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19 EMPRESAS BRASILEIRAS TÊM 'SELO DE BOM PAGADOR' APÓS CORTES DO BRASIL



INDÚSTRIA BRASILEIRA AINDA TRABALHA PARA APERFEIÇOAR A NR 12, CINCO
ANOS APÓS ENTRAR EM VIGOR



SINDICATO PARALISA FÁBRICA DA VOLKSWAGEN EM SBC POR 2 HORAS



CAIXA-FORTE: RESULTADO DA VOTAÇÃO NA MARCOPOLO SAI NESTA SEXTA-FEIRA



QUER INVESTIR NAS MAIORES EMPRESAS DO MUNDO? SAIBA COMO COMPRAR
AÇÕES SEM SAIR DO PAÍS



NASCIDA EM PINHAIS, MAIOR FÁBRICA DE IMPRESSORAS DA AL APOSTA NA
EXPORTAÇÃO



SAQUES DA POUPANÇA EM ABRIL SUPERAM DEPÓSITOS EM R$ 8,246 BILHÕES



AGÊNCIA FITCH REBAIXA DE NOVO A NOTA DE CRÉDITO DO BRASIL



FÁBRICAS DE CAMINHÃO SÓ USAM 26% DA CAPACIDADE INSTALADA NO BRASIL



MUDANÇAS DE RUMO TRAVAM SETOR AUTOMOTIVO NO BRASIL



FGV: MERCADO DE TRABALHO PODE PIORAR MAIS, MAS DETERIORAÇÃO NÃO SERÁ
TÃO INTENSA



PASTORE ANALISARÁ RELAÇÕES TRABALHISTAS EM FÓRUM DE RH



SINDIPEÇAS ALERTA QUE EMPRESAS PODEM QUEBRAR COM AUMENTO DO PREÇO DO
AÇO



TRATORES PUXAM VENDA DE MÁQUINAS PARA CIMA EM ABRIL



BMW MOTORRAD ANUNCIA NOVA FÁBRICA DA MARCA EM MANAUS



CETEC LEVA NOVIDADES PARA PINTURA ELETROSTÁTICA À MECÂNICA



HYPERTHERM LANÇA TECNOLOGIA SURECUT® NA MECÂNICA



ENERGIA: DEMANDA AUMENTA 8,4% NO PAÍS E GERAÇÃO TEM ALTA DE 8,1%,
APONTA

CCEE



PRODUÇÃO DE VEÍCULOS SEGUE EM RETRAÇÃO PREOCUPANTE



ARCELORMITTAL ESTÁ LIGEIRAMENTE MAIS POSITIVA SOBRE MERCADO DE AÇO; VÊ
RETRAÇÃO NO



BRASIL

CADE APROVA VENDA DE FATIA DA VALE NA SIDERÚRGICA CSA À THYSSENKRUPP



ELÉTRICA EDP QUER EXPANDIR PARCERIA COM CHINESES; EMPRESAS MIRAM
MERCADO BRASILEIRO



GOVERNO DEVE AUMENTAR IMPOSTO SOBRE EMPRESAS, DOAÇÃO E HERANÇA



“O BRASIL PRECISA DE MENOS ESTADO E DE MAIS LIVRE ECONOMIA”



NOVO ROMBO PODE PARAR NA CONTA DE LUZ DOS BRASILEIROS



NORMA FACILITA CUMPRIMENTO DE COTA DE APRENDIZ



O FUTURO DO TRABALHO: 10 CASOS EM QUE ROBÔS JÁ TOMARAM O LUGAR DE
HUMANOS



COBRE OPERA EM LEVE BAIXA, COM MENOR APETITE POR RISCO ANTES DE DADO DOS
EUA
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19 empresas brasileiras têm 'selo de bom pagador' após cortes do Brasil
06/05/2016 - Fonte: G1

Ambev, Vale, Gerdau e Raízen ainda têm notas de risco bem
Levantamento incluir as três principais agências internacionais de risco.

avaliadas.

Os repetidos cortes da nota de crédito do Brasil nos últimos meses afastaram diversas
empresas brasileiras do chamado grau de investimento.
Mas um seleto time de 19 companhias ficou "blindado" dos rebaixamentos e ainda ostenta
o "selo de bom pagador" em pelo menos uma das três principais agências de risco,
mostram dados das três principais agências internacionais de classificação de risco.

Essas empresas atuam em variados setores, mas têm uma característica em comum:
estão temporariamente protegidas das saúde frágil da economia do país e seu suporte de
caixa, em caso de necessidade, passa longe dos cofres do governo.
Ambev, Vale, Raízen, BRF, Braskem, Gerdau e Klabin ainda são avaliadas como seguras
para investir por menos duas das grandes agências internacionais (veja a lista completa)
– embora boa parte delas tenha "perspectiva negativa", ou seja, chance de um futuro
rebaixamento.
O analista Luiz Marcatti, da Mesa Corporate, aponta que as empresas bem avaliadas
mostram capacidade de gerar caixa em relação ao tamanho de suas dívidas, mesmo
quando as condições do país não são favoráveis.
“Se elas tiverem boas condições de honrar seus compromissos, a nota continuará alta”,
analisa.
O grau de investimento é visto como um "selo de qualidade" que indica baixo risco de
calotes.
A partir da nota de crédito que uma empresa ou país recebe, os investidores podem avaliar
se a possibilidade de ganhos (por exemplo, com juros) compensa o risco de perder o
capital investido com a instabilidade econômica.
Das 114 empresas brasileiras analisadas pela Moody's, apenas a Ambev mantinha o "selo
de bom pagador" até abril.
Cerca de 20 companhias perderam o grau de investimento recentemente”, na esteira do
rebaixamento do Brasil, informou a agência ao G1.
A Fitch, com 143 empresas brasileiras no portifólio, tem 17 delas com o "selo". Já a
Standard and Poor's (S&P) analisa 180 companhias no país, mas somente 12 delas
permanecem com grau de investimento.
Relação com o governo
Em fevereiro, a agência Moody’s foi a última das três agências internacionais a retirar o
“grau de investimento” da nota soberana do país.
Em 2015, a Fitch e a S&P já haviamrebaixado o Brasil ao grau especulativo (menos seguro
para investir).
O corte da nota do país foi seguido de uma onda de rebaixamentos de empresas, bancos,
estados e municípios desde o ano passado.
Até 9 de setembro de 2015, 31% das empresas brasileiras na carteira de S&P possuíam
grau de investimento, contra apenas 11% em abril.
As empresas que tiveram a nota de crédito atrelada ao rebaixamento do Brasil têm o
governo brasileiro como suporte financeiro, direto ou indireto, caso precisem de recursos,
explica o presidente da agência de risco brasileira Austin Rating, Alex Agostini.

Estatais como a Petrobras têm o governo federal como seu principal acionista e
responsável por aportar recursos nela. As agências de risco estão de olho, acima de tudo,
na capacidade de gerar caixa quando a empresa tem prejuízo.
“É preciso ver quem é o acionista majoritário e se ele tem capacidade de aportar recursos.
Se ele tem deficiência de caixa – no caso, o governo em déficit com as contas públicas –
a nota dessa empresa tende a ser rebaixada porque o risco é maior”, esclarece Agostini.
Mesmo quando não são estatais, as companhias que mantêm alguma relação indireta com
o governo federal também foram rebaixadas após o corte da nota do país. Foi o caso de
grandes incorporadoras como Odebretch e Andrade Gutierrez.
“Mesmo se não houvesse Lava Jato, as grandes construtoras teriam seus ratings
rebaixados porque seu caixa é alimentado pelas obras públicas”, diz Agostini. “O governo
é o principal cliente dessas empresas. Somado à Lava Jato, elas estao impedidas de
receber dinheiro do governo, o que piora o cenário”, acrescenta Marcatti, da Mesa
Corporate.
A lógica do rebaixamento funciona como o orçamento de uma família. Alguns têm renda
própria, outros não. Os que dependem da renda do chefe do lar vão sofrer se ele perder
sua capacidade de renda. Os mais autônomos ficam em vantagem.
“Os grandes bancos perderam o rating após o corte do Brasil porque grande parte do
dinheiro deles está nos títulos do governo”, explica Marcatti. Se o governo não é mais visto
como bom pagador, diz, quem investiu nele ou emprestou para ele também oferece risco.
“Não significa que os bancos vão quebrar. Mas seu dinheiro está atrelado a um mau
pagador”.
Mercado doméstico
Empresas que têm nota de crédito descolada do rating do país têm outras características
em comum, em sua maioria, segundo os economistas: são grandes exportadoras.
Além do bom suporte financeiro, elas não dependerem apenas do mercado doméstico para

sobreviver, explica Agostini. “A receita dessas empresas vem do exterior, então ela será
menos afetada pelas adversidades da economia do país e seu caixa continuará positivo”.
Segundo Marcatti, grandes exportadoras como BRF e Vale foram favorecidas pela alta do
dólar, o que aumentou sua receita em reais e amenizou o peso da dívida em moeda
estrangeira.
“Elas tiveram o risco administrado”. Outras recorreram a operações de hedge (seguro para
se proteger da variação do câmbio), como a JBS, que investiu em contratos para proteger
suas dívidas em dólar no ano passado.
“Para as empresas que atuam exclusivamente no Brasil, o que pesou foi o endividamento
em moeda local. A divida bruta disparou, o resultado das contas públicas foi negativo, a
retração do PIB. Tudo isso influenciou”, diz o economista da Mesa Corporate.
Os setores menos afetados pela crise econômica, considerados essenciais ao consumo,
também foram poupados dos cortes da nota do Brasil, observa Marcatti.
É o caso da Raízen, que opera com energia e combustíveis, e as varejistas Ambev e BRF,
do setor alimentício. “Apesar da crise econômica, as pessoas continuam comendo e
bebendo”, observa Marcatti.
Suporte global
O economista lembra que muitas das empresas com nota alta têm um suporte financeiro
global muito forte, como a Ab Inbev, que controla indiretamente a brasileira Ambev.
“A empresa tem rating bom não só porque exporta, mas por esse suporte. O Pão de Açúcar
não atua no exterior, mas tem o suporte do Casino, seu dono”, compara Agostini.
Marcatti acrescenta que todas as empresas com "selo de bom pagador" vendem para
mercados fortes, são bem administradas e têm balanços bons.
“Uma exceção é a Braskem, que apesar de ter a Odebrecht como controladora, faz uma
administração correta e tem um mercado forte em sua mão”.
Dívida bruta
Para Agostini, a estrutura da dívida externa do Brasil "não é tão ruim" como se imagina.
A maior parte da dívida bruta de longo prazo do país está no setor privado (57%) e apenas
15% da dívida total – que era de US$ 334,6 bilhões em 31 de dezembro de 2015 – é de
curto prazo.
Desse percentual, apenas 11% pertencem ao setor público. “Isso mostra que, por mais
que o país passe por uma crise, a divida das empresas é de longo prazo, então elas têm
fôlego financeiro para honrar os compromissos”, analisa. Para o economista, o foco dos
cortes está na dívida interna.
"Quando olhamos a dívida de curto prazo do setor privado, boa parte pertence ao setor
bancario, que tem alta liquidez”.

