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Fonte: BACEN

Reajustados os Pisos Salariais para 2016 no Estado do Paraná
02/05/2016 - Fonte: COAD
O Governador do Estado do Paraná, por meio da Lei 18.766-PR, de 1-5-2016,
publicada no Diário Oficial do Estado de hoje, 2-5, reajusta, com efeitos a partir de 15-2016, os pisos salariais dos trabalhadores do Estado, que passam a vigorar da
seguinte forma:
a) de R$ 1.032,02 para R$ 1.148,40, para os Trabalhadores Agropecuários, Florestais
e da Pesca, correspondentes ao Grande Grupo 6 da Classificação Brasileira de
Ocupações;
b) de R$ 1.070,33 para R$ 1.190,20, para os Trabalhadores de Serviços
Administrativos, Trabalhadores dos Serviços, Vendedores do Comércio em Lojas e
Mercados e Trabalhadores de Reparação e Manutenção, correspondentes aos Grandes
Grupos 4, 5 e 9 da Classificação Brasileira de Ocupações;
c) de R$ 1.111,04 para R$ 1.234,20, para os Trabalhadores da Produção de Bens e
Serviços Industriais, correspondentes aos Grandes Grupos 7 e 8 da Classificação
Brasileira de Ocupações;
d) de R$ 1.192,45 para R$ 1.326,60, para os Técnicos de Nível Médio, correspondentes
ao Grande Grupo 3 da Classificação Brasileira de Ocupações.
O piso salarial para a categoria dos empregados domésticos corresponde a R$
1.190,20.
A partir do ano de 2017 até o ano de 2020, a data-base será antecipada em um mês
a cada ano, fixando-se em 1-4-2017, em 1-3-2018, em 1-2-2019 e em 1-1-2020.
Informativo Bruxelas
02/05/2016 - Fonte: CIN
Já está aberto para a leitura o Informativo de Bruxelas com os últimos
acontecimentos de fevereiro e março na Comissão, Parlamento e Conselho Europeu.
Faça o download no site de Negociações Internacionais da CNI.
Destaques desta edição:
 Troca de ofertas para acordo com Mercosul ganha traçao na UE;
 Comissão Europeia realiza consulta pública sobre reconhecimento da China
como economia de mercado;
 Acordos comerciais e parcerias: atualização;
 Diretora-Geral Adjunta da OIT participa de debate no Parlamento Europeu;
 Agenda: destaques de maio de 2016.
AVISO: Restrições Logísticas no Rio durante Jogos Olímpicos e Paralímpicos
02/05/2016 - Fonte: FIrjan
Durante período de realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o Rio de Janeiro
terá alterações logísticas que impactarão diretamente no planejamento da atividade
do comércio exterior, sobretudo no acesso ao Porto do Rio.
O Sistema FIRJAN e entidades parceiras atuaram junto a prefeitura ao longo dos
últimos meses para reduzir os impactos das restrições, o que resultou em avanços na
proposta original que conciliam de forma mais adequada a realização dos Jogos com
a atividade econômica carioca:
1. O período de restrição de acessos terrestres foi reduzido de 80 para 62 dias: entre
18 de julho e 18 de setembro;

2. No Polígono Centro/Zona Sul a restrição das 06h00 as 21h00 com exceção do
VUC e do VUtC6, que terão uma janela de circulação das 11h às 17h
3. Na Av. Brasil a restrição será das 06:00 as 10:00 e das 16:00 as 21:00 horas,
em ambos os sentidos, entre a Francisco Bicalho e o Viaduto de Realengo.
4. No Polígono Expandido (imagem abaixo), a restrição será das 06:00 as 10:00 e
das 16:00 as 21:00 horas.
Além disso, será decretado feriado municipal nos dias 5 e 18 de agosto, com a
possibilidade de mais feriados serem decretados. Analisam-se também medidas para
reduzir o impacto das restrições em regiões sem maiores relações com os Jogos e para
o polo industrial de Jacarepaguá.
Cabe ressaltar que, novas medidas poderão ser colocadas pelo governo do município
e as medidas agora apresentadas podem sofrer alterações, portanto é preciso que as
empresas fluminenses fiquem atentas ao planejamento da movimentação de suas
cargas.
O relatório completo da FIRJAN encontra-se neste link.
GM estende lay-off e evita demissões em São Caetano
02/05/2016 - Fonte:R7
A General Motors vai prorrogar novamente por cinco a nove meses o lay-off
(suspensão temporária de contratos) de cerca de mil trabalhadores da fábrica de São
Caetano do Sul, no ABC paulista. A dispensa desses funcionários venceria no dia 8,
mas como o mercado de veículos segue sem perspectivas de recuperação, a empresa
ameaçava demiti-los.
Para estender o lay-off, a GM propôs o congelamento dos salários nominais neste ano
e de parte dos de 2017, fim da estabilidade de emprego para quem adquirisse doença
profissional e redução do pagamento adicional para trabalhos noturnos. Por insistência
do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano, a empresa abriu mãos dos dois últimos
itens e conseguiu fechar acordo com a entidade na quinta-feira.
O presidente do sindicato, Aparecido Inácio da Silva, aproveitou um encontro anual na
sede do grupo em Detroit (EUA), na semana passada e, segundo ele, pediu à
presidente global da GM, Mary Barra, a revisão das exigências para a filial brasileira.
"A viagem ajudou muito na decisão da empresa, pois estávamos num impasse
tremendo", disse Francisco Nunes, vice-presidente da entidade.
Pelo acordo, o reajuste pela inflação deste ano não será indexado aos salários, e será
pago em forma de abono de R$ 8 mil em duas parcelas. No próximo ano, serão
indexados 70% do aumento, e a diferença também será paga como abono. No dia 6,
os funcionários também vão receber R$ 6 mil como antecipação da Participação nos
Lucros e Resultados (PLR).
Em nota, a montadora informou que o acordo prevê a possibilidade de extensão do
lay-off por cinco meses, podendo ser renovado por mais quatro meses. "A GM acredita
que esse acordo é positivo, pois pode conciliar as necessidades de ajuste ao mercado
em queda com os interesses dos empregados."
Segundo Nunes, parte do grupo de funcionários está em lay-off há mais de um ano
(desde novembro de 2014). Outra parte entrou no programa em março e uma terceira
em outubro do ano passado.
Pelas normas do programa, o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) deixa de bancar
parte dos salários dos operários após cinco meses de afastamento. Nesse caso, a

empresa assume o custo integral. Alguns dos afastados estão sendo convocados para
retornar ao trabalho.
A GM emprega ao todo 9,5 mil trabalhadores na fábrica de São Caetano, dos quais 6
mil na produção. A unidade produz os modelos Cobalt, Cruze (cuja linha será
transferida para a filial da Argentina), Montana e Spin. O grupo também tem fábricas
de carros em Gravataí (RS) - para Onix e Prisma - e em São José dos Campos (SP),
que produz S-10 e Trailblazer.
Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea),
as montadoras têm atualmente 39 mil funcionários em lay-off ou participando do
Programa de Proteção ao Emprego (PPE), que reduz jornada e salários.
Em abril, até quinta-feira, foram vendidos 151,7 mil veículos novos de todas as marcas
no País, volume 20% inferior ao de igual período de 2015. Na comparação com março
deste ano, os dados mostram avanço de quase 4%, mas esse dado deve ser revertido
no fechamento do mês (quando serão contabilizadas as vendas de ontem e hoje), que
terá 20 dias úteis, enquanto o anterior teve 22.
No acumulado de janeiro até o dia 28, foram vendidos 632,9 mil automóveis,
comerciais leves, caminhões e ônibus novos no País, queda de 26,8% em relação a
igual período de 2015.
Sindicato diz que não há negociações em curso com a Mercedes-Benz
02/05/2016 - Fonte: Automotive Business

O sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo (SP) emitiu na sexta-feira,
29, um comunicado no qual desmente a afirmação do presidente da Mercedes-Benz no
Brasil, Philipp Schiemer, de que “a renovação do PPE parece impossível agora. Estamos
negociando uma saída com o sindicato”, feita na ocasião das comemorações dos 60
anos da montadora no Brasil.
Na nota, a representação dos trabalhadores da fábrica no ABC Paulista informa que
“está à disposição para negociar alternativas, mas que no entanto, não há nenhuma
negociação em curso”.
Por meio de sua assessoria, a Mercedes-Benz reafirmou que “tem conversado a todo
momento com o sindicato a fim de buscar mecanismos para gerenciar o pessoal
excedente”, mas preferiu não informar detalhes de sua agenda relacionada ao
sindicato dos metalúrgicos.
O sindicato também argumentou que diante do contexto atual de grave crise no setor,
“a prorrogação do Programa de Proteção ao Emprego (PPE) é sim uma das medidas
que defendemos nesta direção”.
Acrescentou que a representação “não aceitará demissões unilaterais ou violações dos
acordos coletivos celebrados e lutará de forma intransigente na defesa dos empregos,
direitos e condições de trabalho”.
Segundo a Mercedes-Benz, a fábrica de São Bernardo emprega atualmente 10 mil
pessoas, das quais cerca de 2 mil são excedentes. Além do PPE, que afeta todos os

funcionários e cuja vigência termina em maio, a unidade está com 1,5 mil
trabalhadores afastados em regime de layoff.
CNI entrega a Temer lista com sugestões de medidas para tirar País da crise
02/05/2016 - Fonte: R7
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) listou 36 medidas consideradas pela
instituição como "indispensáveis" para tirar o País da crise e entregou o documento ao
vice-presidente, Michel Temer, que assumirá a Presidência, caso o pedido de
impeachment da presidente Dilma Rousseff seja aprovado pelo Congresso.
"O documento sustenta que o País só voltará a crescer com ações nas áreas fiscais e
de competitividade", afirma a CNI.
Segundo a confederação, os empresários aguardam sinalização de que o governo
investirá em medidas estruturais para recuperar a confiança e voltar a investir no
Brasil. A CNI ouviu empresários para levantar as 36 medidas.
As ações sugeridas passam pelo ajuste fiscal, por reformas na legislação trabalhista e
de tributação, pelo aumento das concessões em infraestrutura, por avanços na área
de comércio exterior, por melhores condições de crédito para as empresas e pela
suspensão de novas obrigações acessórias que aumentam o custo e a burocracia para
as empresas.
"A saída da grave crise econômica por que passa o País exige a adoção de uma série
de medidas na área fiscal e de aumento da competitividade. Não existe uma bala de
prata ou uma mágica para melhorar o ambiente de negócios.
É um conjunto de ações, que, somadas à retomada do diálogo e à escolha de uma
equipe eficiente, podem tirar o País da recessão", afirma o presidente da CNI, Robson
Braga de Andrade.
A instituição defende ainda que as ações devem ter caráter estrutural e reforçou que
os governantes devem evitar "atalhos", "como ações populistas que vão atrasar ainda
mais o desenvolvimento do País".
Entre as prioridades apresentadas pela indústria está a reforma da Previdência,
medida que a presidente Dilma chegou a anunciar que seria realizada até abril, mas
adiou a previsão.
A CNI sugere a Temer que sejam adotados mecanismos de controle do gasto público
para a estabilidade fiscal. Com a intenção de prover segurança jurídica, a confederação
afirma que é preciso valorizar a negociação coletiva e regulamentar a terceirização,
por exemplo.
No campo da reforma tributária, tema muito discutido pela equipe econômica no
primeiro ano do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, a CNI sugere que o
novo governo adote o princípio do crédito financeiro do PIS-Cofins, amplie os prazos
de recolhimento de IPI e PIS-Cofins, permita a compensação de créditos entre tributos
federais, além de convalidar os incentivos fiscais do ICMS e realizar a reforma do ICMS.
Para acelerar o processo de concessões, a instituição pede que Temer reveja o regime
de partilha em óleo e gás, modernize as condições de acesso ao gás natural importado
e as concessões para exploração de gás natural em terra, além de cobrar a Conta de
Desenvolvimento Energético de forma proporcional e considerar os custos totais nos
leilões de energia elétrica.

Ainda nesse sentido, a CNI quer um aumento na geração térmica na base do sistema
e na participação privada nos serviços de água e esgoto além de transferir as
administrações portuárias ao setor privado e concluir o processo de revisão das
poligonais dos portos organizados.
Outro pedido ao vice-presidente é que o governo negocie os acordos comerciais e
aperfeiçoe os mecanismos de financiamento de comércio exterior, conclua a agenda
de facilitação de comércio, além de ajustar a alíquota do Reintegra e criar condições
para manutenção de um câmbio competitivo e estável.
Com o objetivo de regularizar as condições de crédito às empresas, a CNI sugere
melhorias nas condições de capital de giro e estímulos para a ampliação do
financiamento privado de longo prazo.
Para a segurança jurídica e regulação, a CNI acha fundamental disciplinar os
procedimentos para desconsideração da personalidade jurídica, fortalecer as agências
reguladoras, garantir autonomia do órgão licenciador do licenciamento ambiental e
simplificar o licenciamento ambiental.
Dilma anuncia reajuste de 5% do Imposto de Renda; veja como fica a nova
tabela
02/05/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

Em evento da Central Única dos Trabalhadores (CUT) em São Paulo, a presidente
Dilma Rousseff anunciou a correção da tabela do imposto de renda (IR) em 5%. A
medida ainda precisa ser enviada ao Congresso e, se aprovada, deve começar a valer
apenas para 2017.
Apesar de a inflação ter sido 10,67% no ano passado, não há previsão de reajuste da
tabela do IR no Orçamento de 2016, por causa do rombo nas contas públicas. É a
primeira vez que isso acontece sob a gestão de Dilma.
Com o reajuste, o novo teto para isenção de pagamento do imposto de renda passa
de até R$ 1.903,98 para R$ 1.999,18. Os valores a deduzir também terão um aumento
de acordo com o reajuste escalonado proposto pelo governo.
Para as duas primeiras faixas da tabela foi aplicada a correção de 6,5%. Na terceira
faixa, a correção foi de 5,5%, enquanto na quarta faixa houve um reajuste de 5% e,
na quinta e última faixa – dos salários maiores –, de 4,5%. Na média, a correção foi
de 5,6%.
Disputa política
Apesar da pressão de ministros petistas que, no começo do ano, pediram o reajuste,
a equipe da Receita era contra a correção da tabela, sob o argumento de que ela
estimula mecanismos de indexação da economia, alimentando a cultura inflacionária
no país, que acaba prejudicando os mais pobres.

Segundo técnicos da Fazenda, para outra correção da tabela, será preciso elevar algum
outro tributo.
Ainda não foi feito um cálculo do custo da medida, porque ela não está prevista. Em
2015, o custo foi de R$ 3,975 bilhões.
No ano passado, governo e Congresso travaram uma batalha em torno dessa correção.
A proposta inicial do Congresso era reajustar todas as faixas salariais em 6,5%,
enquanto a do governo era corrigir a tabela em 4,5%, sob alegação de que o projeto
do Legislativo causaria um impacto de R$ 7 bilhões para as contas públicas somente
naquele ano.
A solução negociada foi fazer um reajuste escalonado, com média de 5,6%.
Nova tabela
Veja como fica a nova tabela do Imposto de Renda, caso a correção proposta pela
presidente Dilma seja aprovada pelo Congresso

Base de cálculo (R$)

Alíquota (%)

Até 1.999,18
De 1.999,19 até 2.967,98
De 2.967,99 até 3.938,60
De 3.938,61 até 4.897,91
Acima de 4.897,92

Isento
7,5
15
22,5
27,5

Parcela a deduzir do
IR (R$)
Isento
149,94
372,54
667,93
912,83

Setor automotivo quer reduzir dependência da Argentina
02/05/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

Demora do governo brasileiro em firmar acordos comerciais mais vantajosos para o
setor atrapalha a exportação para o país vizinho. A saída tem sido buscar novos
mercados no exterior, como México e Estados Unidos.
A lenta recuperação da venda de veículos no Brasil tem impulsionado as montadoras
aqui instaladas a ampliar as exportações para escoar a produção. A aposta, no entanto,
esbarra nas dificuldades econômicas do principal destino das exportações brasileiras,
a Argentina, e na demora do governo brasileiro em firmar acordos comerciais mais
vantajosos para o setor, como o de livre comércio com os próprios argentinos.
A saída, portanto, tem sido intensificar a busca por novos mercados no exterior, como
em outros países da América do Sul, no México, nos Estados Unidos e na África.
A Volkswagen, por exemplo, marca que mais exporta no Brasil, começou neste ano a
vender o modelo up! para o Peru. A Fiat estuda a possibilidade de exportar seus mais
recentes lançamentos para fora da América do Sul: a picape Toro pode começar a ser
vendida para os Estados Unidos, enquanto a SUV Renegade (da Jeep, que faz parte
do mesmo grupo da Fiat) despertou interesse do mercado africano.