Indústria brasileira ainda trabalha para aperfeiçoar a NR 12, cinco anos após
entrar em vigor
06/05/2016 - Fonte: CNI
Norma de segurança para operação de máquinas no chão de fábrica contrariou boa
prática internacional e exigiu adequação de todo o parque industrial brasileiro. CNI
cobra que regra tenha linha de corte temporal.
Desde 1º de janeiro de 2014, todo carro zero quilômetro produzido no Brasil passou a
sair da montadora equipado de airbags para motorista e passageiro e freios ABS, um
sistema antitravamento acionado na hora da frenagem. Avanço indiscutível para
melhorar a segurança no trânsito, a medida continha um detalhe discreto, mas
fundamental: os donos de parte dos 44,5 milhões de veículos em circulação, à época,
que não dispunham dos itens, não foram obrigados a rumar às oficinas e custear sua
instalação, adequando o velho ao novo, sob pena de serem multados.
A história acima serve para traçar um importante paralelo sobre como mudanças tão
significativas, quando concebidas sem avaliação prévia de impactos, podem
disseminar um desarranjo em setores da economia.
No caso da indústria brasileira, a grande mudança veio na forma da Norma
Regulamentadora nº 12 (NR 12), o conjunto de padrões de segurança de máquinas e
equipamentos nas linhas de produção, vigente desde dezembro de 2010.
Ao contrário da nova regra de airbags e ABS, no entanto, a NR 12 abrangeu todo o
parque industrial, exigindo alterações em centenas de milhares de máquinas usadas
país afora.
Aplicada à vida real, a NR 12 passou a considerar irregular todos os equipamentos
instalados antes de 2010. Máquinas fabricadas e adquiridas dentro da lei e dos padrões

de segurança e sem histórico de acidentes, da noite para o dia, poderiam ser lacradas
e as empresas, multadas.
“A distinção não deve ser feita entre uma máquina nova ou usada, mas sim entre
segura e insegura. Não é razoável que uma norma retroaja e jogue na ilegalidade
quase todo um parque industrial”, diz Alexandre Furlan, presidente do Conselho de
Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria (CNI).
INTERDIÇÕES – A CNI considera irrenunciável o cumprimento dos padrões de
segurança e a máxima proteção do trabalhador na operação de máquinas.
Uma norma complexa como a NR 12, no entanto, para que seja efetiva e cumpra seu
objetivo, precisa ser viável do ponto financeiro e, sobretudo, técnico.
Estimativas feitas por alguns setores da indústrias apontam a necessidade de grandes
investimentos de recursos para adequar as máquinas. E muitos dos dispositivos
minuciosamente descritos na NR 12 e que devem ser instalados são incompatíveis com
o maquinário em uso.
O caso do polo calçadista de Nova Serrana (MG) ilustra bem o impacto da
retroatividade da norma. Formado por 830 empresas, que empregam 20 mil pessoas,
o parque industrial foi alvo de fiscalizações em massa.
Até setembro de 2013, 1.399 notificações foram recebidas – via postal, sem visita de
auditores do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – dando 60 dias para adequação
do maquinário às novas exigências da NR 12.
Dados do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçados de Nova Serrana
(Sindinova) dão conta de que a atualização de apenas três dos 53 equipamentos
utilizados no polo teria custo de R$ 67 milhões.
Presidente do Sindinova, Pedro Gomes da Silva, questiona os dados de acidentes de
trabalho que teriam sido utilizados para justificar a fiscalização em massa.
“Nova Serrana tem histórico baixo de acidentes na linha de produção. Fomos alvo da
ação porque acidentes de percurso (casa-trabalho-casa) são contabilizados como
acidente de trabalho”, relata.
Segundo ele, mais de 100 máquinas foram interditadas e, para evitar a paralisia da
produção nas empresas, negociações foram abertas para ampliar o prazo de
adaptação.
“As empresas não tinham condição de continuar trabalhando e as máquinas que a
gente tinha o MTE não aceitava”, conta.
Assim como ocorreu no polo calçadista da região de Nova Serrana, a intensificação da
atuação do MTE sobre o cumprimento das exigências da NR afetou a indústria como
um todo.
Segundo números do MTE, o número de autuações cresceu cinco vezes, entre 2010 e
2013 (ver quadro), e o número de máquinas interditadas subiu 365%, no mesmo
período. Quando se analisa o dado por porte de empresa, as estatísticas mostram que
69% das fiscalizações ocorreram entre micro e pequenas empresas.
ACIDENTES EM QUEDA – O aprimoramento das políticas de gestão de risco e
redução de acidentes na indústria têm se mostrado eficazes nos últimos anos. Dados
oficiais da Previdência Social mostram que a frequência de acidentes de trabalho no
Brasil apresenta queda constante.

Entre 2007 e 2013, a taxa acidentária total caiu 17,1% – de 1.378 para 1.142
ocorrências a cada 100 mil trabalhadores –, enquanto na indústria a queda foi de 22%.
Os dados divulgados pela Previdência não mostram a parcela de casos que estão
diretamente relacionados a máquinas e equipamentos afetados pela NR 12.
“De forma alguma está se defendendo negligência com segurança. A indústria tem
reduzido seus índices de acidentes, mas precisamos viabilizar medidas que sejam
praticáveis”, argumenta Fernando Pimentel, diretor- superintendente da Associação
Brasileira da Indústria Têxtil (Abit).
Segundo ele, um manual para orientar as mais de 55 mil empresas do setor foi
elaborado com as melhores práticas de segurança, mas a adaptação de máquinas tem
se mostrado um desafio, muitas vezes, insuperável para muitas empresas do setor.
Ele cita que a NR 12 tem afetado o que chamam de “máquina gargalo”, equipamento
que, quando deixa de funcionar, afeta todo o fluxo produtivo de uma empresa.
E, em alguns casos, o dispositivo de segurança que a NR 12 exige não traz ganho
algum em termos de redução de riscos e, pior, reduz a produtividade de uma máquina
sem histórico de ocorrências.
“Um equipamento inseguro não pode funcionar de maneira alguma, mas não há motivo
técnico que justifique adequação em uma máquina com ótimos níveis de segurança e
com vida útil pela frente”, diz.
Propostas da indústria
1. Fim da retroatividade
Estima-se em R$ 100 bilhões o custo para a indústria adequar todo seu
parque fabril às exigências da NR 12.
Para a CNI, não é razoável – além de contrariar a boa prática internacional –
que máquinas que cumpriam as normas de segurança quando foram
fabricadas sejam colocadas na ilegalidade.
A boa prática internacional estabelece que as exigências da nova norma
sejam aplicadas somente em máquinas e equipamentos novos.
Mas no Brasil a NR 12 retroagiu e o parque fabril instalado dentro dos padrões
da época de sua fabricação caiu na ilegalidade.
A legislação de valer apenas para maquinário novo.
2. Distinção entre fabricante e usuário
Os padrões internacionais estabelecem que o fabricante é responsável pela
segurança da máquina no ato de sua fabricação.
Para a indústria, onde está o equipamento está instalado, isso ocorre apenas
na interação do trabalhador com o maquinário. Mas a NR 12 impôs ao usuário
a mesma responsabilidade cobrada do fabricante.
3. Tratamento diferenciado para MPEs
A adaptação das máquinas exigida pela nova NR 12 demanda das empresas
grandes investimentos no chão de fábrica.

Devido à menor capacidade financeira das micro e pequenas empresas, a CNI
defende condições diferenciadas para o segmento que representa mais de
90% do setor industrial.
AVANÇOS ESSENCIAIS – Dentre as propostas da indústria (veja quadro), o fim da
retroatividade da NR 12 – em sintonia com as boas práticas internacionais – é a mais
capaz de eliminar a insegurança jurídica que afeta a indústria, atualmente.
“Se a norma reconhecesse que as máquinas obedeceram a lei vigente na época em
que foram adquiridas, resolveria 90% do problema do setor”, afirma José Batista de
Oliveira, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Panificação (Abip), que
representa mais de 65 mil padarias do país, 95% das quais micro e pequenas
empresas.
Em junho de 2015, o MTE publicou portaria alterando algumas cláusulas da NR 12,
como exigências feitas às micro e pequenas empresas, uma das reivindicações da
indústria.
Também foi revogado artigo que proibia a fabricação e exportação de máquinas fora
dos padrões da NR 12, mesmo que para o país de destino da máquina de fabricação
nacional essas regras não façam a menor diferença.
Na prática, essa regra criou – ainda que por período limitado, já foi oportunamente
revogada – uma descabida barreira técnica para a exportação de produtos brasileiros,
um contrassenso quando a praxe é criar estímulos à abertura de mercados para o
“made in Brazil”.

Sindicato paralisa fábrica da Volkswagen em SBC por 2 horas
06/05/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

Os funcionários da área administrativa e horistas indiretos da fábrica
da Volkswagen em São Bernardo do Campo (SP) paralisaram as atividades por duas
horas na manhã de quinta-feira, 5. Em assembleia realizada pelo sindicato dos
metalúrgicos do ABC, eles aprovaram o denominado estado de alerta e a disposição
para greve.
Segundo o sindicato, há um mês a montadora havia sinalizado o excedente de 1.060
trabalhadores destes setores na unidade Anchieta, como a fábrica é conhecida e onde
são fabricados os modelos Gol, Jetta e Saveiro.
Ainda de acordo com os representantes dos trabalhadores, a empresa havia indicado
a necessidade de iniciar um processo de reestruturação nestas áreas, mas depois
disso,
não
mencionou
mais
o
assunto
com
a
entidade.
Para o secretário-geral do sindicato, Wagner Santana, a assembleia teve como
objetivo debater com os trabalhadores o posicionamento a ser adotado.
“A empresa anunciou o excedente e não nos chamou para iniciar nenhuma discussão
de alternativas, o que está deixando os trabalhadores inseguros. Nós entendemos que
há instrumentos de proteção previstos nos acordos já firmados que dão conta de
resolver essa questão. Qualquer outro encaminhamento tem de ser negociado com o
sindicato. Não aceitaremos decisões unilaterais”, afirma em nota.
Atualmente, a fábrica Anchieta emprega 10,5 mil pessoas, dos quais cerca de 2 mil
estão sob o regime de layoff e 7,3 mil no Programa de Proteção ao Emprego (PPE),
que reduz a jornada em 20%.
Caixa-Forte: Resultado da votação na Marcopolo sai nesta sexta-feira
06/05/2016 - Fonte: O Pioneiro

Cerca de 6,5 mil trabalhadores votaram na proposta, com intermediação do Sindicato
dos Metalúrgicos. A quinta-feira foi dia de votação de nova rodada de flexibilização da
jornada de trabalho nas plantas fabris da Marcopolo em Ana Rech e Planalto, em
Caxias.
Como havia turno à noite, o resultado sairá nesta sexta-feira e apontará se os 6,5 mil
trabalhadores aceitam continuar pausando a produção por até nove dias por mês, com
desconto de 50% nos salários, do período de maio até julho.

Assim deve prevalecer e atingir alto percentual, possivelmente mais de 80%. A outra
opção seria a demissão diante de um parque fabril ocioso com escassez de pedidos. As
urnas circularam pelos setores da Marcopolo, juntamente com um representante da
empresa e outro do Sindicato dos Metalúrgicos.
Os votos serão contados nesta sexta-feira. A fábrica da Marcopolo no Rio de Janeiro
está parada desde o começo do ano em lay-off (suspensão temporária dos contratos
dos funcionários).
Quer investir nas maiores empresas do mundo? Saiba como comprar ações
sem sair do país
06/05/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

O Deutsche Bank realizou na última semana a maior emissão de Recibos de Depósitos
Brasileiros (BDRs) em um dia. A oferta de ativos – que nada mais são do que ações
de empresas internacionais negociadas na Bovespa – somou 19 papeis. Entre as
marcas estiveram nomes de peso, como Macy’s, GAP e Delta Air Lines.
A oferta incrementou em 104 o número total de recebíveis negociados na Bolsa, que
registraram estoque de R$ 1,8 bilhão até o fim de fevereiro.
Uma das formas disponíveis de investir em grandes empresas do exterior, como Apple,
Google e Amazon, os BDRs oferecem aos brasileiros a possibilidade de diversificar a
carteira de renda variável, o que garante menos exposição aos altos e baixos da
economia local sem precisar expatriar recursos.
A forma mais comum de adquirir os ativos é por meio da compra dos chamados recibos
não patrocinados de Nível 1. A modalidade é emitida por instituições financeiras como
Bradesco, Citi, Itaú e o próprio Deutsche Bank, e pode ser adquirida apenas por
investidores qualificados – com aplicações de pelo menos R$ 1 milhão – ou por
investidores institucionais.
As carteiras podem ser acessadas por meio de fundos oferecidos pelos bancos ou pelas
corretoras independentes.
Outras opções
Embora em alta, os BDRs não são a única forma de investir em ações norte-americanas
no Brasil. Os aplicadores que querem diversificar a carteira podem ainda comprar cotas
em fundos de ações; em fundos multimercado, que podem oferecer até 20% dos ativos
em ações estrangeiras; e em ETFs, que são fundos que replicam índices de mercados
amplos ou determinados segmentos.
“No caso dos BDRs não patrocinados, os bancos compram as ações lá fora e emitem
os recibos no Brasil por carteiras próprias. Já nos níveis dois e três, são as empresas
que emitem as ações por conta própria, com negociação feita pela Bovespa”, explica
o professor do UniCuritiba Marcelo de Albuquerque Barros.
O primeiro tipo de BDR é comumente vendido em pacotes com 100 ações, o que
muitas vezes eleva o preço inicial das carteiras, negociadas em reais. O sócio da Toro
Investimentos, André Chede, aponta que os recibos da Berkshire Hathaway, empresa
do megainvestidor Warren Buffett, por exemplo, custam a partir de R$ 50 mil. Já o
fundo de ações Itaú BDR Nível 1 FICFI tem uma aplicação inicial de R$ 300 mil.

Performance
Antes de adquirir o produto, o aplicador deve estar atento aos efeitos que o mercado
internacional e a variação do dólar têm sobre a carteira. “O investidor muitas vezes
não tem um contato tão próximo com essas empresas. O acesso às informações é
mais difícil, o que dificulta o acompanhamento dos ativos, exigindo cuidado
redobrado”, reforça Chede.
-15,37%
Foi a queda registrada pelas ações da Apple negociadas na Bovespa no acumulado de
12 meses. No período, o valor unitário dos papeis caiu de R$ 39,03 para R$ 33,83.
No último ano, a forte alta da moeda estrangeira se refletiu sobre os ganhos das ações
norte-americanas. No entanto, o sócio da Toro orienta que o aplicador não deve olhar
só para o câmbio, mas principalmente à solidez dos ativos que está comprando.
Os custos dos BDRs são os mesmos das ações, com taxas de custódia e corretagem
que variam conforme a corretora, mais a incidência de 15% do IR sobre o rendimento,
com isenção sobre as negociações do mesmo dia (daytrade) de até R$ 20 mil.
Nascida em Pinhais, maior fábrica de impressoras da AL aposta na
exportação
06/05/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

Maior fabricante de impressoras digitais de grandes formatos da América Latina, a
paranaense Ampla espera recuperar neste ano parte do faturamento que perdeu em
2015. A expectativa se baseia em três fatores: o mercado externo, os Jogos Olímpicos
e as eleições municipais.
Eleições e Olimpíada mexem
tendem a elevar pontualmente
levam sua marca. Mas a maior
taxa de câmbio favorável e do
anos.

com o mercado da comunicação visual e, portanto,
a demanda pelas impressoras da Ampla e as tintas que
motivação vem das exportações, que se beneficiam da
amadurecimento de negociações iniciadas nos últimos

“Conquistar um cliente lá fora é um trabalho longo, da primeira conversa até o
fechamento do contrato. Uma máquina é quase como um casamento. O cliente
pretende ficar muitos anos com ela, então quer estar seguro do que está fazendo”,
compara o sócio-diretor Ricardo Lie.
A Ampla começou a fazer contatos no exterior em 2013 e despachou os primeiros
embarques no ano seguinte. Hoje exporta para mais de uma dezena de países, a
maioria na América Latina. Em 2015, o mercado internacional respondeu por 6% do
faturamento, fatia que deve chegar a 10% neste ano.
Instalada em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, a Ampla é a caçula de um
grupo que atuou em diferentes áreas da indústria gráfica a partir do fim dos anos
1970.

Quando fundada, em 2004, ela marcou a virada definitiva do grupo, que de prestador
de serviços de impressão passou a ser fornecedor de máquinas para os birôs que
fazem esse tipo de trabalho.
Oferecendo uma alternativa nacional em um mercado dominado por importados, a
empresa cresceu de forma acelerada em sua primeira década, mas não escapou dos
efeitos da recessão.
O faturamento, que atingiu o pico de R$ 67 milhões em 2014, caiu mais de 20% no
ano passado, para R$ 52 milhões. Segundo Lie, a perspectiva para 2016 é de um
crescimento próximo de 10%, que levaria as receitas para cerca de R$ 57 milhões.
Um novo produto deverá ter papel importante nesse crescimento. A Ampla lança nos
próximos dias uma impressora mais compacta, sob medida para tempos de crise. Com
estrutura simplificada e menor capacidade de produção, a nova máquina será pelo
menos 30% mais barata que as convencionais.
“O preço menor deixa o empresário mais propenso a investir, e tende a facilitar
aprovação de financiamentos pelos bancos”, diz Lie.
GESTÃO COLEGIADA
Desde que o fundador Lie Tji Tjhun – filho de chineses, nascido na Indonésia e
naturalizado brasileiro – deixou o comando da empresa e passou ao conselho de
administração, em 2014, a Ampla passou a ser gerida por três diretores: Ricardo Lie,
filho do fundador, que cuida de finanças, comércio exterior e recursos humanos;
Adriano Coelho, responsável pelo desenvolvimento de produtos; e Sidnei Marques,
que dirige a área comercial e de pós-venda.
Reorganização
Ao mesmo tempo em que desenvolvia a nova impressora, a Ampla trabalhou nos
últimos anos em uma grande reorganização interna, que incluiu a implantação do
sistema Lean Manufacturing, criado décadas atrás pela Toyota e conhecido no Brasil
como “manufatura enxuta”.
Como resultado desse processo e da própria queda de produção provocada pela crise,
o quadro de pessoal encolheu em mais de um terço nos últimos 12 meses, de 280
para 180 funcionários.
“Na reorganização, melhoramos a gestão dos estoques, o fluxo de informações e
processos, o que eliminou muitas funções redundantes. É duro demitir, mas o fato é
que nos anos de crescimento acelerado a empresa foi ficando inchada, com muitas
funções redundantes”, diz Lie. “A crise acaba aguçando a percepção para esses
problemas.”
Saques da poupança em abril superam depósitos em R$ 8,246 bilhões
06/05/2016 - Fonte: Gazeta do Povo
O volume de recursos que os investidores sacaram da caderneta em abril, já
descontadas as aplicações, foi de R$ 8,246 bilhões. Segundo dados do Banco Central,
a retirada é recorde para o mês e o maior saque em 21 anos de registros.
O resultado também é maior do que os R$ 5,850 bilhões que saíram dessa aplicação
em igual mês do ano passado e o terceiro pior resultado desde 1995.
De acordo com o BC, o total de aplicações no mês passado foi de R$ 153,252 bilhões
e o de saques, de R$ 161,489 bilhões. O estoque desse investimento está em R$
640,487 bilhões, já considerando os rendimentos de R$ 4,127 bilhões de abril. Mais

uma vez, o patrimônio da caderneta recuou - a sexta queda consecutiva desde
novembro de 2015.
O desempenho no mês passado só não foi pior porque nos últimos três dias úteis
ingressaram R$ 4,473 bilhões na caderneta. Ainda assim, o ingresso não foi suficiente
para colocar a caderneta no azul. Até o dia 26, a conta estava negativa em R$ 12,719
bilhões.
Esse movimento de arrecadação nos últimos dias é tradicional e ocorre com aumento
dos depósitos por causa de aplicações automáticas da conta corrente que alguns
investidores já deixam programadas para ocorrer.
A contínua e acentuada deterioração da caderneta se dá por conta da piora do cenário
econômico, com a alta da inflação e o aumento do desemprego. Além disso, outros
investimentos se tornaram mais atrativos ao apresentarem rentabilidade maior.
A remuneração da poupança é formada por uma taxa fixa de 0,5% ao mês mais a
Taxa Referencial (TR) - esse cálculo vale para quando a taxa básica de juros (Selic)
está acima de 8,5% ao ano e atualmente está em 14,25% ao ano.
No acumulado do ano, o saque na poupança chega a R$ 32,296 bilhões - o maior para
o período nos últimos 21 anos. Esse resultado é formado por depósitos de R$ 619,662
bilhões e retiradas de R$ 651,958 bilhões. Com isso, o rendimento creditado no
período foi de R$ 16,194 bilhões.
Agência Fitch rebaixa de novo a nota de crédito do Brasil
06/05/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

A agência de classificação de risco Fitch rebaixou o rating de longo prazo do Brasil de
BB+ para BB, com a perspectiva ainda negativa. A Fitch diz que o rebaixamento reflete
a contração econômica mais profunda que a prevista, o fracasso do governo em
estabilizar a perspectiva para as finanças públicas, o prolongado impasse legislativo e
a elevada incerteza política, que afetam a confiança doméstica e minam a
governabilidade, bem como a eficácia da política.
“A manutenção da perspectiva negativa reflete a prolongada incerteza em relação ao
progresso que pode ser feito para melhorar a perspectiva para o crescimento, as
finanças públicas e a trajetória da dívida do governo”, afirma a agência.
Segundo a Fitch, as perspectivas de crescimento do País no curto prazo continuaram
a piorar, desde o rebaixamento anterior do rating do Brasil, em dezembro de 2015.
“A agência agora prevê que o crescimento ficará em -3,8% em 2016 e em +0,5% em
2017, abaixo da previsão de dezembro de -2,5% e +1,2%, respectivamente”, diz o
comunicado.
A Fitch diz que a “profunda contração econômica” reflete o alto nível de incerteza
política, a confiança deprimida, a piora no mercado de trabalho e fortes ventos
contrários, com os preços mais baixos das commodities, diante da desaceleração da
China, e também as condições de financiamento externo mais apertadas.