Somente neste primeiro trimestre, as exportações totais de veículos, em volume,
cresceram 24% ante o mesmo período de 2015, segundo dados da Anfavea,
associação que representa as montadoras no País. Já as vendas internas diminuíram
28,6% na mesma base de comparação.
O governo, por sua vez, também tenta ampliar as possibilidades, como fez ao assinar
acordos bilaterais com a Colômbia e o Uruguai no ano passado. O primeiro, porém,
não é de livre comércio.
E o segundo, embora seja, atende a um mercado pequeno. “Você olha para os países
andinos (Colômbia, Peru e Chile) e percebe que a importação vem mais dos coreanos
e japoneses do que do Brasil. Estamos na América do Sul e o Brasil não é um país de
exportação?”, questionou o presidente da Fiat na América Latina, Stefan Ketter.
Com isso, sem uma relação mais aberta com outros países, os exportadores brasileiros
acabam dependendo da flutuação da taxa de câmbio, avalia Ketter. “Quando o dólar
está alto, é hora de exportar; quando o dólar está baixo, é hora de olhar para o
mercado interno porque não vale a pena exportar. Esse entra e sai não é sustentável”,
disse.
O economista-chefe do Instituto de Estudos de Desenvolvimento Industrial (Iedi),
Rafael Cagnin, lembrou que boa parte do comércio do setor automotivo é intrafirmas,
o que compensa em parte a falta de acordos mais atrativos. “Trata-se de uma decisão
estratégica de produção dos próprios grupos olhar para onde a produção fica mais
competitiva”, afirmou o especialista. Segundo ele, México e Estados Unidos são
grandes mercados potenciais para o produto brasileiro.
Já o Peru é um mercado pequeno, mas que poderia ser alternativa de diversificação
para o Brasil. “Apesar das restrições, Peru é um bom mercado, mas não pode ser
considerado a ‘salvação’.
O Brasil tem de aproveitar as oportunidades de ampliação das vendas externas com
esse câmbio favorável. Mas não dá para sair para qualquer mercado se não houver
uma porta aberta”, ressaltou.
Para avançar nas vendas externas do setor automotivo nacional, a criação de cadeias
globais de valor é a sugestão da advogada especialista em comércio internacional do
L.O. Baptista-SVMFA, Cynthia Kramer.
“O Brasil poderia aproveitar o perfil multinacional da indústria do segmento e tentar
seguir mais na cooperação entre as indústrias”, explicou.
A Anfavea também tem olhado com mais atenção para os outros mercados. “A
Argentina é nosso principal mercado no exterior, mas se somarmos Colômbia, Peru e
Equador, já temos o equivalente a uma Argentina”, explicou. “Queremos abrir novos
mercados, mas também melhorar os acordos que já temos com outros países”,
defendeu o novo presidente da associação, Antonio Megale.
Argentina
O mais recente sinal de que não haverá avanço na relação com o país vizinho foi dado
nesta semana. Na segunda-feira (25), representantes dos governos brasileiro e
argentino se reuniram para discutir um possível acordo de livre comércio, em
substituição ao acordo vigente, que expira em junho e impõe limites para as vendas
livres de impostos. O encontro, porém, terminou sem um consenso, em razão de uma
resistência da Argentina.
“Com a chegada de Mauricio Macri (ao governo argentino), o cenário mudou bastante
e as incertezas diminuíram. Entretanto, o setor automotivo argentino tem um lobby

muito forte, então não dá para avaliar como será a reação desse segmento frente a
um acordo diferente com o Brasil”, afirmou Cynthia, do L.O. Baptista-SVMFA.
Diante da lentidão, até mesmo os empresários estão pessimistas. Megale, da Anfavea,
já trabalha para a renovação do atual acordo, uma vez que o livre comércio está cada
vez mais distante.
Além disso, o cenário não é dos mais favoráveis para que o consumidor argentino
compre um carro importado. Desde que Macri assumiu o governo e começou a
implementar o ajuste fiscal, o câmbio se desvalorizou e tornou mais cara a compra de
produtos do exterior, embora tenha facilitado a obtenção de moeda para o comércio
internacional do país.
A isso se soma o aumento das tarifas de alguns serviços, como o fornecimento de
energia, que devem avançar pelo menos 300% em 2016, segundo estimativas de
analistas.
“A situação na Argentina está longe de ser um paraíso, esse ano vai ser de inflação
alta, o que corroerá parcela da renda do argentino”, avaliou Cagnin, do Iedi. Não é a
toa que os embarques de veículos e acessórios para a Argentina, em volume, caíram
27% no primeiro trimestre de 2016 em comparação com igual período de 2015, de
acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (Mdic). A
queda é mais intensa do que a vista nas exportações totais do setor para todos os
destinos, de 17%.
Aumenta pressão por reforma trabalhista
02/05/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

A reforma trabalhista voltou ao centro do debate econômico. Entidades empresariais
que apoiam o impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT) e têm feito propostas
ao vice-presidente Michel Temer (PMDB) alimentam a esperança de que a legislação
das relações de trabalho seja afrouxada pela primeira vez desde os anos 1990, quando
Fernando Henrique Cardoso (PSDB) regulamentou banco de horas, trabalho por prazo
determinado, suspensão temporária do contrato (layoff) e participação nos lucros e
resultados (PLR).
Entidades como a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), recebidas por Temer nos últimos dias,
argumentam que mudar as leis trabalhistas é fundamental para dar segurança jurídica
ao setor privado e aumentar a produtividade da economia. Mas, para prosperar, as
propostas terão de enfrentar a oposição de movimentos sociais e, principalmente, das
centrais sindicais.
Já era sabido que a CUT, que é ligada ao PT e representa 30% dos trabalhadores
sindicalizados do país, seria contra. Mas até aliados de primeiríssima hora do eventual
governo Temer, como o presidente da Força Sindical, o deputado federal Paulo Pereira
da Silva (SD-SP), o Paulinho, também avisam que não querem mudanças.
Ele e representantes de outras três centrais (UGT, CSB e Nova Central) se reuniram
com o vice-presidente na terça-feira (26), quando criticaram as propostas de cunho

liberal do documento “Uma ponte para o futuro”, do PMDB, apresentado pelo próprio
Temer no fim de outubro de 2015. “Ele nos garantiu que não haverá nenhuma
mudança na questão trabalhista, que não mexerá nos direitos dos trabalhadores”, diz
Paulinho.
Reivindicações
As principais reivindicações dos empresários na área trabalhista constam de uma lista
de 36 medidas “indispensáveis” para reanimar a economia que a CNI entregou a Temer
na sexta-feira (29).
Entre elas estão a regulamentação da terceirização, aprovada há um ano pela Câmara
dos Deputados, mas ainda em discussão no Senado, e a garantia de que pontos
acordados em convenções coletivas – ou seja, em negociações entre sindicatos
trabalhistas e patronais – prevaleçam sobre a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
A prevalência do negociado sobre o legislado, salvo quanto aos “direitos básicos” do
trabalhador, é a única proposta da área trabalhista mencionada na “Ponte” do PMDB,
e é frequentemente citada por interlocutores de Temer como uma das medidas que
seu eventual governo pretende apresentar.
A própria Constituição determina que o Judiciário reconheça as convenções e acordos
coletivos de trabalho, mas é comum que a Justiça do Trabalho anule cláusulas que
contrariem a CLT.
Hélio Zylberstajn, fundador do Instituto Brasileiro de Relações de Emprego e Trabalho
(Ibret), elogia a iniciativa, que segundo ele permitiria que cada categoria de
trabalhadores, em cada localidade, faça a sua própria reforma trabalhista, por meio
da negociação com os patrões.
“É uma ideia muito interessante, uma vez que é muito difícil fazer uma reforma ampla
da CLT”, diz o economista, que é professor da USP e pesquisador da Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas (Fipe).
Mas ele também vê problemas. Um deles é a baixa representatividade dos sindicatos.
Segundo pesquisas do IBGE, só 18% dos trabalhadores são sindicalizados, e mesmo
esse número pode estar superestimado, segundo Zylberstajn.
“Se você quer uma negociação para valer, precisa de sindicatos representativos. É
importante estabelecer critérios mínimos. Se qualquer um puder negociar qualquer
coisa, poderíamos caminhar para uma espécie de lei da selva.”
Para José Dari Krein, professor da Unicamp e pesquisador do Centro de Estudos
Sindicais e Economia do Trabalho (Cesit), a legislação atual já é “muito flexível” e tem
mecanismos para enfrentar a crise, como a redução de jornada e salário e o layoff.
“Num momento de desemprego, como hoje, o poder de barganha dos sindicatos contra
as empresas é pequeno, é uma relação muito desigual.”
Produtividade também depende de boas relações, diz economista
Permitir a terceirização e garantir que a convenção coletiva tenha mais força que a lei,
principais demandas dos empresários, são medidas capazes de aumentar a segurança
jurídica das relações de trabalho e reduzir gastos com ações trabalhistas. Apenas em
2015, a Justiça do Trabalho recebeu quase 5 milhões de processos.
Mas essas iniciativas não garantem automaticamente o aumento da produtividade –
fenômeno muito ligado a avanços tecnológicos e ao nível de qualificação dos
trabalhadores – nem uma recuperação mais rápida da economia.
“Produtividade não tem relação com leis que assegurem direitos aos trabalhadores. Se
assim fosse, ela seria baixíssima em vários países desenvolvidos”, diz Rosa Maria

Marques, professora do Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política da
PUCSP. “Produtividade é produto de educação e tecnologia, e esta última associada
não só aos equipamentos, mas à gestão administrativa das empresas.”
Para Hélio Zylberstajn, fundador do Ibret, a produtividade depende também de boas
relações de trabalho. “Nos países de alta produtividade, as relações não são
necessariamente mais flexíveis, mas têm mais qualidade”, diz o economista.
A lei trabalhista da Alemanha, exemplifica Zylberstajn, é omissa em vários aspectos,
mas bem mais restritiva que a brasileira quanto a demissões. “Isso estimula empresas
e funcionários a cultivar relações de respeito, de ética no trabalho, de reconhecimento
mútuo entre empregador e empregado”, diz. “São coisas que quase não vemos no
Brasil, porque o nosso sistema cria inimigos dentro da empresa.”
País precisa optar entre sistema positivado ou de negociação coletiva
O juiz Marlos Melek, da 1.ª Vara do Trabalho de Araucária e Campo Largo, considera
“absolutamente necessária” uma reforma nas leis trabalhistas. E o primeiro passo
dessa reforma, sugere, é decidir se o país continuará com um sistema positivado, em
que tudo é regido pela lei, ou de negociação coletiva, em que empresas e
trabalhadores decidem em conjunto como se dará suas relações.
Melek defende que as convenções coletivas prevaleçam sobre a legislação. “Não sou
eu, não é um desembargador, não é um ministro de tribunal superior quem sabe o
que é melhor para o trabalhador do comércio de Curitiba, ou de São Paulo, ou de
Mossoró. O que o Judiciário deve fazer é coibir abusos.”
Para ele, se sair vencedora, a opção pela negociação exigirá sindicatos trabalhistas e
patronais mais fortes. “Hoje só 7%, tanto dos trabalhadores quanto dos
empregadores, são associados a sindicatos. Os demais ficam à mercê das
negociações.”
Autor do recém-lançado livro Trabalhista! E agora?, com dicas para empresários, Melek
observa que a Constituição já determina que a Justiça reconheça as convenções
coletivas, mas que cláusulas desses acordos são frequentemente anuladas pelo
Judiciário, por contrariarem a CLT.
“Uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho não admite a redução do intervalo
intrajornada. Então preciso tornar nula uma cláusula que reduz intervalo de almoço,
por mais que interesse ao trabalhador”, conta. “É um sistema que gera insegurança
não só para o empresário, mas também para o trabalhador, o advogado e o juiz.”
O EMPRESÁRIO QUER
Confira as quatro mudanças na legislação trabalhista propostas pela CNI ao vice Michel
Temer:
1. Garantia de que pontos acordados em convenção coletiva (entre sindicatos
patronais e de trabalhadores) prevaleçam sobre a legislação, o que exigiria uma
alteração na redação da CLT. Essa prevalência está prevista na Constituição, mas
cláusulas que contrariam a CLT são frequentemente anuladas pela Justiça do Trabalho.
2. Regulamentar a terceirização. Projeto que libera a terceirização de qualquer setor
de uma empresa privada (inclusive de sua atividade-fim) foi aprovado em abril de
2015 pela Câmara e tramita no Senado.
3. Alterar ou sustar a NR-12, que trata da segurança do operador de máquinas e
equipamentos. A revisão da norma, em 2010, foi considerada muito rígida pelas
empresas, que também criticam o fato de a norma abranger equipamentos fabricados
antes da mudança.

4. Excluir acidentes de trajeto do cálculo do Fator Acidentário de Prevenção (FAP).
Esse mecanismo pode reduzir ou aumentar as alíquotas dos Riscos Ambientais de
Trabalho (RAT), uma contribuição paga pelo empregador para cobrir custos com
vítimas de acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais.
“Não sou eu, um desembargador ou um ministro de tribunal superior quem
sabe o que é melhor para o trabalhador. O Judiciário deve é coibir abusos.”Marlos Melek -juiz trabalhista e autor do livro Trabalhista! E agora?
Ganhos de eficiência vão fazer energia solar caber no seu bolso
02/05/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