As perspectivas para o médio prazo parecem igualmente contidas, segundo a agência,
já que a taxa de investimento tem recuado nos últimos anos e reformas
microeconômicas para melhorar a competitividade e o ambiente para os negócios não
representaram progresso significativo.
Fábricas de caminhão só usam 26% da capacidade instalada no Brasil
06/05/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo

As vendas de ônibus e caminhões despencaram 31% de janeiro a abril, em relação ao
primeiro quadrimestre de 2015. Foram vendidos no período 17,3 mil veículos pesados,
segundo a associação de fabricantes (Anfavea).
Esse é o pior resultado para o quadrimestre desde 1999. Naquele ano, foram
licenciados 15,6 mil caminhões.
Com as vendas em queda livre, a produção de caminhões chegou ao seu pior nível
desde 2000. De janeiro a abril, as montadoras instaladas aqui fabricaram 20,3 mil
unidades e, em 2000, esse número foi de 19,7 mil veículos.
Segundo a entidade, as montadoras de caminhões e ônibus estão utilizando somente
26% de sua capacidade instalada que é de 422 mil unidades por ano no Brasil.
A baixa utilização da capacidade preocupa a indústria, segundo Antonio Megale,
presidente da Anfavea.
FLEXIBILIZAR EMPREGO
"Essa crise é muito profunda, se arrasta por mais de três anos. Não há como manter
o nível de emprego sem medidas de flexibilização", disse o diretor de relações
institucionais da Mercedes-Benz e vice-presidente da Anfavea, Luiz Carlos de Moraes.
A entidade defende que o Programa de Proteção ao Emprego (PPE) –que permite a
redução de salário com redução da carga horária– seja política permanente. O
programa deve terminar em 2017.
"É um bom programa, mas conseguimos reduzir a jornada de trabalho em até 30%.
Com essa ociosidade acima de 70%, o que fazer com o restante?", pergunta Moraes.
O que vai melhorar as vendas de caminhões é a retomada da economia, segundo
Megale. "Com as medidas econômicas certas, podemos notar uma recuperação da
indústria no fim deste ano."
O diretor da consultoria Carcon Automotive, Carlos Reis, estima que há um
represamento de vendas no mercado de caminhões de em torno de 50 mil unidades.
Ele considera os caminhões com idade entre 5 a 10 anos.
"Melhorando a economia, o empresário tem a confiança necessária para realizar a
renovação de sua frota."
Victor de Carvalho, diretor de vendas de caminhões da Scania, disse que as consultas
estão voltando, mas a compra não se concretiza.

"Há clientes que nos dizem que, assim que tiver uma definição da situação política e
econômica, no outro dia realizam a compra."
Ao todo, a produção de veículos caiu 25,8% de janeiro a abril. As montadoras
fabricaram 658,7 mil unidades. Esse é o pior resultado desde 2004. As vendas caíram
no período 27,9%,644,25 mil veículos.
Mudanças de rumo travam setor automotivo no Brasil
06/05/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo
No fim de 2012, a Anfavea projetava que o mercado nacional registraria 5 milhões de
emplacamentos em 2017. Essa seria a conta para absorver a então crescente produção
de automóveis leves, ônibus e caminhões no Brasil, sem que fosse preciso contar com
exportações vultosas.
As novas montadoras que se instalavam por meio de incentivos (e exigências) à
fabricação local movimentavam os investimentos no setor. Somadas às expansões das
que aqui já estavam, as novas empresas indicavam um cenário animador, em que R$
12 bilhões seriam investidos anualmente na indústria automotiva.
DESCOMPASSO
O dinheiro veio e elevou a capacidade instalada para os atuais 4,7 milhões de
unidades. Mas o mercado parou.
Esse descompasso se deve a agendas incongruentes. O setor automotivo faz
movimentos calculados, com prazos sempre superiores a cinco anos. As decisões
avaliam cenários futuros de longo prazo: uma fábrica que começará a operar em 2018
já estipulou o planejamento de produtos até, no mínimo, 2023. Tudo baseado em
estudos que envolvem mercado, previsão de estabilidade política, crescimento do PIB
etc.
Contudo, as decisões que envolveram o governo nesse período foram açodadas.
As múltiplas desonerações do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), o
bloqueio aos importados por meio de sobretaxa, o programa Inovar-Auto, entre
outras, foram medidas que poderiam ter um efeito benéfico de longo prazo caso
estabelecidas em cronogramas bem definidos e sem mudanças ao longo do percurso.
A indústria automotiva, acostumada a benesses concedidas ao longo de 60 anos de
industrialização, mantém discurso ponderado por meio de suas entidades. Não foram
poucas as vezes em que bateu à porta do governo –do atual e de outros– e teve suas
reivindicações atendidas.
NO AGUARDO
Em um cenário atual totalmente avesso, com capacidade instalada equivalente ao
dobro da demanda interna, a ausência de confronto aberto do setor automotivo com
o Poder Executivo indica que já se espera a troca de comando em Brasília. A indústria
não quer se indispor, prefere aguardar o desfecho.
FGV: mercado de trabalho pode piorar mais, mas deterioração não será tão
intensa
06/05/2016 - Fonte: EM.com
A melhora nos indicadores de emprego medidos pela Fundação Getulio Vargas (FGV)
pode dar a impressão de que o desemprego vai parar de subir, mas na verdade
significa apenas que o ritmo de piora deve parar de aumentar, alertou o economista

Fernando de Holanda Barbosa Filho, pesquisador da instituição. Segundo ele, ainda é
cedo para ter esperanças de melhora efetiva do quadro.
"O nível dos indicadores está muito fora do normal, isso sinaliza que a situação está
ruim ainda", disse. "Existe o risco grande de as coisas continuarem a piorar, mas essa
piora não será mais tão intensa", acrescentou.
O Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) recuou 1,9% em abril ante março,
enquanto o Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) cresceu 3,7% no período.
Quando o ICD cai, significa que a dificuldade para se inserir no mercado de trabalho
diminuiu aos olhos dos consumidores. No caso do IAEmp, a alta é positiva e indica
maior otimismo dos empresários.
No primeiro trimestre, a taxa de desemprego subiu a 10,9% em todo o País, segundo
a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua. São mais de 11
milhões de desempregados - dois milhões que engrossaram a fila por uma vaga apenas
na passagem do quarto trimestre de 2015 para o início deste ano.
O resultado do IAEmp e do ICD também é frágil porque é calcado nas expectativas de
empresários e consumidores, que podem mudar conforme o rumo da política e da
economia do País. "Além disso, o pessoal mais vulnerável (com renda mensal abaixo
de R$ 2,1 mil) ainda não acha que está melhorando", disse Barbosa Filho.
Pastore analisará relações trabalhistas em Fórum de RH
06/05/2016 - Fonte: Automotive Business

O fórum, dirigido a profissionais relacionados a recursos humanos em fabricantes de
veículos e autopeças, tratará de estratégias na área de pessoal, desenvolvimento
profissional, treinamento, tecnologias digitais, redes sociais, relações trabalhistas,
PPE, eSocial e terceirização do trabalho.
Roberto Yanagizawa, diretor de recursos humanos da Toyota, fará a palestra de
encerramento, demonstrando as estratégias da empresa para preservar postos de
trabalho no Brasil e motivar seu pessoal enquanto se qualifica como a única montadora
local que avança nas vendas de veículos.
Outras duas montadoras enviarão palestrantes ao evento. Ivan Witt, diretor de RH e
Compras do Grupo Caoa, falará sobre o fortalecimento da carreira de RH nas
corporações, apresentando a experiência do grupo com diferentes marcas na área de
distribuição de veículos.
Já a CNH Industrial levará Fabrizio Milone, diretor de RH, para explicar como a empresa
se reestruturou na área de pessoal após a criação do grupo em 2013, integrando as
operações com equipamentos agrícolas e de construção da Case e New Holland, dos
caminhões e veículos comerciais da Iveco e os motores e transmissões da FPT
Industrial.
Luis Fernando Barosa, diretor da Deloitte em gestão de capital humano, analisará os
resultados de recente pesquisa global na área de RH conduzida pela consultoria. Márcia
Lúcia dos Anjos Naves, superintendente do Isvor, da FCA Latin America, conduzirá
palestra para mostrar como a corporação promove a qualificação de seu pessoal e dos
colaboradores.

Fernando Tourinho, diretor de RH da Bosch, coordenará painel com diretores de
recursos humanos do segmento de autopeças para mostrar como o pessoal de RH
conquista novas responsabilidades enquanto enfrenta as saídas para a crise.
Participarão da sessão de debates Ana Carolina Gonçalves, da ZF-TRW, Edson
Carvalho, da Valeo, Marcel Oliveira, da ZF, e Sandra Mariani, da Navistar Mercosul.
Informações sobre o evento podem ser obtidas pelo telefone 11 5095-8888.
José Pastore, consultor e professor da FEA-USP, confirmou sua presença como
palestrante do IV Fórum de Recursos Humanos que Automotive Business promoverá
dia 16 de maio no Milenium Centro de Convenções, em São Paulo. O tema de sua
apresentação será a evolução das relações trabalhistas no País diante da crise política
e econômica.
Sindipeças alerta que empresas podem quebrar com aumento do preço do
aço
06/05/2016 - Fonte: Automotive Business
O Sindipeças voltou a criticar o anúncio das siderúrgicas sobre o aumento imediato do
preço do aço plano, que desde dezembro passado vem acumulando alta de 30%. Em
comunicado divulgado na quinta-feira, 5, a entidade que reúne as fabricantes de
autopeças alerta que a decisão pode comprometer ainda mais a capacidade
econômico-financeira e operacional das empresas do setor:
“Muitas empresas podem quebrar ou se tornar inviáveis”, declara na nota Cláudio
Sahad, conselheiro do Sindipeças e responsável pelas pequenas e médias empresas
(PMEs). “Com o aumento do preço do aço, nossas PMEs já fragilizadas sofrerão forte
desequilíbrio, já que essa matéria-prima representa grande parte do custo de
produção”, complementa.
Segundo o executivo, com a retração da economia, já há grandes dificuldades para o
repasse dos aumentos para os clientes (montadoras e sistemistas).
A manifestação do Sindipeças é feita um dia após o presidente da Mercedes-Benz no
Brasil, Philipp Schiemer, declarar que o aumento do preço do aço seria um desastre
para a indústria e convocar as entidades do setor para se unirem e tentar barrar o
reajuste.
No comunicado, o Sindipeças reforça que todos os elos da cadeia de produção
automotiva, incluindo matérias-primas, devem agir a fim de garantir a perenidade da
presença do Brasil no ranking dos produtores mundiais de veículos e seus
componentes. “Aumentos de preço dessa magnitude, e em sequência, não contribuem
para isso”, finaliza a nota.
Tratores puxam venda de máquinas para cima em abril
06/05/2016 - Fonte: Automotive Business