Uma revolução em curso no setor fotovoltaico deve colocar a energia solar em um
novo patamar nos próximos anos. O desenvolvimento de células solares mais
eficientes para produção em larga escala, aliado ao surgimento de novas estruturas
baseadas no uso de filmes finos, plásticos orgânicos e até tintas, pode popularizar e
energia do sol e ampliar o mercado para essa fonte. Para isso, contudo, será preciso
vencer a barreira do preço.
Protagonista da primeira geração de materiais fotovoltaicos, o silício monocristalino,
ainda domina 90% da produção de painéis solares no mundo. O elemento, extraído
de minerais como o quartzo, é encontrado em abundância em diversos países e vem
permitindo melhorias em termos de eficiência das células que transformam raios
solares em potencial energético.
Desde 1952, os índices cresceram exponencialmente. Na época, uma célula exposta a
100% de radiação solar, transformava apenas 0,5% do total em energia. Até o fim da
década, o porcentual havia crescido para 6%. Hoje, o índice já fica em torno de 16,5%
e 18%. Em testes laboratoriais, as células solares chegaram a revelar desempenho de
25%.
Rodrigo Lopes Sauaia, doutor em engenharia de materiais e diretor da Associação
Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), diz que, apesar de a melhora nos
resultados ser positiva, quanto maior o desempenho alcançado por uma célula, mais
caro e trabalhoso foi o processo de purificação pelo qual o silício teve de passar. Por
consequência, maior é o preço da estrutura que gera energia.
“Em países que dominam a tecnologia, o acesso aos módulos solares tende a ser mais
facilitado, mas em outros, como o Brasil, que depende da importação das estruturas
e ainda lida com a carência de apoio público, ocorre o contrário”, diz.
Ele também conta que células com capacidades de conversão acima de 20%, quando
deixam as fases de testes e chegam ao mercado, ainda são aproveitadas apenas no
desenvolvimento de tecnologias complexas, como em construções de satélites, por
exemplo. “São investimentos muito altos. Repassá-los ao consumidor seria inviável”,
explica.
Ganhos significativos em eficiência em pouco tempo
Células da chamada 2ª geração– formadas a partir de silício amorfo, microcristalino,
telureto de cádmio e CIGs (composta pela reunião de elementos como cobre, índio e

gálio) – surgiram em testes laboratoriais e, por serem mais leves, são aplicadas em
películas e filmes finos, que podem ser colados em plásticos, vidros e até tecidos.
“Elas são capazes de preencher superfícies maiores do que os espaços ocupados pelas
placas solares e, com isso, captam mais luz”, explica Izete Zanesco, professora da
faculdade de Física e da pós-graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais, da
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS).
Por outro lado, o coeficiente energético alcançado pelas novas células ainda é menor
se comparado ao conquistado pelo silício microcristalino, da 1ª geração. Em média,
cada uma, atinge índices entre 7% e 13%, mas alguns testes já chegam a valores
próximos de 16%.
“Um sistema tradicional dura em média 25 anos. A queda brusca de eficiência que as
células de silício amorfo, por exemplo, sofrem em bem menos tempo e a toxidade do
telureto de cádmio são desafios a serem superados.
Mas, se considerarmos que são tecnologias novas, descobertas há poucas décadas, o
progresso conquistado em termos de eficiência atingida já foi muito significativo, o
que indica condições de as novidades evoluírem ainda mais e em pouco tempo”, diz
Izete.
Novos materiais prometem reduzir custo da tecnologia
Entre as opções da 3ª geração, estão construções celulares ainda mais recentes,
descobertas há cerca de 20 anos. São estruturas criadas pela combinação de
diferentes elementos que, a partir de fenômenos físicos e reações quânticas, compõem
plásticos orgânicos (OPVs) com potencial para alcançar índices de desempenho
bastante significativos.
Pesquisas iniciadas em 2010, por exemplo, já demonstraram a marca de 13%, atingida
por uma única célula. No Brasil, em Belo Horizonte, módulos-piloto de células
orgânicas já são construídos em parceria com um centro de pesquisa suíço.
Recentemente, cientistas suíços da Escola Politécnica Federal de Lausanne (EPFL),
criaram moléculas de FDT (sigla em inglês para fluoreno-ditiofeno dissimétrico). O
material é composto por perovskita, um mineral mais fácil de purificar que o silício e
possível de ser sintetizado em laboratório.
Segundo os pesquisadores, ele elevaria a eficiência energética média das células para
até 22% e a base plástica onde seriam dispostas custaria um quinto do valor cobrado
pelas placas da 1ª geração. A baixa durabilidade da perovskita e o fato de o mineral
ser abundante apenas na Rússia jogam contra a novidade, mas entusiastas defendem
que avanços nos estudos devem resolver esses problemas.
As células da 3ª geração também são capazes de compor tintas e sprays coloridos.
Em Campinas, no interior de São Paulo, pesquisadores desenvolveram uma tinta
formada pela mistura de minúsculos cristais que, reunidos, absorvem a luz e geram a
corrente elétrica que produz a energia. Segundo eles, os pigmentos podem ser usados
em fachadas de prédios e casas.
Energia solar em casa
No Brasil, o investimento em um sistema fotovoltaico de pequeno a médio porte fica
entre R$ 15 mil e R$ 85 mil, dependendo da potência instalada. A necessidade de
importação dos componentes para montagem das estruturas e a cobrança de impostos
sobre as movimentações ainda dificulta a consolidação da tecnologia. Em 2013, no
Brasil, o custo médio do watt instalado era de R$ 8,70. Hoje, três anos depois, fica
entre R$ 7 e R$ 10.

70%
foi quanto caiu o preço do silício monocristalino em todo o mundo na última década,
fator decisivo para, junto com os ganhos de eficiência e à alta oferta, incentivar a
construção dos módulos solares tradicionais.
Aos poucos, contudo, novas categorias de células mais leves e flexíveis começam a
surgir, apontando para melhores condições de uso, preços mais baixos e aumento no
ganho de escala.
Após oito anos, Paraná terá nova hidrelétrica
02/05/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

Única hidrelétrica a participar do 23º leilão de energia nova A-5, realizado nesta sextafeira (29), a Usina de Santa Branca foi arrematada pela empresa HSBSA. A energia da
usina foi vendida por R$ 150 por megawatt-hora (MWh), deságio de 23% em relação
ao preço máximo de R$ 195 por megawatt-hora (MWh) estabelecido pela Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) com base no custo do projeto, estimado em R$
400 milhões.
Planejada para o Rio Tibagi, na região dos Campos Gerais, a Usina de Santa Branca
terá duas turbinas e capacidade máxima de 62 megawatts (MW), potência capaz de
abastecer cerca de 180 mil pessoas. Com garantia física de 35,1 MW médios, a
hidrelétrica deve ser construída rio acima da central geradora de Mauá (361 MW).
A última hidrelétrica do estado a ser leiloada foi a Usina Baixo Iguaçu, em 2008.
Entretanto, após uma série de atrasos e embargos em decorrência de problemas com
a concessão das licenças ambientais, as obras tiveram início somente em 2014.
Leilão
Após três horas de duração, o 23º leilão de energia nova A-5 terminou com a
contratação de 201,8 megawatts-médio (MWm) em projetos hidrelétricos, eólicos e
térmicos – sendo 158,1 MWm em garantia física.
O preço médio de venda do leilão ficou em R$ 198,59 por MWh. No total, o leilão A-5
negociou um montante de R$ 9,7 bilhões. A energia contratada no leilão desta sextafeira (29) será entregue a partir de 1° de janeiro de 2021.
No total, apenas sete distribuidoras participaram do leilão de energia nova, entre elas
a Companhia Paranaense de Energia (Copel). A Copel Distribuição contratou 9.863
MW e foi a terceira maior compradora no leilão desta sexta-feira, com uma fatia de
20% de toda energia comercializada. A Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina)
foi a maior compradora do leilão, com 27,5% do total.

Bandeira fica verde em maio e conta de luz continua sem custo extra
02/05/2016 - Fonte: G1
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) definiu nesta sexta-feira (29) que a
bandeira tarifária se mantém verde no mês de maio e, portanto, a conta de luz continuará
sem cobrança extra.
A Aneel informou que os fatores que contribuíram para a manutenção da bandeira verde
foram as chuvas, que recompuseram os reservatórios das hidrelétricas, o aumento de
energia disponível devido à queda no consumo de eletricidade - provocada pela crise
econômica -, e a adição de novas usinas ao sistema elétrico brasileiro.
Em abril, foi a primeira vez que a bandeira ficou verde. O sistema começou a funcionar
em janeiro de 2015 e, desde então, na maior parte do tempo, se manteve na cor vermelha.
O sistema de bandeiras tarifárias aplica uma cobrança extra nas contas de luz quando
aumenta o custo para produzir energia no país devido ao uso de termelétricas - usinas
que geram eletricidade por meio da queima de combustíveis e, por isso, mais cara.

Histórico
Ao longo de todo ano de 2015, e começo de 2016, vigorou a bandeira vermelha, que indica
custo alto para produção de energia e aplica a taxa máxima nas contas de luz. Durante
esse período, as principais hidrelétricas do país sofriam com baixo armazenamento de
água em seus reservatórios devido à falta de chuvas.
Em março, a bandeira mudou para a cor amarela, já refletindo a melhora na situação das
hidrelétricas com o aumento das chuvas no último verão. Com isso, a cobrança extra, que
chegou a R$ 5,50 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) de energia consumidos, baixou
para de R$ 1,50.
A partir de abril, passou a vigorar a bandeira verde e a cobrança extra foi suspensa. Na
ocasião em que anunciou a implementação da bandeira verde, o então ministro de Minas
e Energia, Eduardo Braga, disse que a mudança foi possível devido ao nível de consumo
de energia, nível dos reservatórios e entrada de energia nova no sistema.
Termelétricas
Com a melhora do índice de chuvas, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE)
vem autorizando o desligamento de usinas térmicas. No fim de fevereiro, o CMSE anunciou

o desligamento de 14 usinas térmicas, que correspondem a 3 mil megawatts. No início do
mesmo mês, já havia autorizado o desligamento de outras sete usinas, com capacidade
instalada de cerca de 2 mil megawatts.
A eliminação da cobrança extra em abril e em maio não significa que o sistema de
bandeiras tarifárias será abolido. Se no futuro o governo necessitar ligar mais usinas
térmicas novamente, a cobrança será retomada.
Em 2015, os brasileiros pagaram um total de R$ 14,712 bilhões a mais nas contas de luz
devido à cobrança da bandeira tarifária.
Indústria recua no PIB de 23 Estados
02/05/2016 - Fonte: R7
A indústria perdeu participação na geração de riqueza na economia da maioria dos
Estados entre 2010 e 2013. Das 27 unidades da Federação, a fatia da produção
industrial no Produto Interno Bruto (PIB) estadual recuou em 23 Estados. Nesse
período, a indústria conseguiu ampliar participação no PIB apenas em quatro unidades
da Federação: Amapá, Maranhão, Rio de Janeiro e Espírito Santo.
No Rio e no Espírito Santo, o avanço ocorreu por causa da indústria de óleo e gás que
nesse período estava em alta. No caso do Maranhão e do Amapá, o motivo é a
diversificação da produção, antes concentrada na construção, que se expandiu para
metais, alimentos e vestuário.
Essa é a fotografia da indústria nacional revelada em um estudo inédito feito pela
Confederação Nacional da Indústria (CNI). Por meio de uma ferramenta interativa na
internet, os técnicos da CNI traçaram um detalhado perfil do setor em cada Estado,
reunindo informações importantes, como valor da produção, trabalhadores
empregados, salário médio, principais segmentos e fatia no PIB nacional e estadual,
por exemplo.
"A perda na relevância da indústria de forma tão disseminada é reflexo da deterioração
da competitividade de toda a economia brasileira", afirma Robson Braga de Andrade,
presidente da CNI.
Renato Fonseca, gerente de Pesquisa e Competitividade da CNI, ressalta que, em
função da crise, na próxima edição do estudo, com dados de 2014 apurados pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a queda da indústria no PIB deve
atingir todos os Estados. "A perda de participação vai se aprofundar", prevê.
O economista pondera que, nesta primeira edição, o período analisado é curto - três
anos - porque o IBGE mudou os critérios de apuração da produção industrial, o que
não permitiu o encadeamento dos dados numa série mais longa, que daria um retrato
mais nítido do setor.
De toda forma, a perda da força da indústria é inquestionável. "A velocidade que a
indústria perdeu participação no PIB foi muito rápida", observa Fonseca. No fim da
década de 80, a indústria respondia por 46% do PIB.
"Foi o pico de participação", lembra o economista. No fim da década de 90, tinha
recuado para 25% e, em 2015, estava em 22,7%. Os dados incluem a indústria
extrativa, de transformação, construção civil e serviços industriais.
Competitividade
A perda da força da indústria ocorre por vários fatores. Fonseca argumenta que existe
um fator comum a todos os países, que é o avanço do setor de serviços, como ocorreu
no passado, quando a indústria tirou o protagonismo da agricultura na economia. Além

disso, com o movimento das cadeias globais de produção e a terceirização da
fabricação, os serviços ganharam fatias no PIB em detrimento da indústria.
No entanto, o economista destaca que a perda de competitividade da indústria
nacional explica boa parte da forte retração do setor no PIB. Segundo ele, uma parcela
do recuo na competitividade da indústria está localizada dentro das próprias fábricas,
afetadas pelo baixo nível de investimentos.
Os empresários, diz ele, têm de investir em inovação para recuperar competitividade.
Também devem se preocupar com a gestão e com a qualificação dos trabalhadores.
Mas fazer investimentos de peso é complicado, especialmente quando não há
previsibilidade na economia.
A outra parcela responsável pela perda de competitividade, na opinião do economista,
está fora da indústria e é o chamado "custo Brasil". É um conjunto de fatores que
emperram e oneram a produção, como o excesso de burocracia, o grande número de
tributos, legislação complicada, sem contar com as deficiências na infraestrutura e na
logística.
A combinação desses fatores faz com que a indústria tenha dificuldade para competir
com o resto do mundo, diz Fonseca. "Ela não consegue exportar nem enfrentar a
concorrência dos importados dentro do País", explica o economista, lembrando que a
valorização do real é a cereja do bolo.
Ministro alemão critica executivos da Volkswagen por aceitarem bônus
02/05/2016 - Fonte: G1
FACEBOOK

O ministro das Finanças da Alemanha, Wolfgang Schaeuble, criticou o conselho executivo
da montadora Volkswagen por não recusar receber seus bônus apesar de ter levado a
companhia para a beira do colapso devido a um escândalo.
"Não tenho simpatia por executivos que primeiro levam uma companhia listada na bolsa
a uma crise que ameaça a sua existência e aí defendem seus próprios bônus em um debate
público", disse Schaeuble à revista alemã "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung".
"Isso mostra que algo não está funcionando."
A Volkswagen planeja pagar para os 12 atuais e outros ex-membros do seu conselho
executivo um total de 63,24 milhões de euros referentes 2015, um ano no qual a maior
montadora da Europa registrou perdas recordes devido a custos legais e indenizações por
uma fraude na medição de emissões de poluentes.
A empresa contingenciou uma pequena parte dos bônus, mas liberará os recursos para os
executivos posteriormente se alguns critérios de performance forem alcançados, incluindo
a recuperação dos preços das ações da empresa.

Se reajuste de 5% no IR for aprovado, salário isento em 2017 será de R$
1.999
02/05/2016 - Fonte: Bem Paraná
O reajuste de 5% na tabela do IR anunciado pela presidente Dilma ainda precisa ser
enviado ao Congresso e aprovado, e deve valer apenas para 2017. Apesar de a inflação
ter sido 10,67% no ano passado, não há previsão de reajuste da tabela do IR no
Orçamento de 2016, por causa do rombo nas contas públicas. É a primeira vez que
isso acontece sob a gestão de Dilma.
Apesar da pressão de ministros petistas que, no começo do ano, pediram o reajuste,
a equipe da Receita era contra a correção da tabela, sob o argumento de que ela
estimula mecanismos de indexação da economia, alimentando a cultura inflacionária
no país, que acaba prejudicando os mais pobres. Segundo técnicos da Fazenda, para
outra correção da tabela, será preciso elevar algum outro tributo. Ainda não foi feito
um cálculo do custo da medida, porque ela não está prevista. Em 2015, o custo foi de
R$ 3,975 bilhões. No ano passado, governo e Congresso travaram uma batalha em
torno dessa correção.
A proposta inicial do Congresso era reajustar todas as faixas salariais em 6,5%,
enquanto a do governo era corrigir a tabela em 4,5%, sob alegação de que o projeto
do Legislativo causaria um impacto de R$ 7 bilhões para as contas públicas somente
naquele ano.
A solução negociada foi fazer um reajuste escalonado: o de 6,5%, defendido pelo
Congresso, foi aplicado às duas primeiras faixas de renda. Na terceira faixa, a correção
foi de 5,5%, enquanto na quarta faixa houve um reajuste de 5% e, na quinta e última
faixa -dos salários maiores-, de 4,5%. Na média, a correção foi de 5,6%.
Crise internacional e problemas internos são causas do desemprego no Brasil
02/05/2016 - Fonte: Bem Paraná

O Brasil chega ao Dia do Trabalho, neste 1º de maio, com taxa de desemprego de
10,9%, segundo os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Já os números de março do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Previdência Social, mostram
supressão de 1,85 milhão de vagas formais em 12 meses. O aprofundamento do
desemprego atinge as economias emergentes em geral. Mas o caso brasileiro é
agravado pelas crises política e fiscal.
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) projeta aumento em 2,4 milhões no
número de desempregados nas economias emergentes em 2016. Steven Tobin, do
Departamento de Pesquisa da OIT, explica que a deterioração do mercado de trabalho
nesses países está ligada à redução do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB,
soma dos bens e riquezas produzidos em um país). Na América Latina e Caribe, a
situação é considerada mais grave, com contração do PIB em 2015.
“Enquanto as economias emergentes navegaram pela primeira fase da recessão global
relativamente bem, elas recentemente experimentaram marcada deterioração nas

perspectivas econômicas e do mercado de trabalho. A situação é particularmente
crítica na América Latina e Caribe. A região deve crescer significativamente abaixo da
média mundial nos próximos anos”, destaca Tobin.
O pesquisador ressalta que, dadas as características de alguns países emergentes, os
efeitos sociais do desemprego podem se tornar mais nefastos. “Desde que muitas
dessas economias não têm um sistema de benefícios abrangente, ou políticas ativas
para o mercado de trabalho, os efeitos de um aumento do desemprego nesses países
podem afetar negativamente os padrões de vida e a qualidade dos empregos”, afirma
citando com uma das consequências o aumento do emprego informal.
Particularmente no Brasil, Tobin cita a diminuição da demanda externa, em especial
da China, e a queda nos preços das commodities (produtos primários com cotação
internacional) como fatores que contribuíram para o aumento da taxa de desemprego.
No entanto, diz ele, esse cenário acabou revelando fraquezas estruturais do país, como
a baixa produtividade. Segundo o pesquisador, o Brasil teve “excessiva confiança” na
exportação de commodities durante os anos de prosperidade.
Crise interna
Segundo especialistas ouvidos pela Agência Brasil, a situação do país se torna mais
difícil devido a uma crise fiscal. O governo tenta cortar despesas para equilibrar as
contas públicas, afetadas por gastos elevados e também pela queda na arrecadação
tributária causada pela recessão.
Paralelamente, o Brasil vive uma crise política que impacta a economia e cujo episódio
mais recente, a aprovação do pedido de abertura de um processo de impeachment
contra a presidenta Dilma Rousseff pela Câmara dos Deputados, paralisa as ações que
poderiam melhorar o cenário econômico.
“Há um travamento da economia brasileira que é um terço decorrente da crise
internacional e dois terços, dos nossos problemas internos. Associada à crise
internacional, temos a crise fiscal, hídrica e a Operação Lava Jato. Ao atuar no sentido
de coibir a corrupção, ela trava o setor da construção, que era muito forte. Vários
fatores estão atuando simultaneamente”, afirma o diretor técnico do Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), Clemente Ganz Lúcio.
Para o economista Gilberto Braga, professor da Faculdade de Ciências Sociais
Aplicadas Ibmec, o quadro é “desorientador”. Ele diz que só haverá perspectiva de
melhora no emprego com a solução da crise política. “É preciso que o imbróglio político
seja resolvido para que exista a possibilidade de a economia se reaprumar. O nível de
emprego demora a reagir. Quando os índices macroeconômicos pioram, o emprego é
o último cair. E também é o último a voltar ao normal”, destaca
Braga recomenda também que quem perdeu o emprego nunca perca de vista a
qualificação. “O importante é se qualificar, sempre. Hoje em dia, com o mercado mais
fechado, quem tem o currículo melhor tem mais chances. Não se deve desistir de fazer
cursos, estágios e de procurar emprego”, aconselha. Ele lembra que o
empreendedorismo é uma tendência em épocas de desemprego alto. “Entretanto,
justamente por ser tendência, há muita concorrência”, ale
Para CNI, manutenção da Selic dificultará recuperação econômica
02/05/2016 - Fonte: Bem Paraná
A manutenção dos juros básicos no maior nível em quase dez anos dificultará a
recuperação da economia, informou a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Em
comunicado, a entidade informou que a taxa Selic em 14,25% ao ano, confirmada na
quinta (28), restringirá o crédito às empresas no segundo ano seguido de recessão.

As informações são da Agência Brasil. Para a confederação, a autoridade monetária
poderia aproveitar o agravamento da crise econômica, que diminui a produção e o
consumo, e a queda do dólar para cortar os juros básicos.
“Na avaliação da indústria, a decisão do Banco Central provavelmente reflete o
ambiente de incerteza política que domina a economia. Isso porque o aprofundamento
da recessão, a valorização do real frente ao dólar e a desaceleração da inflação
justificariam o início do processo de queda dos juros”, destacou a nota.
A CNI pediu rigor com o ajuste fiscal para acelerar a convergência da inflação oficial
para a meta, cujo teto está em 6,5% neste ano.
“O controle sustentado dos preços e a consequente convergência da inflação para a
meta depende da combinação da política monetária com uma política fiscal austera. A
concretização do ajuste fiscal efetivo ajudará a controlar a demanda e restabelecer a
confiança dos agentes econômicos, afastando o risco de uma trajetória insustentável
da dívida pública”, concluiu o comunicado.
Brasil fecha acordos automotivo e de licitações com o Peru
02/05/2016 - Fonte: Bem Paraná
O Brasil assinou nesta sexta-feira (29) uma série de acordos comerciais com o Peru.
Entre eles, a liberação do comércio automotivo entre os dois países e o acesso a
licitações de compras governamentais, com as mesmas vantagens dadas a países da
Aliança do Pacífico.
O ministro Armando Monteiro (Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior)
afirmou que o acordo faz parte do esforço de ampliação das relações comerciais com
países dessa aliança. Recentemente, o Brasil também fechou e ampliou acordos com
México, Chile e Colômbia, dentro da nova estratégia do país na área comercial.
"Desde o início do ano passado, a gente focou essa relação com os países da bacia do
Pacífico", afirmou o ministro. Em relação ao Peru, Monteiro destacou o livre-comércio
imediato de veículos leves e picapes entre os dois países. O Brasil tem hoje 3% desse
mercado.
E também o primeiro acordo internacional do país de compras governamentais, um
mercado de US$ 13 bilhões naquele país. O Acordo de Ampliação Econômico Comercial
Brasil também inclui a liberalização de serviços, o que deve favorecer, por exemplo,
os setores de engenharia, arquitetura, tecnologia da informação e educacional.
As negociações incluíram ainda acordo na área de investimentos para facilitar o apoio
a companhias brasileiras que investem naquele país e empresas peruanas que
entrarem no Brasil.
Monteiro afirmou o próximo passo na área de comércio exterior será a troca de ofertas
entre Mercosul e União Europeia no dia 11 de maio, com objetivo de avançar em um
acordo de livre comércio entre os blocos.
CNI prega reforma da Previdência e adoção de idade mínima
02/05/2016 - Fonte: Bem Paraná
Num documento em que sugere medidas para tirar o país da crise, a CNI
(Confederação Nacional da Indústria) prega a realização de uma reforma da
Previdência Social, com a adoção de idade mínima para a aposentadoria e a
equiparação gradual do "tempo de contribuição das mulheres ao dos homens e dos
trabalhadores rurais dos demais".

A sugestão integra uma lista com um total de 36 itens sugeridos pela entidade. Às
vésperas da aprovação do impeachment de Dilma Rousseff na Câmara, a CNI entregou
aos deputados documento em que apoiava o afastamento dizendo que era hora de
"mudar".
No documento publicado nesta sexta-feira (29), a confederação prega ainda um ajuste
de longo prazo, com a imposição de limites para gastos correntes do governo e uma
reforma no sistema tributário, com a simplificação da cobrança do ICMS.
Algumas dessas medidas, como a reforma tributária e a adoção de idade mínima para
a aposentadoria são apoiadas publicamente por integrantes do núcleo mais próximo
ao vice-presidente Michel Temer e já foram defendidas num documento apresentado
como modelo de plano econômico do peemedebista, o "Ponte para o Futuro", no fim
do ano passado.
A CNI também quer a mudança na lei do óleo e gás e a "livre competição entre as
empresas nos leilões do pré-sal". "Um ambiente com maior número de operadores é
salutar para o desenvolvimento da indústria". A entidade também cobra "o início do
processo de transferência da administração dos portos" para o setor privado.
Anfavea: acordo de livre comércio com Peru é mais um passo para ampliar
mercados
02/05/2016 - Fonte: Bem Paraná
O acordo de livre comércio entre Brasil e Peru para o setor automotivo, assinado nesta
sexta-feira, 29, pelos governos dos dois países, foi encarado como uma "grande
notícia" pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).
"Representa mais um passo no sentido de ampliar os mercados internacionais para o
Brasil", afirmou ao Broadcast<, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado,
o presidente da associação, Antonio Megale.
Megale, que assumiu o comando da Anfavea nesta semana, disse ainda que o
momento é "muito favorável" para exportar e que o setor automotivo tem tecnologia
e capacidade instalada para atender à demanda de outros países.
Com a baixa demanda por veículos no Brasil, a indústria automobilística nacional, que
tem capacidade para produzir cerca de 5 milhões de unidades por ano, tem operado
com ociosidade superior a 60%. Para reduzir a ociosidade, as montadoras têm buscado
vender mais para o exterior, aproveitando também a desvalorização do real em relação
ao dólar.
O acordo de livre comércio com o Peru vem para aliviar a frustração do setor com a
falta de avanço nas negociações com a Argentina, o principal cliente externo das
montadoras instaladas no Brasil.
O governo brasileiro tem tentado convencer o governo argentino a assinar um acordo
de livre comércio para o setor, em substituição ao atual, que expira em junho e impõe
limites de comércio. A Argentina, no entanto, tem resistido aos termos da proposta.
O próprio Megale, no início da semana, admitiu que considera improvável a assinatura
de um entendimento que ponha fim às limitações de comércio de veículos entre os
dois países. Em razão disso, ele já trabalha para renovar o atual acordo. O novo desafio
seria obter um acordo de mais longo prazo, já que as últimas renovações foram feitas
por somente um ano.
Pelo acordo vigente, para cada US$ 1,5 milhão em carros e peças vendidos para a
Argentina, livre de impostos, o Brasil tem de comprar US$ 1 milhão do país vizinho,
também sem tributação. O que for além disso, tem alíquota de 35%.

O avanço com o Peru, no entanto, não deve ter um impacto significativo nas
exportações brasileiras de veículos. A expectativa do governo é de que as vendas para
o mercado peruano saltem de 4 mil unidades por ano para 30 mil. Só em 2015, o
Brasil vendeu para o exterior 416,9 mil veículos, com quase metade deles para a
Argentina.
Apesar disso, o aumento da participação brasileira no mercado peruano é visto pelo
setor como mais um passo em direção à diversificação das exportações de veículos,
em uma tentativa de reduzir a dependência dos argentinos. No ano passado, o Brasil
assinou um acordo para o setor com a Colômbia, este com cotas de exportação, e
outro com o Uruguai, este de livre comércio.
Também são discutidos novos entendimentos com Equador, México e Estados Unidos.
"Se somarmos Colômbia, Peru e Equador, já temos o equivalente a uma Argentina",
disse Megale, da Anfavea, no início da semana.
Crise não abala avanços no mercado de trabalho, diz brasilianista
02/05/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo

O professor de ciência política Ben Ross Schneider, diretor do Programa de Estudos do
Brasil do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), defende que os avanços
conquistados pelo país ao longo das últimas três décadas não se perdem
completamente com a atual crise.
Schneider é organizador do recém-lançado "New Order and Progress: Development
and Democracy in Brazil" (Nova ordem e progresso: Desenvolvimento e Democracia
no Brasil), livro que reúne trabalhos de pesquisadores brasileiros e estrangeiros. Leia
a entrevista a seguir.
Folha - Seu livro fala em ordem e progresso em meio a uma forte crise. Como
ele se relaciona ao atual momento?
Ben Ross Schneider - O livro surge como uma resposta a uma série de obras
publicadas a respeito do "boom" do Brasil, sobre o "Brasil decolando" –o que se tornou
uma lembrança distante. A ideia era fazer uma análise histórica, de longo prazo e
comparativa, para entender a trajetória do país, mostrando transformações que vão
além das partes mais visíveis em termos de economia.
Queríamos olhar por baixo do capô e entender o motor que estava fazendo a política
e a economia do Brasil funcionarem. Isso nos levou a ver uma menor discriminação
no mercado de trabalho, um crescimento da classe média, um maior desenvolvimento
em outros Estados do país. São mudanças de longo prazo que vão ser retomadas após
o fim da atual crise. Precisamos ver essas mudanças além de dados sobre crescimento
ou recessão.
Há espaço para otimismo?
Sim. O livro foi finalizado antes de o Brasil se afundar na crise. Estávamos em 2014 e
víamos apenas o começo dela. As razões para otimismo vêm da análise das instituições
brasileiras. A ideia de que as instituições da democracia no Brasil estão funcionando
muito bem mesmo em meio à crise.

Pessoas ligadas ao governo reclamam de uma suposta partidarização do
Judiciário. O que o sr. acha disso?
Acredito que todo o processo vá ser revisto e avaliado pelo Supremo Tribunal Federal,
que é o padrão de como o Judiciário deve funcionar. Se há excessos por uma corte
menor, há uma avaliação de uma corte mais alta. Esse processo é o que deve existir.
A mídia também está sendo criticada como sendo partidária. O que o sr. acha?
Não posso avaliar o alinhamento político da imprensa como um todo, mas acho que a
mídia tem feito um bom trabalho em denunciar casos de corrupção. Esse trabalho é
muito importante.
O PMDB abandonou a coalizão do governo. Isso afeta o funcionamento da
democracia?
O Brasil tem esse sistema informal de presidencialismo de coalizão, que em muitos
aspectos parece um sistema parlamentar, em que o presidente, como um premiê,
forma uma coalizão no Legislativo que permite que ele governe com a maioria do
Congresso.
A saída do PMDB torna difícil, senão impossível, formar uma coalizão. O problema é
que o país não tem um mecanismo como o voto de desconfiança que há no
parlamentarismo para mudar o primeiro-ministro.
O fato de o presidente governar com uma minoria não é incomum, mas torna ainda
mais difícil o enfrentamento da crise.
Partidários do governo dizem que tirar Dilma significa trazer de volta ao
poder uma minoria de ricos. O sr. já estudou a força política de elites
burocráticas no Brasil. Acha que essas pessoas saíram do poder em algum
momento?
As elites burocráticas e empresariais tiveram muita influência em todo o período
democrático. Quem quer que seja presidente no próximo ano vai ter de reduzir o deficit
fiscal, reduzir inflação e impor custos econômicos a todos os grupos sociais. Não sei
se podemos dizer que vai ser um governo de esquerda ou de direita, mas muitas das
medidas econômicas necessárias vão ser dolorosas para todas as classes sociais.
O que deu errado no desenvolvimentismo do Brasil?
Para entender os sucessos e fracassos do desenvolvimentismo brasileiro é preciso
desagregar, pois ele significa diferentes programas, agências de governo, empresas
estatais.
Algumas funcionam, outras não. A Embraer é um caso de sucesso, enquanto a
produção de aço nos anos 1980 não deu muito certo. Algumas áreas avançam mais
de que outras. Pensar um projeto para apoiar todas as indústrias não é uma forma
correta no caso do Brasil, onde a dispersão do apoio foi o que fez alguns casos terem
mais impacto do que outros.
Projeção da inflação em 2016 cai para 6,94%, diz pesquisa Focus
02/05/2016 - Fonte: R7