As vendas de máquinas agrícolas e rodoviárias em abril somaram 2,9 mil unidades e
registraram alta de 4,9% em relação a março. O crescimento foi alavancado

pelos tratores de rodas, cujas 2,6 mil unidades repassadas à rede no mês registraram
acréscimo de 15,1% sobre o mês anterior.
No acumulado do ano, porém, o volume total de equipamentos agrícolas e rodoviários
vendidos à rede somou 9,5 mil unidades, uma queda de 40,8% ante os mesmos quatro
meses de 2015. Os números foram divulgados pela Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).
Chama a atenção a queda de venda de colheitadeiras no acumulado do ano, 20,6%.
As montadoras do setor aguardam agora os desdobramentos da Agrishow, principal
feira agrícola do País, que terminou em 29 de abril:
“Todas as fabricantes levaram lançamentos e uma grande diversidade de modelos.
Não é possível avaliar quanto, mas a feira certamente terá impacto positivo nas vendas
de maio e junho, afirma a vice-presidente da Anfavea, Ana Helena de Andrade.
A executiva recorda também que os novos “planos safras” foram anunciados nesta
semana. O Mais Alimentos manteve a taxa de 5,5%. No Mais Agricultura as taxas
tiveram alta de 1 ponto porcentual, passando de 7,5% para 8,5% e de 9,5% para
10,5%. Ambos os planos entram em vigor em 60 dias.
PRODUÇÃO CRESCE 36,9% EM ABRIL
A produção de máquinas em abril somou 3,8 mil unidades e cresceu 36,9% sobre abril.
A alta acentuada se explica pela retomada de algumas linhas que estiveram paradas
para ajustes de estoque. No acumulado do ano foram montadas 11,2 mil máquinas,
volume 46,8% menor que o dos mesmos quatro meses de 2015.
Os tratores de rodas tiveram 8,7 mil unidades montadas e queda de 46,2%, pouco
menor que a do segmento como um todo. Com pouco mais de mil unidades, montadas,
as colheitadeiras tiveram importante queda de 32,6%.
As máquinas também sofrem com o menor volume de encomendas decorrentes de
grandes obras de infraestrutura. A produção de tratores de esteiras recuou 24,3% e a
de retroescavadeiras, 62,5%.
MERCADO EXTERNO EM BAIXA
De janeiro a abril foram exportadas 2,5 mil máquinas agrícolas e rodoviárias,
registrando queda de 23,3% ante os mesmos quatro meses de 2015. Neste
quadrimestre foram embarcados 1,5 mil tratores de rodas, anotando retração de
26,6%. Dos segmentos de maior volume, a redução mais expressiva ocorreu para os
tratores de esteiras: 409 unidades no acumulado e retração de 30,3%.
Os números fracos para o mercado externo ainda refletem a grande dependência das
exportações para a Argentina.
BMW Motorrad anuncia nova fábrica da marca em Manaus
06/05/2016 - Fonte: CIMM
No segundo semestre de 2016, o BMW Group inaugurará uma fábrica própria da BMW
Motorrad, divisão de motocicletas do grupo, em Manaus (AM), na região norte do
Brasil. Na unidade, será produzida a nova BMW G 310 R, além dos demais oito modelos
já montados no País.
A previsão é de que mais de 10.000 unidades saiam da linha de produção brasileira
em 2017, e é esperado um crescimento significativo da marca, especialmente com a

introdução no mercado nacional da nova BMW G 310 R, primeira motocicleta roadster
da BMW Motorrad com menos de 500 cilindradas.
A nova fábrica substituirá a linha de montagem de motocicletas da BMW Motorrad,
também localizada em Manaus, atualmente operante por meio de uma parceria com
a Dafra Motos, cuja produção se iniciou em 2009. Com a nova unidade produtiva, a
expectativa é de que cerca de 170 empregos sejam gerados.
O Brasil representa um mercado de motocicletas estratégico para o BMW Group. Com
a inauguração da fábrica e a chegada do novo modelo G 310 R, previstas para o final
de 2016, a marca estará estrategicamente posicionada em um segmento promissor de motocicletas abaixo de 500 cilindradas -, expandindo seu compromisso com o país.
“Com nossa estratégia de crescimento global, reforçamos nossa presença em
mercados emergentes como o Brasil. Nesse contexto, a G 310 R desempenhará um
papel fundamental na atração de novos públicos para a BMW Motorrad", comenta
Stephan Schaller, presidente da BMW Motorrad globalmente.
“Hoje é um marco importante para a BMW Motorrad no Brasil, que consolida a grande
expansão nacional que tivemos desde o início da montagem no País, em 2009. A nova
fábrica da BMW Motorrad em Manaus reforça a relevância do Brasil nas estratégias do
BMW Group em médio e longo prazos. Temos expectativas positivas em relação ao
mercado brasileiro no futuro”, afirma Federico Alvarez, diretor da BMW Motorrad
Brasil.
O planejamento da transição de operações entre Dafra Motos e BMW Motorrad ocorrerá
de maneira gradual, de modo que não haverá impacto no abastecimento de produtos
ao mercado nacional.
Cetec leva novidades para pintura eletrostática à Mecânica
06/05/2016 - Fonte: CIMM
Líder em equipamentos para pintura industrial, a Cetec lançará na Feira Internacional
da Mecânica – que acontece entre os dias 17 e 21 de maio, no Anhembi, em São Paulo
– a mais leve pistola para pintura eletrostática a pó do mercado brasileiro. Com apenas
285 g, a Tecnoplus 2.0 conta com regulagem de tensão na empunhadura, o que evita
o deslocamento do pintor até a máquina.
“A Tecnoplus 2.0 torna a pintura ou repintura de cantos e chapas planas muito mais
simples e prática. Também aumenta a versatilidade e a segurança do processo, uma
vez que está apta a trabalhar com bicos circulares de 14 a 35 mm e dispõe de
aterramento do operador através do gatilho”, afirma Eduardo Cernic, diretor da Cetec.
As empresas interessadas em pintura eletrostática a pó ainda poderão conhecer outra
novidade no estande da Cetec: a Unique Plus, máquina dotada de um display para que
o operador acompanhe todas as suas regulagens.
“Dessa forma, é possível melhorar o desempenho do equipamento e reduzir o consumo
de tinta”. A Unique Plus também conta com uma base vibratória, dispositivo que
aumenta a velocidade durante o processo de troca de cor. “É o único equipamento
brasileiro do gênero a contar com tecnologias como essas”, ressalta Cernic.
Na Mecânica, a Cetec também vai apresentar a sua área de desenvolvimento de
sistemas automatizados de pintura.
“São soluções sob medida para as necessidades que as empresas têm de elevar ao
máximo o nível de automação dos seus processos”. Yamaha, Caio, Deka, Electrolux,

Monark e Tramontina, entre outros, já trabalham com os sistemas desenvolvidos pela
Cetec.
Fundada em 1993 e detentora do certificado de qualidade ISO 9001, a Cetec já
forneceu, a partir de duas unidades situadas em São Paulo (SP), mais de 15 mil
máquinas para, aproximadamente, 4 mil clientes em toda a América do Sul.
Para mais informações, acesse www.cetecindustrial.com.br
Hypertherm lança tecnologia SureCut® na Mecânica
06/05/2016 - Fonte: CIMM
Referência em corte industrial, a Hypertherm programou para a Feira Internacional da
Mecânica, que acontece entre 17 e 21 de maio, no Anhembi, em São Paulo, o
lançamento da tecnologia SureCut®.
A novidade integra toda a expertise da Hypertherm – fabricação de equipamentos,
produtos de automação e softwares de agrupamento – num mesmo pacote, facilitando
o dia a dia das empresas que trabalham com corte plasma ou jato d´água.
“Ao recorrer à SureCut®, os usuários das nossas soluções conseguem aumentar a
produtividade, melhorar a qualidade do corte e reduzir os custos operacionais,
independente de quem está operando o equipamento”, afirma Erasmo Lima, diretor
da Hypertherm na América do Sul.
Uma das ferramentas que fazem parte da SureCut® é a tecnologia True Hole®, que
possibilita a realização de furos em aço carbono com qualidade excepcional,
combinando parâmetros de corte e gases com uma metodologia específica de
perfuração.
A True Bevel®, por sua vez, configura de maneira automática os padrões de corte, a
partir de tabelas previamente testadas pela Hypertherm. “Permite a realização de
cortes chanfrados com mais qualidade e agilidade, eliminando as despesas com os
materiais usados nos testes”.
Outra integrante da SureCut®, a tecnologia Rapid Part® eleva em até 100% a
produtividade do equipamento, graças à otimização das rotas de corte. “Esse novo
pacote tecnológico da Hypertherm também ajuda a aumentar a vida útil dos
consumíveis, ajustando automaticamente as alturas de corte e perfuração”, observa
Lima, lembrando que os usuários da SureCut® ainda contam com a ferramenta Remote
Help®, que localiza e diagnostica problemas no corte por meio de acesso remoto ao
CNC.
Novas tochas e consumíveis
Os visitantes da Mecânica também poderão conferir no estande da Hypertherm a nova
família de tochas Duramax™ Hyamp. Resistentes ao impacto e projetadas para
operações críticas – aplicações industriais e em ambientes com alta temperatura –, as
tochas Duramax™ Hyamp combinam a detecção do fim da vida útil do eletrodo na
fonte de alimentação com a elevada durabilidade do consumível, o que reduz os custos
operacionais.
Compatíveis com os sistemas Powermax65, 85 e 105, as tochas Duramax™ Hyamp
são indicadas para todas as aplicações, incluindo goivagem, corte manual e
mecanizado, corte robótico e sucateamento.
Por fim, a Hypertherm lançará na Mecânica os consumíveis HyAccess™, que garantem
maior alcance para o corte e goivagem em espaços confinados e de difícil acesso.