A mediana das projeções para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) de 2016 teve queda no Relatório de Mercado Focus divulgado nesta segunda-

feira (2), pelo BC (Banco Central). Agora, a taxa está em 6,94% ante 6,98% da
semana passada e de 7,28% quatro semanas atrás.
O Banco Central já vem informando que tem como foco não mais 2016, mas 2017, na
tarefa de levar a inflação para o centro da meta. No caso do ano que vem, a mediana
caiu de 5,80% para 5,72%. Há quatro semanas estava em 6,00%.
No Top 5 de 2016, o ponto central da pesquisa ficou mantido em 7,05%. Há quatro
semanas, essa mediana estava em 7,18%. Para 2017, o grupo dos analistas que
costumam acertar mais as estimativas revisou a perspectiva para o IPCA de 6,00% na
última semana para 5,90%. Há quatro edições atrás do boletim Focus, estava em
6,20%.
No Relatório Trimestral de Inflação divulgado em março, a estimativa do BC para o
IPCA de 2016 estava em 6,6% no cenário de referência e 6,9% no cenário de mercado.
Para a inflação de curto prazo, a estimativa para abril teve uma leve alta, de 0,51%
para 0,52% de uma semana para outra, ante taxa de 0,61% verificada há um mês.
No caso de maio, a taxa ficou em 0,59%, contra 0,55% da semana da semana
passada. Quatro semanas atrás estava em 0,53%. Já as expectativas para a inflação
suavizada 12 meses à frente caíram, passando de 6,20% para 6,19% - quatro edições
atrás estavam em 6,48%.
Preços administrados
As projeções do mercado financeiro para os preços administrados de 2016 foram
revisadas para baixo. De acordo com o Relatório de Mercado Focus, a mediana das
expectativas para este ano ficou em 6,95% nesta semana, contra 7,00% da semana
passada. Estava em 7 40% há quatro semanas.
O Banco Central conta com uma forte desaceleração dos preços monitorados pelo
governo para deixar o IPCA abaixo do teto da meta em 2016. Para 2017, a mediana
das estimativas para os preços administrados sofreu uma queda, indo de 5,80% na
semana passada para 5,73% - há quatro semanas estava em 5,50%.
No último Relatório Trimestral de Inflação, divulgado em março, o Banco Central
revisou sua projeção para os preços administrados deste ano de uma alta de 5,9%
para 6,1%. Para chegar a essa variação, o BC considerou hipótese de alta de 9,9%
nas tarifas de ônibus, além de um recuo de 3,5% nos preços de energia elétrica. Para
2017, a expectativa apresentada é de uma alta de 5,0%.
IGPs e IPC-Fipe
As previsões para o IGP-DI (Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna) de 2016,
que ficaram em 7,19% no Relatório de Mercado Focus da semana passada, foram
revisadas para baixo no documento divulgado nesta segunda pelo Banco Central. A
mediana para o indicador deste ano foi para 7,12% - um mês atrás estava em 7,41%.
No caso do IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado) de 2016, a taxa mediana passou
de 7,38% para 7,35%, contra a expectativa de 7,67% apresentada um mês atrás.
Para 2017, a previsão central da pesquisa Focus para o IGP-DI ficou em 5,60%, ante
5,59% da semana passada - há um mês, estava em 5,50%. Em relação ao IGP-M, o
ponto central da pesquisa ficou em 5,62%. Na semana passada estava em 5,60% e
há um mês, 5,66%.
A estimativa para o IPC-Fipe (Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas), que mede a inflação para as famílias de São Paulo, teve
uma queda, indo de 7,07% para 7,00% de uma semana para outra para o horizonte
de 2016 - um mês antes, a mediana das projeções do mercado para o IPC era de

7,07%. Para 2017, a expectativa ficou mantida em 5 40% - estava em 5,70% um mês
atrás.
Temer vai priorizar conjunto de medidas que podem acelerar queda dos juros
02/05/2016 - Fonte: R7
Diferentemente do que foi feito pelo ex-ministro da Fazenda Joaquim Levy, que
apresentou um grande número de propostas para melhorar as contas públicas, um
eventual governo de Michel Temer vai concentrar esforços em um conjunto pequeno
de iniciativas na área econômica que busca rever a estrutura dos gastos e, no médio
prazo, conter e até reverter o aumento da dívida, recuperando a confiança dos
investidores na capacidade de o País pagar as suas contas.
A mudança de percepção, acredita-se, ainda pode abrir espaço, no curto prazo, para
uma queda mais rápida da taxa de juros que a esperada pelo mercado. Logo de saída,
a prioridade é aprovar duas medidas no Congresso: a fixação de um teto para as
despesas e a desvinculação de gastos sociais, em particular a de benefícios ao salário
mínimo. Mais à frente, podem sugerir reformas na Previdência.
O foco do pacote é sinalizar, logo de início, que haverá queda na trajetória da dívida
no médio prazo, o que tende a resgatar a confiança e gerar um efeito dominó benéfico.
Estima-se que haverá a volta dos investimentos, em especial internacionais, seguida
de recuo na cotação do dólar.
Nesse ambiente, a inflação que já está cedendo, terá alívio adicional, o que abriria
terreno para o Banco Central reduzir a Selic, a taxa básica de juros. Adicionalmente,
seria possível cortar a TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo). Ela é usada nos
financiamentos a empresas concedidos pelo BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social).
O diagnóstico desenhado nas últimas semanas aponta que uma queda mais rápida dos
juros serviria como um instrumento importante para o ajuste fiscal e para a retomada
do crescimento econômico. Afinal, só com o fim da recessão e a volta do crescimento
será possível melhorar a arrecadação, que não para de cair. Com o choque de
confiança, alguns economistas acham que a Selic, hoje em 14,25%, pode fechar o ano
em 11,25% ou perto disso.
A fixação de um teto para o total das despesas é vista também como uma ferramenta
para melhorar a gestão de todos os gastos, até mesmo dos fixos, que o governo não
tem autonomia para mexer. Isso ocorre porque, ao se determinar um teto, todas as
despesas serão reduzidas proporcionalmente. Na prática, significa, por exemplo, que
não é necessário desvincular os gastos com Saúde e Educação, fixados na
Constituição.
As concessões públicas já em curso serão tocadas, mas o eventual novo governo vai
reformular esse programa, considerado fundamental. De um lado, ele pode reforçar o
caixa com receitas extraordinárias, inclusive com dólares de investidores externos. De
outro, vai auxiliar na retomada do emprego, mais uma peça considerada central na
política econômica que está sendo desenhada.
Grupo de Temer critica presidente por 'bondades'
Equipe
Escolhido pelo vice-presidente para comandar a economia, o ex-presidente do Banco
Central Henrique Meirelles está definindo nomes justamente para a presidência do BC
e para o comando dos bancos oficiais - Banco do Brasil, BNDES e Caixa Econômica
Federal.

Nesta segunda-feira (2), Meirelles deverá se reunir com o senador Romero Jucá
(PMDB-RR), indicado para o Ministério do Planejamento, e um dos principais
interlocutores de Temer. Meirelles apresentou a Temer quatro nomes para o BC: Carlos
Kawall, ex-secretário do Tesouro Nacional, Ilan Goldfajn, Afonso Bevilaqua e Mário
Mesquita. Os três últimos ex-diretores do BC.
Para a equipe do Ministério da Fazenda, um dos cotados é o ex-diretor do BC Carlos
Hamilton, que é diretor da J&F, que controla a JBS. Meirelles é presidente do conselho
consultivo da J&F.
A orientação do vice-presidente é de que a equipe do BC tenha sintonia e com a do
Ministério da Fazenda. Interlocutores do vice afirmam que não é intenção no momento
discutir a independência operacional do Banco Central, que manterá a autonomia para
decidir os rumos da política monetária.
Estatais perdem dinheiro e podem precisar de ajuda do governo
02/05/2016 - Fonte: Gazetado Povo
As dificuldades por que passam as empresas brasileiras em função da desaceleração
na economia criou uma bomba-relógio que torna ainda mais grave o quadro fiscal no
país. Analistas afirmam que o cenário para as contas públicas, que vão encerrar 2016
com um rombo de quase R$ 100 bilhões, tende a piorar. Isso porque o Tesouro
Nacional pode ser obrigado, num futuro breve, a abrir os cofres da União para ajudar
empresas que dependem dele e que enfrentam problemas financeiros.
O quadro mais sério estaria na Petrobras e na Eletrobras, cujo prejuízo líquido somado
passou de R$ 24,5 bilhões em 2014 para R$ 49,8 bilhões em 2015. Mas não se limita
às duas. Um levantamento da agência de risco Austin Rating mostra que outras
empresas que dependem do Tesouro também têm registrado resultados negativos nos
últimos dois anos. É o caso da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São
Francisco e do Parnaíba (Codevasf), cujo prejuízo somou R$ 2 bilhões nesse período.
Há ainda a preocupação com os bancos públicos, como Caixa e Banco do Brasil. Essas
instituições estão expostas a riscos das estatais e de empresas como a Sete Brasil,
que acaba de pedir recuperação judicial. A economista-chefe da XP Investimentos,
Zeina Latif, lembra que a presidente Dilma Rousseff expandiu muito o crédito dos
bancos públicos. Agora, a inadimplência está subindo. Ao mesmo tempo, os bancos
precisam ajustar suas exigências de capital para cumprir as regras de Basileia 3.
“O Banco Central faz testes de estresse que mostram um quadro favorável para o
sistema bancário como um todo. Mas esse quadro não seria assim se o cenário fosse
apenas para os bancos públicos”, afirma.
O economista-chefe do banco Votorantim, Roberto Padovani, diz que os investidores
internacionais veem uma situação dramática para várias empresas brasileiras,
incluindo as estatais, e estão mais preocupados com a capacidade do Tesouro de
resgatar essas companhias do que com a crise política.
Sob condição de anonimato, um economista do mercado aponta que, se o
impeachment for aprovado pelo Senado e o vice-presidente Michel Temer assumir o
lugar de Dilma, uma das primeiras ações deve ser uma auditoria em bancos públicos
e estatais. “Existe uma preocupação com os bancos públicos porque eles podem ter
sido utilizados para ‘favores’.”
Segundo Zeina Latif, a Eletrobras pode precisar de um aporte de até R$ 10 bilhões,
nas contas de especialistas. Sem conseguir vender todos os ativos que planejava, a
Petrobras também pode precisar de mais dinheiro. O próprio governo determinou que

o BNDES - que tem quase dois terços do seu funding em operações com a petroleira
- diminua a exposição à empresa.
Outra preocupação com os bancos públicos é o julgamento no Supremo Tribunal
Federal (STF), que definirá se poupadores têm direitos a ressarcimento por perdas
com planos econômicos das décadas de 1980 e 1990. Nesse caso, haveria um rombo
de até R$ 340 bilhões.
De acordo com duas fontes graduadas, o BB tem caixa para não precisar de captação
nos próximos três anos, se o cenário econômico continuar como está. A preocupação
é que o ambiente ainda é bastante incerto. Alguns clientes pessoa jurídica quebraram
ou passam por problema financeiro. Isso interfere na instituição. Com mais
inadimplência, é preciso elevar o provisionamento.
O ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega concorda que há um grande risco de a
viúva arcar com os estragos nas estatais, mas diz que esse não é o maior perigo à
vista. O economista destaca que há a possibilidade de o país inteiro entrar numa
situação de insolvência. Se as contas públicas não melhorarem, o risco é de um quadro
de dominância fiscal, ou seja, em que a política de juros pararia de funcionar e
aumentaria consideravelmente a inflação, o que diminuiria o valor dos títulos públicos.
“O Brasil pode caminhar para a corrosão inflacionária do valor dos títulos. Quem
comprou papel de renda fixa num ambiente desse se ferrou. O governo voltaria a não
conseguir captar. O risco nesse caso é o Brasil repetir uma experiência
hiperinflacionária.” Maílson acrescenta que o governo tem de anunciar, urgentemente,
medidas fiscais de corte de gastos e também de aumento de tributos.
Enquanto isso, o descontrole fiscal dos últimos anos continua a fazer estragos no
cotidiano do brasileiro. As famílias sentem os juros altos por causa da crise de
credibilidade e da acelerada recessão. O crédito está mais caro e escasso num
momento de necessidade com a alta de desemprego.
Queda na massa de rendimento do trabalhador gera retrocesso de 3 anos, diz
IBGE
02/05/2016 - Fonte: R7
A redução nos salários e as demissões já provocam um retrocesso de três anos no
nível da massa de rendimento dos trabalhadores, afirmou nesta sexta-feira, 29, o
coordenador de Trabalho de Rendimento do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), Cimar Azeredo. No primeiro trimestre deste ano, a massa de
rendimentos somou R$ 173,45 bilhões, queda de 4,1% ante igual período de 2015.
"Isso já significa um retrocesso de três anos na massa de rendimento", afirmou.
Uma massa de rendimento no patamar de R$ 173 bilhões foi observada pela última
vez no segundo trimestre de 2013, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua. O pico ocorreu no trimestre até janeiro de
2015, aos R$ 182,2 bilhões. O dado representa a soma dos rendimentos de todos os
trabalhadores.
Hoje, o número de trabalhadores no Brasil está diminuindo, e o País já tem 11,089
milhões de desocupados, um recorde na série iniciada em 2012. Em apenas um ano,
1,384 milhão de pessoas perderam o emprego, o que contribui para a retração na
massa de rendimentos, com consequente perda no poder de compra dos brasileiros.
Efetivação de temporários
A esperada efetivação de trabalhadores temporários no início do ano não aconteceu
em 2016, afirmou Azeredo. Com isso, 2,016 milhões de pessoas engrossaram a fila

de desemprego apenas na passagem do quarto trimestre de 2015 para o primeiro
trimestre de 2016.
"A efetivação de trabalhadores temporários não ocorreu neste ano, pelo contrário.
Foram dispensadas mais pessoas do que foram contratadas no fim do ano", disse.
A prova de que a efetivação não ocorreu é a demissão de 1,606 milhão de pessoas no
período analisado, segundo dados da Pnad Contínua. Embora demissões sejam um
comportamento comum no início de cada ano, Azeredo notou que neste ano foi
diferente.
"A população ocupada caiu além do que costuma cair nesta época", afirmou o
coordenador.
No primeiro trimestre de 2015, o número de ocupados havia recuado 0,9% ante igual
período do ano anterior. Entre janeiro e março de 2016, no entanto, a queda foi de
1,7% no mesmo tipo de confronto.
As demissões foram generalizadas. Entre o quarto trimestre de 2015 e o primeiro
trimestre de 2016, a indústria dispensou 645 mil, o comércio demitiu 280 mil e a
construção fechou 380 mil vagas. A administração pública (que inclui defesa,
seguridade social, educação e saúde) também contribuiu com a extinção 299 mil
postos. Outros setores também demitiram, embora em menor quantidade.
A dispensa de 1,606 milhão apenas no período de um trimestre é recorde na pesquisa,
assim como o aumento de 2,016 milhões no número de desocupados no primeiro
trimestre deste ano ante os últimos três meses de 2015. Segundo Azeredo, as
demissões de trabalhadores acabam tornando necessário que mais pessoas de um lar
procurem emprego, por isso o número tão impressionante.
"Essas pessoas dispensadas tendem a buscar outro trabalho e muitas vezes levam
pessoas do círculo domiciliar a tentar trabalhar também. Pessoas que estão fora da
força de trabalho, como jovens e aposentados, estão buscando trabalho para tentar
recompor renda perdida", disse o coordenador.
Efeitos do cenário econômico
A taxa de desemprego está avançando num ritmo cada vez mais rápido, e as
complicações no cenário econômico prolongam o período que o mercado de trabalho
levará para se recuperar, afirmou Cimar Azeredo. No primeiro trimestre de 2016, a
taxa de desocupação subiu a 10,9%, segundo a Pnad Contínua.
Houve alta de 3 pontos porcentuais em relação ao resultado do primeiro trimestre de
2015 (7,9%), um recorde na pesquisa. Essa diferença vem crescendo a cada nova
divulgação.
No trimestre até fevereiro, por exemplo, a diferença em termos anuais havia sido de
2,8 pontos porcentuais. "A alta na taxa de desemprego está em aceleração", disse
Azeredo.
O período mais recente está sendo "mais agressivo" em termos de dispensa,
acrescentou o especialista. Só entre o quarto trimestre de 2015 e o primeiro trimestre
de 2016, 1,606 milhão de pessoas foram demitidas, mais do que na comparação de
um ano inteiro (foram 1,384 milhão de dispensas ante os três primeiros meses do ano
passado).
A explicação vai além da sazonalidade do período, marcado por dispensa de
temporários. "Não houve efetivação", disse.

O ciclo de avanço no desemprego em termos anuais começou ainda no final de 2014
e não parou desde então. "Quanto mais complicado está o cenário econômico, mais
tempo o mercado de trabalho levará para reduzir a desocupação", alertou o
coordenador do IBGE. Insegurança política também pode afetar negativamente o
mercado de trabalho, reconheceu.
"Qualquer incerteza pode levar investidores a pisar no freio. Você faz isso na sua casa,
e os geradores de emprego também vão fazer isso no momento em que a incerteza
pairar sobre a economia", afirmou Azeredo.
Cresce interesse estrangeiro pelo País
02/05/2016 - Fonte: R7
Os mercados emergentes receberam US$ 25,5 bilhões de investidores estrangeiros
em abril para aplicações em renda fixa e nas bolsas, de acordo com dados preliminares
divulgados nesta quinta-feira, 28, pelo do Instituto Internacional de Finanças (IIF),
formado pelos maiores bancos do mundo.
Todas as quatro regiões avaliadas tiveram ingressos de recursos, mas o destaque foi
a América Latina, com US$ 12 bilhões. O IIF menciona que o interesse externo no
Brasil é crescente, em meio à expectativa de que a saída da presidente Dilma Rousseff
leve o novo governo a adotar medidas mais "pró-mercado", incluindo um ajuste fiscal.
Os dados mostram que o interesse dos investidores por ativos nos emergentes
continuou este mês, depois de um começo de 2016 turbulento, mas perdeu fôlego.
Em março, os ingressos nestes mercados somaram US$ 37 bilhões, o maior volume
em 21 meses.
Apesar da desaceleração, os aportes de abril seguem acima da média mensal desde
2010, de US$ 22 bilhões.
Do total de recursos aplicados este mês nos emergentes, a maior parte (US$ 20,5
bilhões) foram direcionados para aplicações em renda fixa. As ações receberam US$
5 bilhões.
A avaliação do IIF é que o fluxo foi ajudado pela postura dos principais bancos centrais
do mundo favoráveis a juros baixos, o que estimulou a busca de risco por investidores
internacionais. Anteontem o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados
Unidos) sinalizou que não tem pressa para elevar as taxas de juros.
Sem fôlego
Apesar do recente interesse pelos emergentes, esses mercados devem ter fuga de
capital este ano, prevê o IIF. A avaliação do organismo é que o movimento positivo
não deve se mostrar duradouro e as saídas de recursos devem superar os ingressos,
totalizando US$ 501 bilhões em 2016.
O ritmo previsto de retirada de recursos este ano é menor do que o registrado em
2015, quando as saídas de capital superaram os ingressos em US$ 750 bilhões. O IIF
inclui nos números também a retirada de recursos dos emergentes por seus
residentes. A China deve ser o mercado com maior fuga de capital este ano.
Para o economista-chefe do IIF, Charles Collyns, nos últimos meses, houve um
crescente interesse por ativos nos mercados emergentes. O movimento, porém, não
foi provocado pela melhora das economias desses países, mas por um aumento do
apetite por risco dos investidores globais, que perceberam que os temores que
marcaram o começo do ano não se concretizaram.

Entre as preocupações, estava a de que a economia mundial fosse entrar em recessão
e de que a moeda chinesa fosse ter uma depreciação desordenada.
Collyns ressalta ainda que os principais bancos centrais do mundo têm tido postura
"bastante dovish", ou seja, favorável a juros baixos. Mas a melhora do humor dos
investidores não quer dizer que as coisas mudaram nos principais países.
Brasileiros pagaram R$ 1,92 trilhão em tributos em 2015
02/05/2016 - Fonte: R7
A carga tributária bruta encerrou o ano passado em 32,71% do Produto Interno Bruto
(PIB, soma dos bens e serviços produzidos no País), ou seja, aproximadamente R$ 1,9
trilhão. O número foi divulgado nesta quinta-feira (28) pelo secretário do Tesouro
Nacional, Otávio Ladeira, ao explicar o déficit primário recorde no primeiro trimestre.
O valor definitivo da carga tributária de 2015 é de responsabilidade da Receita Federal
e só será divulgado no último trimestre deste ano. O Tesouro Nacional, no entanto,
apresenta uma estimativa no fim de abril para orientar a execução do orçamento
federal.
Pelos números do Tesouro, a carga tributária bruta aumentou 0,28 ponto percentual
em 2015 na comparação com os 32,43% do PIB registrados no fim de 2014. “A
estimativa do Tesouro costuma ser próxima dos números da Receita”, disse Ladeira.
Segundo ele, um aperfeiçoamento na metodologia permitiu ao Tesouro fazer a
estimativa cerca de 90 dias após o encerramento do ano.
Segundo o Tesouro, a expansão da carga tributária no ano passado foi puxado pelos
municípios, que responderam por 0,12 ponto percentual do total do crescimento. A
carga tributária aumentou 0,09 ponto percentual nos governos estaduais e 0,07 ponto
percentual do PIB no caso da União.
Na esfera federal, o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS) e as contribuições sociais do Regime Próprio de
Previdência dos Servidores Federais explicam o aumento da arrecadação.
Nos Estados, a elevação se deve principalmente ao IRRF (cuja arrecadação é
compartilhada entre a União e os governos estaduais) e o Imposto sobre a Propriedade
de Veículos Automotores (IPVA). Nos municípios, o reajuste de taxas puxou o aumento
da carga tributária.
Cresce o desemprego entre micro e pequenas empresas
02/05/2016 - 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 pequenos 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.
SurTec e Chem-Trend têm nova fábrica
02/05/2016 - Fonte: Automotive Business

As empresas SurTec e Chem-Trend agora dividem espaço em uma nova fábrica na
cidade de Valinhos (SP). Com investimento de R$ 60 milhões, a unidade inaugurada
na sexta-feira, 29, foi erguida em um terreno de 29,1 mil metros quadrados, tem 11,3
mil m² de área construída e outros 2,2 mil m² reservados para a expansão.
Ambas pertencem ao Grupo Freudenberg e fornecem produtos químicos para
tratamento de superfície e desmoldantes para componentes metálicos, plásticos e de
borracha, entre outros itens. Em 2015, 26% das vendas mundiais da Freudenberg
foram feitas para o setor automotivo.
Embora o grupo não revele o tamanho da fatia, sabe-se que grande parte do que sai
da nova fábrica de Valinhos tem como destino a indústria de autopeças e automóveis.
A Chem-Trend já atuava na cidade, mas em outro local, e começou a se transferir para
as novas instalações em julho de 2015. A SurTec saiu de São Bernardo do Campo (SP)
e começou a atuar na nova planta em fevereiro desde ano.
“Ganhamos em capacidade de produção e pelas sinergias organizacionais e
administrativas”, afirma o CEO da Chem-Trend e SurTec no Brasil, Paulo Noce.
Segundo o executivo, Valinhos foi escolhida para a nova fábrica por causa de um
estudo encomendado à Fundação Vanzolini, que destacou as vantagens logísticas e
qualificação da mão de obra.

A unidade tem capacidade máxima anual de 13 mil toneladas de produtos e opera em
um turno. “Temos 120 colaboradores. Destes, 31 estão na produção. A fábrica é
bastante automatizada”, diz Noce.
O executivo diz que o mercado de reposição vem ajudando a Chem-Trend e a SurTec
a atravessar o período atual: “Um bom exemplo é o nosso fornecimento de
esmoldantes aos fabricantes de pneus”, afirma Noce.
O mercado externo também tem colaborado: “No ano passado as exportações da
Chem-Trend quase dobraram. Atualmente, 15% de suas vendas vão para o exterior”,
revela. Os principais destinos são Argentina, Colômbia e África do Sul.
PRODUTOS SURTEC
No Brasil desde 1999, a SurTec desenvolve, fabrica e vende especialidades químicas
para processos de tratamento de superfícies industriais (galvanoplastia e
fosfatização), como pré-tratamento de metais, limpeza de peças industriais,
eletrodeposição funcional e decorativa, inclusive para a cromagem de plásticos. É
subsidiária da SurTec International, com sede na Alemanha.
PRODUTOS CHEM-TREND
Atuando desde 1986 no Brasil, a Chem-Trend produz e fornece desmoldantes para
itens de poliuretano, borracha, pneus, compósitos, plásticos e para blocos de motor e
outras peças fundidas sob pressão.
INSTALAÇÕES
Além das áreas produtivas, a nova fábrica tem uma linha-piloto onde é possível
desenvolver produtos com o acompanhamento dos clientes. Chem-Trend e SurTec
utilizam laboratórios separados, mas alguns técnicos podem atuar num ou noutro.
Nestas áreas as empresas produzem soluções para o mercado brasileiro: “Como
exemplo, tropicalizamos produtos criados no exterior para desmoldar pneus e
espumas”, recorda o CEO.
Além duas empresas, a Freudenberg está presente no Brasil com outras seis fábricas
nas cidades de Barueri, Campinas, Diadema, Guarulhos, Jacareí e Taubaté, onde
produz, entre outros itens, buchas, coxins, selos, retentores, vedações, filtros e
lubrificantes para o setor automotivo e outras áreas da indústria.
A diversidade de atuação e a presença no pós-venda permitiram que as vendas do
grupo crescessem 1,3% no Brasil em 2015, enquanto a indústria automobilística
registrou queda média de 25,2% considerando os emplacamentos de veículos
fabricados no Brasil (automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus).
Ford apura lucro global recorde com prejuízo na América do Sul
02/05/2016 - Fonte: Automotive Business
A Ford registrou no primeiro trimestre deste ano o melhor resultado financeiro
trimestral de sua história centenária, com lucro líquido de US$ 2,5 bilhões, valor 113%
e US$ 1,3 bilhão maior do que o apurado nos primeiros três meses de 2015.
O lucro antes de impostos também é recorde: US$ 3,8 bilhões, 116% e US$ 2,1 bilhões
acima do verificado no mesmo período do ano passado. O faturamento global avançou
bem menos, 11%, para US$ 37,7 bilhões.
Assim o expressivo ganho da Ford é explicado pelo expressivo crescimento também
recorde da margem operacional, que subiu 5 pontos porcentuais na comparação com

o primeiro quarto de 2015, chegando agora a 9,8%, o que pode ser explicado pelo
aumento do valor agregado dos veículos vendidos, especialmente nos Estados Unidos,
já que as vendas em unidades no mundo todo aumentaram apenas 152 mil unidades,
em elevação de 9,7%, para o total de 1,72 milhão.
Os resultados amplamente positivos na América do Norte e Europa compensaram por
larga medida o péssimo desempenho na América do Sul, onde a recessão no Brasil é
responsável por mais de 60% do resultado negativo.
A divisão sul-americana da Ford registrou prejuízo antes de impostos de US$ 256
milhões no primeiro trimestre, perda que cresceu US$ 67 milhões em comparação com
o mesmo período do ano passado.
As vendas de apenas 63 mil unidades na região, em contração de 37,6% sobre os três
primeiros meses de 2015, fizeram o faturamento regional cair 47%, para US$ 800
milhões, o que gerou expressiva margem operacional negativa de 30,4%. Com o
aprofundamento da crise econômica no Brasil, a companhia espera que as perdas
continuem a crescer este ano na região.
O melhor resultado foi apurado na América do Norte, com vendas no primeiro trimestre
de 814 mil veículos (+20%), faturamento de US$ 23,9 bilhões (+19,5%), lucro antes
de impostos de US$ 3,1 bilhões, que quase dobrou em relação ao ano anterior
(+93,7%), e margem operacional vistosa de 12,9%, que cresceu nada menos que 5,1
pontos porcentuais.
Embora os resultados na Europa não sejam tão vistosos, a Ford conseguiu transformar
o prejuízo antes de impostos na região de US$ 42 milhões no primeiro trimestre de
2015 em lucro de US$ 434 milhões no começo deste ano, graças ao expressivo
crescimento de 6,9 pontos porcentuais na margem operacional, que avançou para
6,3%, com faturamento estável de US$ 6,9 bilhões e vendas de 399 mil unidades, em
alta de 6,1% sobre o mesmo período do ano passado.
Na região Ásia/Pacífico, as joint-ventures na China salvaram os resultados com
contribuição de US$ 443 milhões para o lucro antes de impostos apurado em US$ 220
milhões, quase o dobro dos US$ 115 milhões apurados no primeiro trimestre de 2015.
As vendas de 398 mil unidades na região cresceram 8,7% no período e o faturamento
avançou 17,4%, para US$ 2,7 bilhões. A margem operacional também subiu, 3,6
pontos, para 8,2%. A expectativa da Ford é de que este ano o lucro na região seja
maior do que o apurado no ano passado.
“O primeiro trimestre foi fantástico para começar o ano, um recorde de todos os
tempos para a companhia, com desempenho muito forte em todas as áreas de
negócios”, comemorou em comunicado Mark Fields, presidente mundial da Ford.
“Estamos confiantes em nossa habilidade de entregar resultados de crescimento e
rentabilidade no longo prazo, conforme expandimos nosso modelo de negócios para
ser uma companhia automotiva e de mobilidade ao mesmo tempo”, disse o executivo.
Volkswagen anuncia primeiro recall de dieselgate na Europa
02/05/2016 - Fonte: Automotive Business
A Volkswagen inicia na Europa o primeiro recall do dieselgate, escândalo dos veículos
com o motor 2.0 EA 189 equipado com software que frauda dados em testes de
emissões. O primeiro convocado é o Golf TDI 2.0 Blue Motion com câmbio manual e
envolverá um total de 15 mil unidades em todo o continente.

A ação divulgada na quinta-feira, 28, pela montadora foi aprovada pela Autoridade
Federal dos Transportes Motorizados (KBA, na sigla em inglês), responsável pelas
homologações de veículos fabricados na Alemanha.
Segundo a empresa, os proprietários dos veículos convocados já receberam uma
primeira carta informando sobre a obrigatoriedade de levarem seus veículos às oficinas
da marca. Nesta fase, os clientes receberão um segundo comunicado para informarlhes sobre a necessidade de agendar a inspeção na rede.
Outros modelos Volkswagen serão convocados em breve para o processo de recall, diz
a montadora na nota. Ela acrescenta que a solução técnica a ser ajustada em cada
veículo envolvido no recall não resultará em quaisquer alterações nos níveis de
consumo de combustível, dados de desempenho ou ainda nas emissões de ruídos.
Para o Golf 2.0, a KBA confirmou que este objetivo foi alcançado na íntegra.
Além disso, os veículos afetados são tecnicamente seguros e têm condições de circular
normalmente, informa a VW. Eles podem ser conduzidos em estradas sem qualquer
limitação até que as modificações sejam feitas.
As medidas técnicas necessárias para os carros envolvidos no escândalo de fraude de
emissões serão aplicadas em toda a Europa, de acordo com um plano de ação e de
calendário coordenado pela VW em conjunto com a KBA.
Toyota elege Kautex o melhor fornecedor de 2015
02/05/2016 - Fonte: Automotive Business