Fundada em 1968, na cidade de Hanover (EUA), a Hypertherm está presente em 93
países. Na América do Sul, conta com uma base na cidade de Guarulhos e um Centro
de Distribuição (CD) em Cajamar, ambas no estado de São Paulo.
Além de fabricar equipamentos para corte a plasma, laser e jato d´água, a Hypertherm
fornece uma solução completa para o corte industrial, com produtos de automação
(controladores de altura e CNC) e softwares de otimização de processo (CAD/CAM).
Também é especialista no desenvolvimento e produção de tochas e consumíveis de
alta performance.
Para mais informações, acesse www.hypertherm.com.br
Energia: demanda aumenta 8,4% no País e geração tem alta de 8,1%, aponta
CCEE
06/05/2016 - Fonte: Diário do Comércio
O consumo de energia elétrica no País cresceu 8,4% em abril na comparação com
igual mês do ano passado, enquanto a geração subiu 8,1%, segundo dados
preliminares de medição coletados entre os dias 1º e 30. As informações são da
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).
Conforme a câmara, a análise do desempenho da geração indica a entrega de 65.904
MW médios de energia ao Sistema Interligado Nacional (SIN) em abril. A produção das
usinas eólicas cresceu 122,5% no período e alcançou 3.300 MW médios, montante
duas vezes superior ao gerado no ano passado.
A geração térmica, por sua vez, caiu 22,9%, principalmente pelo desligamento das
termelétricas de custo mais elevado. Já a produção hidráulica (49.964 MW médios),
incluindo as Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH), cresceu 16,9% com
representatividade de 75,8% sobre toda energia produzida no País, índice 5,1 pontos
percentuais superior ao registrado em 2015.
A CCEE aponta ainda que o consumo de energia, influenciado pelas altas temperaturas
na região Sudeste, pela presença de feriados na medição e da plena interligação do
sistema Manaus ao SIN, somou 63.465 MW médios, aumento de 8,4% na comparação
com o ano passado.
O incremento foi registrado tanto no mercado cativo (ACR), no qual os consumidores
são atendidos pelas distribuidoras (+10,5%), quanto no mercado livre (ACL), no qual
consumidores compram energia diretamente dos fornecedores (+2,1%).
Dentre os ramos da indústria avaliados pela CCEE, incluindo dados de autoprodutores,
consumidores livres e especiais, os setores de comércio (+24%), bebidas (+23%) e
alimentício (+20%) registraram os maiores índices de aumento no consumo. A
retração, por sua vez, foi maior nos ramos de extração de minerais metálicos (-22%)
e químico (-6,7%).
A CCEE também apresenta estimativa de que as usinas hidrelétricas integrantes do
Mecanismo de Realocação de Energia (MRE) gerem, até a sexta semana de abril, o
equivalente a 95,2% de suas garantias físicas, ou 48.639 MW médios em energia
elétrica. Para fins de repactuação do risco hidrológico, este percentual foi de 97,1%.

Produção de veículos segue em retração preocupante
06/05/2016 - Fonte: Automotive Business

Os resultados do primeiro quadrimestre de 2016 não trazem qualquer alento ao setor
automotivo. A produção de veículos segue contraída no pior patamar desde o mesmo
período de 2006.
Foram fabricados 658,7 mil veículos no Brasil nos primeiros quatro meses do ano,
entre automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. O volume é 25,8% menor
do que o alcançado no primeiro quadrimestre de 2015. Os dados foram anunciados na
quinta-feira, 5, pela Anfavea, associação que representa as montadoras.
“Esta diferença vem ficando menor com o passar dos meses”, aponta Antonio Megale,
presidente recém-empossado da entidade (leia aqui). Ele lembra que a retração na
produção de veículos chegava a 31,6% no primeiro trimestre. Ainda assim, o executivo
admite que a situação é preocupante.
“Estamos com uma ocupação muito baixa da nossa capacidade instalada”, lembra.
Levantamento da Anfavea divulgado recentemente indica que a utilização do potencial
produtivo brasileiro é de modestos 50%. O porcentual é ainda pior no setor de veículos
pesados, em que a ociosidade fica em torno de 78% e 80%, conforme aponta a
associação.
Foram justamente os segmentos de caminhões e ônibus que sofreram as maiores
quedas na produção entre janeiro e abril. As fábricas de caminhões fizeram 20,3 mil
veículos, com baixa de 32,4%.
Já a montagem de chassis encolheu 39,2% para minguadas 5,9 mil unidades.
Enquanto isso, saíram das linhas de montagem 632,4 mil veículos leves, com queda
de 25,4%. Somente em abril a baixa na produção total foi de 13,6%, para 169,8 mil
veículos.
Com os resultados fracos, a Anfavea deve revisar em breve suas projeções para o
resultado de 2016. Desde o início do ano a entidade sustenta a expectativa de que a
produção de veículos alcance 2,44 milhões de unidades, com tímido crescimento de
0,5% na comparação com o resultado de 2015. Enquanto a fabricação de modelos
leves cairia 0,1%, a montagem de pesados teria alta de 12,8%.
Passado o primeiro quadrimestre, no entanto, a entidade admite que é impossível
alcançar tais resultados. “Estamos trabalhando para formular novas previsões, mas o
cenário político ainda está incerto. Devemos anunciar nos próximos meses”, diz
Megale.
ESTOQUES AINDA NÃO CEDEM
Com o baixo patamar de vendas, os estoques de veículos também não apresentam
redução consistente. Abril terminou com 251,7 mil unidades armazenadas nos pátios
das fábricas e na rede de concessionárias. O volume corresponde a 46 dias de vendas,
dois a menos do que os 48 dias registrados em março. A diminuição, no entanto, não
indica tendência de mercado.
“Este volume está muito acima do que a indústria considera ideal. Vamos seguir com

nossos esforços para reduzir estoques”, aponta Megale. Segundo ele, um dos focos é
estimular as vendas. O outro está em ajustar ainda mais a produção. Este ano o nível
de emprego nas montadoras já encolheu 8%, para 128,4 mil funcionários.
Apesar da baixa, o patamar ainda é o mesmo do registrado em 2010, enquanto a
produção segue mais baixa. Cerca de 30% do total do quadro de funcionários das
fabricantes de veículos, ou mais de 35 mil funcionários, estão com algum tipo de
flexibilização na jornada de trabalho com medidas como layoff e PPE (Programa de
Proteção ao Emprego).
Nos próximos meses uma série de acordos de adesão ao PPE começam a vencer. Com
a extensão da crise, muitas empresas terão de repensar como resolver o excedente
de mão de obra.
Renovar o programa nas fábricas é uma das opções. Segundo Megale, a única coisa
capaz de estabilizar o nível de empregos na indústria automotiva é uma retomada do
mercado, algo que ainda parece distante de acontecer. “Se o Brasil não voltar a crescer
teremos dificuldades. É impossível manter este nível de ociosidade”, aponta.
ArcelorMittal está ligeiramente mais positiva sobre mercado de aço; vê
retração no Brasil
06/05/2016 - Fonte: DCI
A ArcelorMittal, maior siderúrgica do mundo, disse nesta sexta-feira que está
ligeiramente mais otimista sobre o mercado de aço, graças a uma modesta melhora
nas perspectivas para a China, embora tenha mantido inalterada sua previsão de
resultados para 2016.
As siderúrgicas ao redor do mundo têm sido impactadas pela queda dos preços devido
ao excesso de capacidade e à desaceleração do crescimento econômico na China,
maior consumidor e produtor do mundo de aço.
A ArcelorMittal disse que ainda espera que o consumo aparente global de aço, que
inclui mudanças em estoques, fique estável ou em alta de 0,5 por cento neste ano
sobre o último.
Mas, para a China, a empresa elevou a previsão para entre estável e queda de 1 por
cento, ante baixa anterior de 0,5 a 1,5 por cento.
O presidente-executivo da companhia, Lakshmi Mittal, disse que as mesmas condições
operacionais duras do segundo semestre de 2015 continuaram no primeiro trimestre.
A ArcelorMittal também se juntou ao rol de companhias internacionais mais
pessimistas sobre a economia brasileira, com expectativa de que a demanda por aço
no país caia até 12 por cento, ante retração esperada anteriormente de 6 a 7 por
cento.
Cade aprova venda de fatia da Vale na siderúrgica CSA à Thyssenkrupp
06/05/2016 - Fonte: DCI
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a
venda da participação de 26,87 por cento detida pela mineradora Vale na deficitária
Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA) para a sócia alemã Thyssenkrupp.
O negócio foi anunciado em abril por preço simbólico, enquanto a Vale busca
concentrar-se nos seus negócios principais de mineração.

"A operação está em linha com a decisão do Grupo Thyssenkrupp de consolidar seu
controle sobre a CSA e o desejo da Vale de focar seus esforços em outros
investimentos detidos pela Vale no Brasil e no exterior", disseram as empresas em
documento do Cade.
O aval do órgão antitruste consta em despacho publicado no Diário Oficial da União
desta sexta-feira.
Elétrica EDP quer expandir parceria com chineses; empresas miram mercado
brasileiro
06/05/2016 - Fonte: DCI

A elétrica portuguesa EDP planeja expandir sua parceria com a chinesa China Three
Gorges e o mercado brasileiro é um dos alvos das companhias, disse o presidenteexecutivo Antonio Mexia nesta quinta-feira.
A Three Gorges, que também é a maior acionista da EDP, estabeleceu uma parceria
com a elétrica europeia no Brasil, pela qual ambas compartilham o controle de usinas
hidrelétricas e parques eólicos no país.
"Há alguns mercados em que nós claramente temos a mesma visão, então isto nos
permite ter uma boa parceria no futuro. O Brasil é um exemplo", disse Mexia aos
jornalistas nos bastidores de evento da EDP com investidores em Londres.
Em 2011, a Three Gorges se comprometeu a investir 2 bilhões de euros na aquisição
de participações minoritárias nos projetos da EDP.
Mexia disse a promessa de investimentos será cumprida até o fim deste ano através
da participação da chinesa em projetos na França e na Grã-Bretanha.
Governo deve aumentar imposto sobre empresas, doação e herança
06/05/2016 - Fonte: Portal Contábil
O governo anuncia, hoje, as medidas que serão adotadas para compensar a perda de
arrecadação com a correção de 5% na tabela do Imposto de Renda (IR) das pessoas
físicas a partir de 2017.
A principal é o aumento do IR para empresas que optam pelo regime do lucro
presumido. Mas também subirá a tributação sobre doações, heranças e direitos de
imagem. Pelos cálculos da área econômica, a correção da tabela, anunciada pela
presidente Dilma Rousseff no dia 1º de maio, custaria R$ 5 bilhões aos cofres públicos.
Segundo técnicos do governo, além de compensar a perda de receitas, o aumento da
carga tributária para quem opta pelo lucro presumido servirá para desestimular uma
prática nociva que existe hoje no Brasil: pessoas físicas se transformam em pessoas
jurídicas para pagar menos impostos e são contratadas como prestadores de serviços.
É a chamada “pejotização”.