A Toyota reconheceu a empresa Kautex como seu melhor fornecedor de 2015 durante
a realização da 14ª edição do Prêmio Suppliers Conference, realizada na noite de
quarta-feira, 28, em São Paulo. Responsável pelo fornecimento do tanque de
combustível do Corolla, a companhia foi homenageada por alcançar os melhores
resultados nas categorias Qualidade, Logística e Custo. Na cerimônia, foram premiadas
45 empresas que apresentaram expressivos desempenhos em produtos e serviços nas
três categorias.
“Eu gostaria de agradecer e parabenizar os nossos fornecedores pelo compromisso
com a excelência na qualidade, que resultam na melhor experiência de compra e
propriedade para nossos clientes, e em buscarmos juntos o sorriso em seus rostos.
Essa parceria de sucesso é fruto da política de qualidade Toyota e aplicada por nossos
fornecedores em todos os processos. Por isso, eles são parte fundamental da nossa
história de sucesso e compromisso com a geração de empregos no Brasil”, afirma o
CEO da Toyota para América Latina e Caribe e chairman da companhia no Brasil, Steve
St Angelo.
Nas três categorias as empresas são destacadas em dois subgrupos: Excelência e
Certificado. Os fornecedores destacados em Excelência no item Qualidade obtiveram
zero ppm (partes por milhão), ou seja, nenhum defeito relacionado a qualidade
apresentado nas peças entregues ao longo de todo o ano passado.
Essas empresas também não registraram nenhuma reclamação grave sobre seus
desempenhos em 2015. Os que receberam certificados na categoria tiveram no

máximo 15 ppm, apenas 15 peças com defeito em um total de um milhão de unidades
entregues no ano passado.
Em Logística, foram premiados por Excelência os fornecedores que respeitaram e
atingiram os prazos na entrega de todas as peças, sem qualquer divergência do que
havia sido solicitado, considerando dias e horários marcados. Enquanto os
fornecedores que entregaram as peças encomendadas com pequenas divergências
receberam Certificados. Por fim, os fornecedores que excederam em 2% as
expectativas da Toyota relacionadas à redução de custos receberam o prêmio
Excelência na categoria Custos.
Os desempenhos foram avaliados a partir de ideias já implementadas para este fim.
O Certificado foi concedido às empresas que tiveram 2% de ideias de redução de
custos, porém ainda não as implementaram. Veja todos os ganhadores do 14º Prêmio
de Fornecedores da Toyota:
CATEGORIA QUALIDADE:
Excelência:
Aisin Automotive / Budai / Cestari / Elring Klinger / Enertec (JCI) / GKN Brasil / Jedal
/ NSK / Panasonic / Rassini / Sanko / Schaeffler / Sumidenso / Thyssenkrupp / ZF.
Certificado:
Barossi / Basf / Benteler / Bosal / Casco / Cobra / Delga / G-KTB / JCI / Mueller
Plásticos / Nitto Denko / Pecval / Pilkington / Pirelli / Stanley / TRBR / Triospuma /
Tyco.
CATEGORIA LOGÍSTICA:
Excelência: Olsa / Regali Fundição / Maxion / ZF.
Certificado: 3M / Dana / Fujitsuten / Pionner / Sanko / Stabilus / TRBR.
CATEGORIA CUSTOS:
Excelência: Olsa / Stanley / Tenneco.
BLM Group, 3D Systems e SKA levam tecnologia à Mecânica 2016
02/05/2016 - Fonte: CIMM
Com o objetivo de apresentar ao mercado equipamentos que visam maior
produtividade, redução de custos e algumas das mais inovadoras tecnologias
industriais, a Área de Inovação da Feira Internacional da Mecânica 2016 reúne um
seleto número de empresas do setor.
A BLM Group, por exemplo, aproveita essa área especial da feira para aumentar sua
participação no mercado. A Mecânica 2016 acontece no Pavilhão de Exposições do
Anhembi, de 17 a 21 de maio.
“Já somos referência em máquinas para processamento de tubos – explica o diretor
geral Fábio Hollatz - e agora, queremos mostrar que podemos atender nossos clientes
em outras modalidades”.
A empresa leva à Área de Inovação a máquina E-FLEX, para curvar arames,
completamente elétrica, e equipada com dois cabeçotes de curva com rotação
horária/anti-horária, ideal para curvas em 3D. A BLM Group está no Brasil desde a
década de 1980.

“A partir de 2007 abrimos uma filial nacional, e desde então aumentamos nossa
estrutura visando atender diferentes mercados como automotivo, moveleiro, produção
de displays, bicicletas e motocicletas”.
Outra empresa que expõe tecnologias de ponta na Área de Inovação é a 3D Systems,
que apresenta a Cube Pro, impressora 3D versátil, e que pode ser instalada em locais
de menores proporções, como em um escritório.
Andréia Cavalli, gerente comercial da companhia no Brasil explica que o produto tem
área de impressão para peças de até 20 cm x 23 cm x 27 cm, o suficiente para, por
exemplo, criar uma bola de basquete.
“A Cube Pro possui três cabeças de impressão, o que possibilita criação de produtos
de até três cores. A dimensão dessa impressora é ideal para aqueles que fazem o
primeiro contato com a impressão 3D”.
Para Cavalli, a Mecânica é o lugar ideal para mostrar os produtos 3D Systems.
“Sentimos que é um público que tem poder de decisão e que pode formar opinião
dentro da empresa sobre o futuro próximo. A expectativa é fechar negócios e temos
estatísticas de que isso acontece”.
A Área de Inovação recebe também a SKA, que leva a impressora 3D Objet30 Prime,
da Stratasys. Produto compacto e com alta resolução, oferece propriedades especiais
como
transparência,
resistência
a
altas
temperaturas,
flexibilidade
e
biocompatibilidade, totalizando 12 opções de materiais, inclusive que simula o
polipropileno (PP).
A SKA também apresenta na MECÂNICA o Sistema de Produção 3D Fortus 400, capaz
de imprimir em vários materiais avançados como ABS, Nylon 12, Policarbonato e até
ULTEM, utilizado por empresas como Airbus e Nasa, por exemplo.
A Área de Inovação é um espaço inédito de 4 mil m2 cuja curadoria tem identificado
as mais recentes novidades do setor metalmecânico. Entre os participantes
confirmados estão +GF+, Deb’Maq, Muratec, Starrett, Trumpf, White Martins e
Yaskawa. Palestras e workshops gratuitos também fazem parte da programação.
Chegando à sua 31ª edição, a Feira da Mecânica é a maior e mais tradicional feira do
setor industrial em toda a América Latina, com tradição em fechamento de negócios
em condições especiais e na definição do que há de mais moderno para o parque
industrial brasileiro.
A entrada da feira é gratuita para profissionais do setor, que podem fazer o
credenciamento online e imprimir a credencial em casa, antes de chegar ao evento.
Produtos têm queda de preços de 1,21% na saída das fábricas
02/05/2016 - Fonte: CIMM
O preço dos produtos na saída das fábricas brasileiras teve queda de 1,21% em março
deste ano, segundo dados do Índice de Preços ao Produtor (IPP), divulgado nesta
sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Ibge). Essa é a segunda
deflação (queda de preços) consecutiva do indicador. Em fevereiro, a queda de preços
havia sido de 0,63%.
Segundo o IBGE, a taxa de -1,21% de março é a menor da série histórica iniciada em
janeiro de 2014. O IPP acumula deflação de 1,17% no ano e inflação (alta de preços)
de 5,25% no período de 12 meses.

Todas as grandes categorias econômicas da indústria nacional tiveram deflação em
março. A maior queda de preços foi observada entre os bens intermediários (-1,81%),
que são os insumos industrializados para o setor produtivo. Os preços dos bens de
capital recuaram 1% no mês. Entre os bens de consumo, os semi e não duráveis
tiveram deflação de 0,36%, enquanto os preços dos duráveis caíram 0,07%.
Dezesseis das 24 atividades industriais pesquisadas tiveram queda de preços em seus
produtos, na saída das fábricas em março, com destaque para outros produtos
químicos (-4,11%), alimentos (-1,68%) e papel e celulose (-4,04%). Apenas oito
atividades tiveram inflação, com destaque para as indústrias extrativas (6,56%).
O IPP mede o preço dos produtos no momento em que eles deixam as fábricas, sem
levar em consideração os impostos ou fretes, e os compara com o preço registrado no
mês anterior.
Nasa encomenda motor iônico para buscar asteroide
02/05/2016 - Fonte: CIMM
A Nasa anunciou detalhes para a concretização de uma das principais etapas para a
missão que irá capturar um asteroide. O anúncio envolve a construção do sistema de
propulsão solar-elétrica, um motor iônico alimentado por painéis solares.
O propulsor, chamado Sistema Avançado de Propulsão Elétrica (AEPS - Advanced
Electric Propulsion System), será construído pela empresa Aerojet Rocketdyne a um
custo de US$67 milhões, e o primeiro protótipo deverá estar concluído em três anos.
Após este período, e dependendo dos resultados dos testes em laboratório, a empresa
deverá entregar à Nasa quatro unidades do propulsor para testes de voo e uso real.
A previsão inicial era que a missão ARM (Asteroid Redirect Mission) fosse lançada em
2020, mas agora a Nasa fala em "meados da década de 2020". Contudo, o propulsor
iônico encomendado para a missão deverá ter vários outros usos, inclusive em missões
para Marte.
Motor solar-iônico
O novo propulsor solar-elétrico deverá ter uma eficiência em termos de consumo de
combustível 10 vezes superior aos foguetes comuns, que usam combustíveis químicos,
e deverá gerar o dobro do empuxo produzido pelos motores iônicos atuais.
Em um motor solar-elétrico, painéis solares geram energia elétrica que é usada para
acionar o motor iônico, que produz empuxo disparando íons, ou átomos eletricamente
carregados.
A grande vantagem de um motor iônico, além de um consumo de combustível mínimo,
é a geração de uma aceleração contínua, o que permite obter velocidades muito
elevadas. Uma configuração solar-elétrica é mais adequada para voos na parte interna
do Sistema Solar, onde os painéis solares captam mais energia, mas existem projetos
para voos mais distantes que incluem os chamados "geradores nucleares".
Um dos exemplos de maior sucesso dos motores iônicos é o da sonda Dawn, que já
visitou o asteroide Vesta e o protoplaneta Ceres, e agora se prepara para visitar um
novo alvo ainda não anunciado.

PMI Industrial do Brasil cai a 42,6 em abril ante 46 em março, diz Markit
02/05/2016 - Fonte: Isto É Dinheiro
O índice de atividade de gerentes de compra (PMI, na sigla em inglês) da indústria
brasileira recuou de 46 em março para 42,6 pontos em abril, informou a Markit. Esse
é o menor patamar do indicador desde março de 2009, sendo que abril é o 15º mês
consecutivo de recuo na demanda interna. Vale lembrar que o indicador abaixo do
patamar de 50 pontos significa contração da atividade.
A analista Pollyana de Lima, responsável pelo relatório, destacou que "existem poucos
sinais, até agora, de uma recuperação, já que a economia continua em um estado
frágil e a paralisia política tende a persistir". Em abril, Pollyana notou que as empresas
reduziram a produção novamente diante de uma queda mais acentuada na entrada de
novos trabalhos.
"Os fabricantes prepararam-se para tempos mais difíceis e demitiram funcionários pelo
ritmo mais rápido na história da pesquisa, com muitos deles indicando que os custos
tinham que ser cortados para que eles mantivessem suas portas abertas", afirmou no
comunicado.
Segundo a economista, o câmbio segue favorecendo as vendas externas, como
observado anteriormente. O único aspecto positivo dos dados recentes do PMI,
inclusive, vem da aceleração no crescimento do volume de novos pedidos para
exportação. Esse movimento "pareceu estar vinculado ao enfraquecimento da moeda".
Pollyana afirma que, embora a "desvalorização do real tenha resultado num
crescimento recorde na demanda externa, isso teve um custo associado". "Os preços
pagos por matérias-primas importadas cresceram consideravelmente, levando, de um
modo geral, ao aumento mais rápido nos custos de insumos em quase oito anos",
escreve a economista. A previsão da consultoria é que esse movimento provoque um
aumento de preços nos próximos meses.
Apetite de investidor da China por futuros de minério de ferro pode gerar
bolha
02/05/2016 - Fonte: Isto É Dinheiro
O preço do minério de ferro durante décadas foi decidido em negociações secretas
entre as maiores mineradoras do mundo e as siderúrgicas. Agora, a força dominante
é um obscuro mercado de commodities no nordeste da China, em um exemplo claro
de como o poder de definir os preços de itens que vão do aço ao cobre caminha para
o oriente.
A mudança foi impulsionada por investidores chineses, que colocaram bilhões de
dólares nos futuros de minério de ferro negociados na Bolsa de Commodities de Dalian.
As apostas geraram tanto volume em dólares quanto os futuros de ouro em Nova York,
segundo dados do Citigroup. Isso também criou algo que não havia antes no mercado
para o minério de ferro: preços visíveis, em tempo real.
Esses preços estão disparando. Apesar do excesso de oferta de minério de ferro em
2016, os futuros do minério de ferro em Dalian subiram 46% desde o início do ano.
Os preços para o minério de ferro no mercado físico avançaram 52%, para atingir a
máxima em 15 meses, a US$ 68,70 a tonelada em 21 de abril. Na sexta-feira, a
commodity física era negociada a US$ 65,20 a tonelada, enquanto o contrato mais
ativo na Bolsa de Dalian fechou a 462 yuans (US$ 70,36 a tonelada).

O avanço do preço gera a preocupação entre os reguladores chineses e também entre
os produtores de minério de ferro. Há o temor de que a compra por especulação crie
uma bolha e condições voláteis, que dificultam a proteção contra grandes variações.
"Os volumes que são negociados agora são tão altos que eles fragilizam o mercado
físico e serão uma influência massiva de agora em diante", afirmou Nev Power, diretor
executivo da australiana Fortescue Metals Group, quarta maior exportadora de minério
de ferro no mundo. "O lado negativo é a volatilidade que temos visto: isso torna difícil
prever que preço haverá mais adiante."
Cerca de US$ 330 bilhões em futuros de minério de ferro foram negociados em Dalian
em abril, mais que o dobro do giro mensal de fevereiro e quase quatro vezes o
montante gasto no mercado físico do minério de ferro internacionalmente em um ano.
Em uma estratégia para acalmar o mercado nos últimos dias, a Bolsa de Dalian elevou
os custos para transações e o montante de margem, ou depósito, que os investidores
precisam colocar para negociar. Os futuros de minério de ferro recuaram 5,4% na
quarta-feira, após caírem o máximo de 6% permitido na terça-feira.
Na semana anterior, os futuros subiram 5,9% em dois dias consecutivos. Na quintafeira, a bolsa também proibiu 13 investidores de abrir posições temporariamente e
advertiu que mais de 200 clientes violaram regras de negociações.
A China é o principal consumidor mundial de vários metais, do cobre ao alumínio. O
país compra mais de dois terços do minério de ferro no mercado internacional,
portanto os sinais sobre a demanda do país são acompanhados com atenção.
Dívidas dos estados são herança explosiva
02/05/2016 - Fonte: Em.com
Passivos de estados com a União são considerados ilegais porque incorporaram o ônus
da privatização de bancos, com transferência de recursos para o sistema financeiro

Obscuras desde a sua fundação, os esqueletos saltam dos armários em meio à
profunda crise fiscal de estados e da União, fazendo barulho na medida em que os
primeiros, diante de caixas vazios, parcelam salários, cortam investimentos e
suspendem pagamentos.
O problema foi parar no Supremo Tribunal Federal (STF), que, na semana passada,
devolveu a discussão para o âmbito político: estados e União têm dois meses para se
entender em relação ao pagamento de juros e amortizações do passivo.
Qual é a origem da dívida de estados com a União, é a pergunta que se fazem gestores.
Entre 1997 e 2000, o passivo inicial somava R$ 112,176 bilhões. De lá para cá,

governos estaduais já desembolsaram em juros e amortizações três vezes mais.
Apesar disso, ainda devem ao governo federal, em valores de fevereiro, R$ 479,92
bilhões contra R$ 473,47 bilhões em janeiro, segundo dados do Banco Central.
Portanto, indiferente à falência iminente dos caixas estaduais, o passivo engorda em
média R$ 6,45 bilhões ao mês. “Essa dívida nasce ilegítima porque esses recursos
jamais chegaram aos cofres estaduais”, afirma Maria Lúcia Fattorelli, coordenadora
nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, organização não governamental convidada
para auditar as dívidas de países como a Grécia e o Equador, responsável pela edição
da obra Dívida dos estados, uma radiografia profunda do processo de endividamento
e do refinanciamento pela União.
A parcela mais relevante do montante refinanciado dos estados pela União, entre 1997
e 2000, correspondeu às dívidas de bancos estaduais no âmbito do Programa de
Incentivo à Redução da Presença do Setor Público Estadual na Atividade Financeira
Bancária (Proes). Segundo a Auditoria Cidadã da Dívida, 55%, ou seja, R$ 61,92
bilhões do montante inicial, correspondem ao passivo de bancos privatizados
incorporados às dívidas estaduais.
“As instituições financeiras assumiram as carteiras de clientes, dinheiro em caixa,
créditos a receber, os edifícios, enfim todos os bônus dos bancos estaduais. Mas coube
aos estados o ônus: foram obrigados a incorporar o passivo desses bancos no
refinanciamento de suas dívidas”, afirma Maria Lucia Fattorelli.
Minas Gerais refinanciou, em 18/2/1998, R$ 10,18 bilhões, a juros de 7,5% ao ano.
Mas, entre 1998 e 2000, o estado ainda incorporou ao refinanciamento outros R$ 4,7
bilhões resultantes dos passivos dos bancos Credireal e Bemge, privatizados pelo
Proes. A dívida inicial de Minas com a União saltou para R$ 14,88 bilhões.
No Paraná, o problema foi ainda mais sério. A dívida em 31/3/1998 era de R$ 462,2
milhões, mas foi multiplicada por 12 com a incorporação do passivo do Banestado
(Banco do Estado do Paraná) privatizado: R$ 5,659 bilhões.
BAIXA CREDIBILIDADE A incorporação dos passivos de bancos privatizados não foi
o único problema já identificado pela Auditoria Cidadã da Dívida na raiz do
endividamento de estados. “Os títulos dos tesouros estaduais foram lançados no
mercado ao longo das décadas de 70, 80 e início de 90 com deságio porque tinham
baixa credibilidade.
Apesar disso, foram assumidos pela União, por ocasião do refinanciamento, pelo valor
de face”, afirma Maria Lúcia Fattorelli. “Se a União tivesse arrematado esses títulos no
mercado, o teria feito com valores muito baixos, possibilitando o seu refinanciamento
sem a cobrança de juros dos estados”, afirma Fattorelli. Mas longe disso, à época, o
governo federal entregou aos credores títulos da dívida federal e recebeu as dívidas.
No balaio de gatos desses títulos dos tesouros estaduais, havia de tudo um pouco,
inclusive fraudes, algumas apuradas e comprovadas em comissões parlamentares de
inquérito, como foi o caso da Assembleia Legislativa de São Paulo. “O refinanciamento
favoreceu ao setor financeiro, que tinha créditos duvidosos e teve a reciclagem de
dívida desvalorizada para dívida 100% do valor de face”, critica a representante da
Auditoria Cidadã da Dívida. “Foi um impressionante esquema de transferência de
renda para os bancos.”
Impactados pelas onerosas condições financeiras – 360 prestações mensais,
atualizadas mensalmente pela variação positiva do IGP-DI, acrescida de juros que
variavam entre 6% e 9% ao ano, dependendo do estado – os estados descascam hoje
o abacaxi.