Ao virarem empresas, os contribuintes pagam IR com base no regime do lucro
presumido. Por essa sistemática, depois que o imposto é pago, o lucro excedente pode
ser distribuído ao acionista, livre de IR. A partir de agora, no entanto, esse excedente
também será tributado.
Também será anunciado o aumento do IR e da Contribuição Social sobre Lucro Líquido
(CSLL) sobre direitos de imagem. Essa medida foi proposta pelo governo em 2015, na
Medida Provisória (MP) 690, mas foi retirada do texto pelo plenário da Câmara. Na
época, a previsão do governo era que a MP desse um reforço de R$ 615 milhões aos
cofres da União.
NOVA FAIXA FOI DESCARTADA
Outra medida será a fixação de uma alíquota do IR sobre doações e heranças. Essas
operações são tributadas, hoje, apenas na esfera estadual por meio do Imposto sobre
a Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD), com alíquota de 8%. Para a equipe
econômica, esse valor é baixo quando comparado com o que alguns contribuintes
ganham com esses ativos.
Essa seria uma “quase renda” que não está sujeita ao IR.
Também chegou a ser avaliada na equipe econômica, para compensar a correção da
tabela, uma mudança nas alíquotas do IR das pessoas físicas. A ideia seria criar nova
alíquota para contribuintes com maior renda. Ela seria superior à máxima que está em
vigor hoje, de 27,5%. Isso, no entanto, não foi bem aceito pelo Palácio do Planalto.
Na última segunda-feira, o governo já havia anunciado um aumento da alíquota do
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre a compra de moeda estrangeira em
espécie, de 0,38% para 1,1%.
O reforço para o caixa do governo será de R$ 2,37 bilhões por ano e servirá para
compensar um outro benefício anunciado pela presidente no Dia do Trabalhador: o
aumento de 9% nos benefícios do Bolsa Família.
O governo também aproveitou o decreto que altera o IOF para combater um
planejamento tributário.
Algumas instituições financeiras vinham dando preferência à realização de operações
compromissadas (de venda de títulos com compromisso de recompra) com debêntures
(títulos de dívida) emitidas por empresas de seu próprio grupo econômico. Isso porque
elas se beneficiavam de uma alíquota zero de IOF no resgate, cessão ou repactuação
dessas operações.
REFORÇO NA ARRECADAÇÃO
Agora, porém, foi fixada alíquota de 1% sobre o rendimento de debêntures se o
resgate, cessão ou repactuação ocorrer em prazo inferior a 30 dias. A alíquota será
aplicada sobre uma base de cálculo do rendimento que vai variar de acordo com o
número de dias que a operação levar para ser concluída.
Quanto mais curto, maior é a base de cálculo. A nova regra é a mesma que existe
para operações com CDBs. Isso reforçará a arrecadação em mais R$ 302 milhões em
2016 e 2017.
A tabela do IR foi corrigida em 4,5% de 2007 a 2014. Esse é o mesmo percentual
fixado para o centro da meta de inflação.
O argumento do governo é que essa taxa bastaria para repor as perdas com a alta de
preços. Mas a inflação tem ficado muito acima do centro da meta. Em 2015, por
exemplo, o IPCA terminou o ano em 10,67%.

“O Brasil precisa de menos Estado e de mais livre economia”
06/05/2016 - Fonte: Portal Contábil
A única forma de o Brasil entrar no caminho do crescimento econômico de longo prazo
é com reformas estruturais e com a redução do tamanho do Estado, afirma o
presidente do Grupo Boticário, Artur Grynbaum. Com 3.760 lojas, a rede é a maior
operação de franquia do País.
Segundo o empresário, caso venha a assumir o governo na próxima semana, o vicepresidente Michel Temer precisa dar um recado rápido para os consumidores: a de
que ele assume o cargo para dar novo rumo à economia.
Nesse contexto, Grynbaum avalia que o ajuste das contas governamentais é essencial.
“Meu desejo é que esse ajuste venha com o viés de enxugamento de despesas, e não
com alta de impostos, como feito até agora.” A seguir, os principais trechos da
entrevista ao Estado.
Estamos diante de uma provável mudança de governo na próxima semana. O
sr. vê alguma chance de recuperação na economia em 2017?
Acho que pode ter alguma melhora, mas a mudança de verdade só vem em 2018.
Agora, com a troca, há uma retomada da expectativa de que algo de diferente
aconteça na economia.
Isso traz um novo ar, para que as pessoas e as empresas retomem seus planos e
olhem de forma mais produtiva para o futuro. Mas acho que a mudança de agora ainda
não traz um novo ambiente de negócios. Ainda assim, ela já será benéfica para trazer
esse ar mais fresco sobre o futuro.
O sr. sempre defendeu o ajuste das contas do governo. Ele continua a ser
importante?
O ajuste fiscal é essencial para que algo aconteça na economia. Meu desejo é que esse
ajuste venha pelo viés do enxugamento de despesas, e não com o aumento de
impostos, como feito até agora.
E o argumento era de que a alta de tributos era a única solução. Aumentar impostos
só serve como um ajuste de curtíssimo prazo, não traz benefícios perenes. Todo o
empresariado quer uma contrapartida importante do ponto de vista do corte de
despesas do governo. E parece que o plano dele (Michel Temer) é olhar para as
despesas públicas de maneira mais intensa.
Qual sua opinião sobre o documento “Uma Ponte para o Futuro”, que
representa o ideário do PMDB para a economia?
Gosto muito da ideia de um Estado menor. Acho que não deve ser uma solução só
para este momento, mas uma linha de pensamento para o futuro, no longo prazo. A
verdade é: o mercado se ajusta.
Sempre vai haver uma pessoa querendo comprar e outra querendo vender. Já se foi
o tempo em que o Estado precisava intervir e estabelecer proteção para uma série de
setores. Tivemos exemplos recentes de intervenções do Estado que não tiveram êxito.
O Brasil precisa de menos Estado e de mais livre economia.
O que o sr. acha da estratégia adotada pelo governo do PT, que elegeu setores
para receber benefícios pontuais?
Acho que ficou provado que essas benesses individualizadas não ajudam a economia.
Mais uma vez, trata-se de uma solução de efeito de curto prazo: você consegue alívio,
algum fôlego adicional, mas não estabelece condições estruturais de crescimento e
desenvolvimento. É preciso entender que a maneira mais efetiva de gerar riqueza é

com a criação de oportunidades, de empregos. Só assim o desenvolvimento se
perpetuará.
Os empresários ainda pedem incentivos ao governo. Em sua opinião, qual é a
melhor alavanca para o consumo?
Sem dúvida, são dois fatores: o emprego e a segurança que a pessoa tem de que vai
continuar a ter um trabalho. Hoje, o humor do País está muito ruim, pois há uma
massa de más notícias. Mas o fato é: as pessoas continuam levantando, tomando café,
tomando banho e se vestindo.
Só aí são movimentados alguns setores da economia: vestuário, alimentação e
higiene. Então, embora haja uma retração atual por causa do ambiente econômico,
um indicador de mudança pode induzir algumas melhorias.
Caso Temer venha mesmo a assumir, ele precisa agir rápido para que esse
humor mude?
O cenário precisa mudar primeiro para o humor mudar depois. Uma coisa é decorrência
da outra. É necessário que se criem condições para dar uma sinalização para a
sociedade de que o País vai buscar as correções que são necessárias.
Ajuda agora o fato de que Temer está, pelo menos no discurso, realmente
comprometido com o ajuste fiscal?
Ajuda muito. Pelo menos tudo agora está apontando na mesma direção.
Além do ajuste, há reformas estruturais que há muito tempo são adiadas. O
País pode ter crescimento sustentável sem elas?
Essas reformas precisam acontecer, e a gente se pergunta quando elas vão acontecer.
Elas só vão ser feitas quando todo mundo se conscientizar de que se trata de uma
questão de sobrevivência do Brasil. Eu posso até ser contra algumas coisas aqui na
empresa, do ponto de vista pessoal. Mas, se eu entendo que é bom para a empresa,
vou fazer. Vale o mesmo para o País.
E quais as reformas o sr. vê como necessárias?
Há vários pontos a serem alterados. Há a flexibilização das leis do trabalho, para dar
mais oportunidades às pessoas. Tem a questão tributária, pois hoje existe um aumento
de carga, tanto federal quanto estadual.
É só olhar nossa vizinha, a Argentina, e entender que dá para mudar isso – e rápido.
O presidente argentino (Mauricio Macri) chegou a diminuir impostos para que a
economia girasse mais rapidamente. Então, são três pilares: melhorar as condições
trabalhistas, a carga tributária e readequar o tamanho da máquina do Estado.
O brasileiro passou por um período em que consumiu muito, talvez até de
forma excessiva, segundo economistas. Agora, mesmo que a crise seja
superada, passaremos a viver uma nova realidade?
Eu não acho que foi (excessivo). O brasileiro assumiu níveis de endividamento
considerados saudáveis em outras economias. Mas está claro que só estimular o
consumo via crédito não dá mais, já conquistamos espaço considerável com essa
ferramenta.
Não adianta fazer isso agora, porque não vai fazer sentido para as pessoas num
momento em que elas estão preocupadas se vão ter ou não emprego.
É por isso que precisamos de boas cabeças no Ministério da Fazenda, para que a gente
ache outras alternativas para estimular o consumo. E o melhor estímulo é fazer a
economia girar, criar oportunidades.

Hoje, o Brasil vive uma das maiores recessões da história. Em seus 39 anos,
há quanto tempo o Grupo Boticário não registrava queda nas vendas?
Vamos deixar uma coisa clara: nós tivemos uma queda, neste primeiro trimestre, em
volume, mas vamos continuar a brigar para ficarmos no terreno positivo em valor
financeiro. Temos crescido acima do mercado. No ano passado, avançamos 8,8% em
um mercado que caiu 6%. Foi um excelente resultado.
O setor de cosméticos teve queda no ano passado. Se a economia se
recuperar, ele acaba voltando mais rápido?
Se houver uma melhora de renda disponível, sim. Hoje, por mais que estejamos em
crise, há uma cesta básica de cosméticos que as pessoas não vão deixar de comprar.
Ninguém hoje sai mais de casa sem desodorante, toda mulher quer usar batom. Não
são mais itens supérfluos. E o cosmético também tem o papel de melhorar, com um
desembolso relativamente pequeno, a autoestima das pessoas. É o que as pessoas
chamam do “efeito batom”, com o qual a gente estava contando este ano. Mas nem
ele aconteceu.
Com a crise, há notícias de que o Grupo Boticário tenha assumido pelo menos
três operações de franqueados, no Rio, em São Paulo e em Minas Gerais. A
crise tem tido um efeito sobre esses empreendedores?
A rede O Boticário é grande, mas é formada por pequenos negócios. Com os nossos
parceiros, a gente sempre tenta ter o foco na atuação deles à frente do negócio, de
sua responsabilidade na gestão. Esses três casos são tópicos em um universo de 900
parceiros.
Quais são as pressões que a crise econômica exerce sobre os franqueados?
Os franqueados vivem certas pressões, como a alta do custo com aluguel e mão de
obra. Elas existem, mas é possível adequá-las dentro do nosso modelo. Geralmente,
quando você tem uma operação que não funciona bem, existe uma mistura de caixas.
Isso pode significar uma mistura do caixa da franquia com as contas pessoais do
franqueado ou com outro negócio que ele mantenha. Há também o distanciamento do
dono da franquia do dia a dia do negócio. Nós sempre recomendamos que o
franqueado esteja à frente da gestão do caixa, do estoque, da equipe. Se pregamos
isso mesmo em momentos bons, imagine agora.
Ou seja: não é meta do grupo assumir lojas e ter mais unidades próprias?
Pelo contrário. Hoje, temos 3.760 lojas e só cerca de 240 são próprias.
Hoje, o Brasil ainda vive uma espécie de limbo econômico, onde não se sabe
exatamente o que vai acontecer. Nesse cenário, como a empresa mantém a
equipe motivada?
Nós tentamos ser claros com nossos colaboradores. Sempre fazemos ajustes, mas não
houve necessidade de grandes cortes. Apesar do repertório de notícias ruins
atualmente, somos uma empresa de 39 anos que está crescendo, apesar de tudo.
Temos confiança de que continuaremos a saber lidar com as dificuldades.
Independentemente da situação externa, temos de fazer a lição de casa, que é estar
perto do nosso consumidor, dos franqueados e das revendedoras (da operação de
venda direta).
Novo rombo pode parar na conta de luz dos brasileiros
06/05/2016 - Fonte: Correio Braziliense
O governo quer empurrar para as tarifas de energia de todo o País o custo da
ineficiência das distribuidoras da Eletrobras que atendem à Região Norte. Emendas
que aliviam a situação financeira dessas companhias foram incluídas no relatório da