Respondem por passivo que se amontou ao longo do tempo, dado que todas as vezes
em que o pagamento de juros e amortizações ultrapassou 13% das receitas líquidas
reais a diferença foi incorporada ao passivo, sobre o qual incidem possivelmente os
maiores juros do mundo que, com a correção, chegaram a 20% nos últimos anos.
A negociação para a revisão dos indexadores da dívida entre estados e a União se
arrasta há mais de uma década. Mas foi a partir da aprovação da Lei complementar
148/2014 e da Lei 151/2015, que autorizaram a União a conceder descontos aos
estados, seguidas do decreto 8.616/2015, que estados recorreram ao STF.
Segundo os estados, a lei previa um desconto, cujo valor corresponderia à diferença
entre o saldo devedor existente em janeiro de 2013 e o saldo apurado segundo a
variação acumulada da taxa Selic desde a assinatura dos contratos de financiamento,
celebrados nos anos 90. Mas a União considerava que essa variação deveria ser
calculada com juros compostos (juros sobre juros) – o que reduziria o valor total do
desconto. Já os estados entendem ser aplicável juros simples, o que aumenta o
desconto e reduziria suas dívidas. O STF deu prazo de 60 dias para as partes entrarem
em acordo.
Passo a passo do endividamento dos estados
» O processo de endividamento dos estados se inicia na década de 70, após a vigência
do Código Tributário Nacional de 1966, que deu início a um processo de concentração
do poder tributário no âmbito da União em detrimento aos estados e municípios.
» Segundo Maria Lúcia Fattorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida,
sem condições de investimento, houve clara opção de busca de recursos para estados
por meio de endividamento.
» Levantamento realizado pela Auditoria Cidadã da Dívida junto ao Senado Federal
indica que só na década de 70 foram aprovadas 953 resoluções autorizativas para
empréstimos de toda a ordem, algumas inclusive com instituições em paraísos fiscais.
“Mais da metade dos contratos de dívida dos estados nem sequer informava a
instituição credora. Não sabemos se o dinheiro chegou, em que foi aplicado, não há
transparência alguma em relação à origem dessas dívidas”, assinala Maria Lúcia
Fattorelli.
» As resoluções do Senado indicavam sobretudo aprovação de operações para a
emissão de letras financeiras dos tesouros estaduais. Nas décadas de 70, 80 e de 90,
até a edição da Lei 9.496, de 11 de Setembro de 1997, foram aprovadas no Senado
Federal em favor dos 26 estados e Distrito Federal um total de 1.756 resoluções
autorizativas para a obtenção de empréstimos e emissão de letras financeiras.
» Ao final dos anos 1990, os estados se encontravam em delicada situação financeira,
devido principalmente à política de juros altíssimos estabelecidos pela esfera federal,
que fazia multiplicar as dívidas estaduais junto ao setor financeiro. “Por recomendação
do FMI, a União impôs aos estados o refinanciamento dessas dívidas. Pretendia estar
“salvando” os entes federados, que ficaram sem opção, diante das taxas definidas pelo
governo federal cobradas por todo o mercado financeiro.
» O refinanciamento das dívidas dos estados pela União, previsto na Lei 9.496/97,
veio associado a um conjunto de programas de ajuste fiscal e privatização do
patrimônio público dos estados, além de oneroso processo de saneamento de
instituições financeiras.
» Integravam o pacote: o Programa de Apoio à Reestruturação e Ajuste Fiscal dos
Estados (PAF), o Programa Estadual de Desestatização (PED), o Programa de Incentivo
à Redução da Presença do Setor Público Estadual na Atividade Financeira Bancária
(Proes).

» Vinte e cinco estados e o Distrito Federal aderiram (à exceção do recém-criado
estado de Tocantins). O refinanciamento da dívida dos estados favoreceu o setor
financeiro, que tinha créditos duvidosos e teve a reciclagem de dívida desvalorizada
para dívida 100% do valor de face, critica a representante da Auditoria Cidadã da
Dívida.
» Eram condições definidas entre União e estados para o refinanciamento das dívidas:
pagamento em 360 prestações mensais (30 anos), com atualização mensal pela
variação positiva do IGP-DI, acrescida de juros, que variavam entre 6% e 9% ao ano,
dependendo do estado.
» Além da troca de títulos podres dos estados por títulos seguros da União, o setor
financeiro ainda se beneficiou nesse processo com a privatização dos bancos
estaduais: adquiriu a preços módicos imóveis, clientela, títulos a receber e dinheiro
em caixa. Os passivos dos bancos privatizados foram incorporados, respondendo por
55% das dívidas refinanciadas dos estados pela União.
» Até a instauração da CPI da dívida, em agosto de 2009 na Câmara dos Deputados,
o tema era marginal. Foi colocado em pauta sobretudo pelo trabalho da Auditoria
Cidadã da Dívida, que apontava para a ilegalidade das dívidas.
» Governadores passaram a pressionar a União para a renegociação dos indexadores
das dívidas. No fim de 2013, a União apresentou projeto de lei complementar,
inicialmente número 238/2013, que resultou na aprovação da lei complementar
148/2014.
A lei mudou o indexador do IGPDI para o IPCA e baixou os juros, que variaram de 6%
a 9%, para 4%. A fórmula retroagia a janeiro de 2013. Em março de 2015, o governo
federal disse que a lei teria de ser regulamentada. Em 29 de dezembro de 2015 saiu
o decreto 8.616, de 29 de dezembro de 2015, que regulamentou os termos da lei,
mas estados consideraram que trouxe uma série de condições e exigências não
previstas na lei complementar.
» Quase todos os estados recorreram ao STF e 11 obtiveram liminar para que não
sofressem sanções legais por parte da União ao realizar o pagamento da dívida de
forma linear e não capitalizada, ou seja, fazendo uso de juros simples e não
compostos.
» Ao julgar em 27 de abril mandados de segurança de Minas, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, o STF estabeleceu prazo de 60 dias para que as partes cheguem a um
acordo em relação ao impasse sobre o indexador da dívida. Se não houver solução, a
Corte voltará a analisar o cálculo, para definir o montante a ser pago.
Scania instala laboratório de testes de motores em SP
02/05/2016 - Fonte: Usinagem Brasil
A Scania inaugurou no último dia 26 o laboratório que será responsável por
desenvolver, testar e certificar motores. A nova área de pesquisa, que demandou
investimento de R$ 40 milhões, é a primeira da empresa fora da Suécia.
Composto por duas células, o laboratório está equipado para realizar testes que vão
auxiliar a empresa a construir e homologar motores mais eficientes em termos de
utilização de combustíveis alternativos, durabilidade de componentes e consumo
eficiente.
O laboratório está preparado para testar qualquer tipo de motor a combustão,
incluindo os propulsores Scania V8 e o novo modelo Euro 6, que ainda não tem

legislação vigente na América Latina, mas a Scania começará a exportar partir do
segundo semestre deste ano para mercados da Europa.
Segundo a empresa, trazer esse laboratório para o Brasil representa, na prática,
acelerar o processo de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias em conjunto
com a matriz sueca da fabricante.
“Trouxemos para São Bernardo o estado da arte em tecnologia. Contar com esse tipo
de equipamento nos ajuda a acelerar as pesquisas, consequentemente o
desenvolvimento de novas soluções em transporte, traduzidas em menor consumo de
combustível e em efetiva contribuição para um sistema de transporte sustentável”,
afirma Rogério Rezende, diretor de Assuntos Institucionais e Governamentais da
Scania Latin America.
O laboratório está equipado para realizar testes e monitoramento em até dois motores
testados por vez, permitindo que a equipe de engenheiros tenha informações sobre
desempenho dos componentes e de resultados gerados “em tempo real” a partir da
queima do combustível e emissões de poluentes. As informações captadas a partir das
análises podem servir como base para projetos de novos motores ou melhorias nos
que já equipam os veículos da marca.
“A Scania sempre foca suas atividades de desenvolvimento em soluções que tenham
baixo impacto no meio ambiente”, disse Per-Olov Svedlund, presidente e CEO da
Scania Latin America. “Esse investimento traz mais tecnologia para nossa planta,
reafirma a qualidade de nossos produtos e incrementa a capacitação de nossos
engenheiros.”
Johnson Electric investe R$ 40 mi em fábrica em SP
02/05/2016 - Fonte: Usinagem Brasil
A Johnson Electric, fabricante de produtos para sistema de movimento, controle e
interconexões, anunciou na semana passada que irá transferir a sua fábrica para Arujá
(SP) e dobrar a capacidade de produção. A expansão envolve investimento de cerca
de R$ 40 milhões,
Atualmente, a empresa concentra suas operações em Guarulhos, com 75 funcionários
(na nova unidade serão 135 funcionários). Mas devido ao investimento em novos
equipamentos e a intenção de expansão, houve a necessidade da compra de um
espaço maior. A previsão é de que as obras estejam prontas em agosto.
Os eletroventiladores da Johnson Electric são usados para arrefecimento de motores
dos principais fabricantes de automóveis do País, localizados principalmente em São
Paulo, Minas Gerais e na Argentina.
Com sede em Hong Kong, a Johnson Electric é uma fornecedora global de
componentes para diversos setores industriais, como automotivo, construção,
automação, segurança, máquinas e equipamentos, defesa e aeroespacial, alimentos e
bebidas, equipamentos médicos, entre outros.
Criada em 1959, a JE comercializa seus produtos em mais de 30 países, com centros
de inovação e design localizados em Hong Kong, China, Suíça, Alemanha, Itália, Israel,
Japão, Reino Unido e Estados Unidos. Está no Brasil desde 2000.

Abimei e Taiwan Trade Center assinam acordo comercial
02/05/2016 - Fonte: Usinagem Brasil
Única entidade brasileira presente na Taipei Manufacturing Technology Show
(MTduo),que se realiza de 5 a 8 de maio em Taiwan, a Abimei assinará o primeiro
acordo de cooperação comercial com a Taitra (Taiwan Trade Center), principal
entidade fomentadora de comércio exterior de Taiwan. O evento, uma das mais
importantes feiras de tecnologias para produção industrial da Ásia, contará com a
presença de sete empresas associadas à Abimei.
“A missão empresarial e o acordo inédito com a Taitra são passos importantíssimos na
relação bilateral com Taiwan e as empresas exportadoras de lá. Além disso, vão
beneficiar não só o setor que representamos, mas toda a indústria brasileira”, explica
Paulo Castelo Branco, presidente da Abimei.
De acordo com Christopher Mendes, diretor financeiro da entidade, “o objetivo dessa
ação é que as empresas importadoras de máquinas no Brasil tenham acesso a algumas
das mais avançadas e competitivas tecnologias para produção industrial no mundo”.
A MTduo costuma reunir mais de 250 empresas expositoras e mais de 100 mil
visitantes de cerca de 100 países. Realizada em Taiwan, um dos quatro maiores
exportadores de máquinas do mundo, a feira é considerada como a principal exposição
do setor na Ásia. O perfil das empresas expositoras inclui automação industrial,
componentes e acessórios, usinagem, corte e conformação de metais e fabricação de
robôs industriais.
Programa do governo evita 54 mil demissões em 9 meses
02/05/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo
Nove meses depois dolançamento do PPE (Programa de Proteção ao Emprego),
iniciativa do governo Dilma para evitar demissões, 54 mil trabalhadores foram inscritos
no plano e tiveram seus postos preservados.
A indústria, sobretudo os setores automotivo e metalúrgico, concentrou a maior parte
dos trabalhadores que foram beneficiados pelo programa (veja quadro).
As empresas inscritas reduzem a carga horária dos funcionários em até 30%, assim
como o salário pago. Metade da redução no salário é ressarcida pelo governo, com
recursos do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador).
O governo gastou R$ 149,7 milhões com o programa.
EFEITO PARCIAL
Nas montadoras, por exemplo, cerca de 30 mil trabalhadores entraram no programa,
criado em julho.
Apesar disso, segundo o acompanhamento de vagas formais do Ministério do Trabalho,
o número de demissões superou o de contratações em 41 mil nos mesmos nove
meses, no subsetor indústria de material de transporte, que inclui montadoras.
Uma das primeiras a aderir ao programa, a montadora Mercedes-Benz inscreveu no
PPE 8.900 trabalhadores da fábrica de São Bernardo do Campo, que terão estabilidade
até agosto deste ano.
A adoção da medida, contudo, não foi suficiente para enfrentar a crise. Como as
vendas de veículos comerciais caíram ainda mais neste ano, a montadora colocou
cerca de outros 1.500 funcionários em licença remunerada por tempo indeterminado.

Em nota, a Mercedes-Benz diz que, desde 2014, "vem adotando diversas medidas de
flexibilidade e gestão de mão de obra para administrar a ociosidade" da fábrica
"enquanto não há nenhuma sinalização de recuperação da economia" no país.
Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC paulista, Rafael Moura afirma que o
programa cumpriu seu papel ao evitar cerca de 4.000 demissões nas empresas do
setor automobilístico. "O esforço para manter as vagas tem sido satisfatório. Mas
defendemos que também sejam adotadas medidas para estimular o mercado", afirma.
Segundo Moura, ao menos cinco empresas da região encerraram a participação no PPE
sem demitir, dos setores metalúrgico e de autopeças, como Schuler, VMG e Pricol.
Considerando todos os setores incluídos no PPE, houve uma concentração geográfica:
82% das vagas são da região Sudeste. Apenas uma empresa do Nordeste (e nenhuma
do Centro-Oeste) aderiu ao programa.
O Ministério do Trabalho diz que o PPE "tem atingido seus objetivos", preservando
empregos, direitos e contribuições sociais, e que o governo estuda a possibilidade de
torná-lo permanente.
"Agenda para o Brasil sair da Crise 2016-2018".
02/05/2016 - Fonte: CNI
A CNI desenvolveu o documento “Agenda para o Brasil sair da Crise 2016-2018”
cujo teor traz sete ações e trinta e seis propostas fundamentais para os próximos dois
anos e meio para a urgente recuperação da economia brasileira.
Acesse o documento - Clique Aqui