Medida Provisória 706, cujo objetivo é dar condições para que essas empresas possam
renovar seus contratos de concessão.
Estimativas preliminares da indústria apontam que a proposta pode repassar à conta
de luz e ao Tesouro Nacional uma dívida em torno de R$ 9 bilhões ao longo dos
próximos anos.
Segundo apurou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado,
as sugestões acatadas no relatório são uma das últimas ações do ex-ministro de Minas
e Energia Eduardo Braga (PMDB-AM), que deixou o cargo e está licenciado do Senado,
em mais uma das medidas que, nos bastidores do setor elétrico, têm sido chamadas
de "jabutis amazônicos". A principal beneficiada da medida seria justamente a
Eletrobras Amazonas Energia, que atua no Estado que é a base eleitoral de Braga.
O governo foi consultado e se manifestou de forma favorável ao relatório, confirmaram
o relator da MP 706, o senador Edison Lobão (PMDB-MA) e o Ministério de Minas e
Energia. Para não perder validade, a MP 706 precisa ser aprovada na Câmara e no
Senado até 31 de maio.
Atualmente, as perdas que as distribuidoras têm com roubo de energia - os chamados
gatos - são parcialmente repassadas para a conta de luz do consumidor. Para evitar
que a empresa seja displicente, aquilo que ultrapassa uma meta fixada pela Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) vira prejuízo aos acionistas da companhia.
A proposta que entrou na forma de emenda de Lobão na MP 706 amplia o limite e o
repasse das perdas que as distribuidoras da Eletrobras têm direito. Com a medida, os
clientes dessas companhias passariam a pagar mais caro por um serviço pior.
Mas, para evitar que esse custo aumente a conta de luz dos usuários da Região Norte,
o texto aumenta o subsídio que as empresas recebem para comprar combustível para
as usinas térmicas. Esse benefício é recolhido por meio de encargo na conta de luz,
cujos gastos são quase que totalmente financiados pelas tarifas dos consumidores do
Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que pagam 4,5 vezes mais que os do Norte e Nordeste.
Metas
A MP 706 ainda amplia o prazo para que as distribuidoras se adaptem às metas de
qualidade e equilíbrio econômico-financeiro impostas pela Aneel para dez anos. Para
as demais concessionárias do País, o prazo é de cinco anos.
O texto determina ainda que as dívidas que essas distribuidoras acumularam nos
últimos sete anos com a compra de combustível da Petrobras para termoelétricas
serão pagas com recursos da União, provenientes da segunda parcela da outorga das
hidrelétricas, leiloadas no fim do ano passado.
Cálculos preliminares indicam que a MP 706 repassaria para a conta de luz e para o
Tesouro Nacional um passivo de cerca de R$ 9 bilhões, de acordo com o presidente
executivo da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e
de Consumidores Livres (Abrace), Paulo Pedrosa.
A intenção do governo e da Eletrobras é vender o controle acionário dessas
distribuidoras, mas, sem contratos de concessão renovados, elas não teriam nenhum
valor no mercado. A MP 706 permitiria capitalizar a Eletrobras sem diluir a participação
dos acionistas minoritários na companhia.
Desde que assumiu a gestão dessas distribuidoras, em 1998, a holding já teria gastos
de mais de R$ 20 bilhões em valores atualizados. Ainda assim, elas deram prejuízo de
R$ 5 bilhões em 2015.

Norma facilita cumprimento de cota de aprendiz
06/05/2016 - Fonte: Portal Contábil
Um decreto publicado ontem vai facilitar o cumprimento da cota de aprendizes. A
norma desobriga empresas de treinar esses jovens em suas dependências. A
mudança, segundo especialistas, beneficia principalmente companhias cujas
atividades podem oferecer riscos à saúde ou à vida do aprendiz, que têm maior
dificuldade para cumprir a obrigação.
Se não conseguem preencher a cota, as empresas estão sujeitas a pesadas multas ou
são obrigadas a discutir a questão no Judiciário.
De acordo com a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), em 2014 havia 697,1
mil contratos de aprendizagem vigentes no país. Somente em 2015, com base em
informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), foram
admitidos 403 mil novos jovens aprendizes.
Pelo Decreto nº 8.740, sancionado pela presidente Dilma Roussef, “o estabelecimento
contratante cujas peculiaridades da atividade ou dos locais de trabalho constituam
embaraço à realização das aulas práticas” podem ministrálas exclusivamente em
entidades qualificadas em formação técnico profissional. Para obter o benefício e
cumprir a cota, terão que requerer a assinatura de termo de compromisso em unidade
do Ministério do Trabalho e Previdência Social.
“As empresas poderão usar entidades qualificadas em formação técnico profissional
para garantir a aprendizagem do jovem e só depois, se for o caso, contratálo”, afirma
o advogado Aldo Augusto Martinez Neto, do escritório Souza, Cescon, Barrieu & Flesch
Advogados.
De acordo com a norma, os jovens aprendizes poderão aprender em organizações da
sociedade civil, órgãos públicos ou pelo Sistema Nacional de Atendimento Sócio
Educativo (Sinase).
A seleção de aprendizes, segundo o decreto, ainda deverá priorizar a inclusão de
jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou risco social. Entre eles,
adolescentes infratores, com famílias beneficiadas por programas de transferência de
renda ou resgatados do trabalho infantil.
Para Martinez, o decreto vai facilitar o cumprimento da cota pelas empresas e,
consequentemente, reduzirá a judicialização.
“A empresa que esteja discutindo judicialmente, já pode usar o decreto em vigor.”
Porém, segundo o advogado, provavelmente a norma não atingirá todas as atividades
porque o Ministério do Trabalho e Previdência Social vai definir os setores da economia
beneficiados por meio de regulamentação.
“Já há decisões dos tribunais regionais do trabalho dispensando empresas nessas
atividades de risco de cumprir a cota por questão de ameaça à saúde e à vida”, afirma
o advogado. Há casos relacionados a empresas do ramo de mineração, petróleo e
segurança armada, por exemplo.
As demais empresas que não cumprem a cota, quando fiscalizadas, são autuadas pelo
Ministério do Trabalho e Previdência Social e se a prática for reiterada o Ministério
Público do Trabalho (MPT) é acionado. Nesse caso, podem ser firmados termos de
ajustamento de conduta (TAC) ou propostas ações judiciais contra os empregadores.

Segundo a advogada trabalhista Mariana Brassaloti Silva, do escritório Barbosa,
Müssnich, Aragão (BMA), o Ministério Público do Trabalho já vinha firmando TACs
nesse sentido.
“Porém agora, previsto em decreto, a prática fica regulamentada e pode beneficiar
diversas empresas que têm dificuldade de capacitar esses aprendizes.”
A admissão de jovens entre 14 e 24 anos está prevista na Lei nº 10.097, de dezembro
de 2000, que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Os estabelecimentos de qualquer natureza que tenham mais de sete empregados
estão obrigados a contratar um mínimo de 5% e um máximo de 15% do total de
empregados para o cargo de aprendiz jovens que estão entrando no mercado de
trabalho.
Esses contratos preveem seis horas diárias de jornada e não podem exceder dois anos.

O futuro do trabalho: 10 casos em que robôs já tomaram o lugar de humanos
06/05/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

Não é de hoje que os avanços da tecnologia deixam em alerta trabalhadores dos mais
variados setores, que veem aumentar as chances de seus postos serem ocupados por
máquinas e sistemas de computador.
Apesar de muitos subestimarem o desenvolvimento dessas inovações, o risco existe e
já foi até calculado: estudo do Fórum Econômico Mundial divulgado no fim do ano
passado prevê que, até 2020, as novas tecnologias como internet das coisas,
impressão 3D, inteligência artificial e biotecnologia vão eliminar 5,1 milhões de vagas
em 15 países que respondem por dois terços da força mundial de trabalho.
Não é preciso esperar até 2020, porém, para dar de cara com robôs e softwares
desempenhando tarefas antes restritas a humanos. Confira abaixo exemplos que
mostram o atual estágio de algumas tecnologias – principalmente robótica e
inteligência artificial – e como elas estão mudando as relações entre humanos e
robôs.Em alguns dos casos, as inovações ainda estão em teste, mas devem ganhar as
ruas (e escritórios) em breve.
Analista de investimentos
Desde 2014, o conselho administrativo do fundo de investimentos Deep Knowledge
Ventures, sediado em Hong Kong, tem entre seus membros um algoritmo de
inteligência artificial, batizado de Vital. O sistema foi desenvolvido como uma
ferramenta para auxiliar o fundo a escolher em quais startups e empresas alocar
capital, com base na trajetória dos candidatos e no potencial do negócio.
Apesar de ainda incipientes, iniciativas como essa devem se tornar cada vez mais
populares nos próximos anos e mudarão a maneira como executivos tomam decisões
estratégicas.

Atendente de loja

A famosa rede de lojas de departamento Mitsukoshi, de Tóquio, utilizou
temporariamente ano passado uma androide como recepcionista, em alguma de suas
unidades.
O robô Aiko, que tem a aparência bastante realista de uma mulher vestida de quimono,
consegue se apresentar perante os clientes, cumprimenta, indica onde estão os
produtos e oferece informações úteis – no entanto, ainda não é capaz de interagir com
os clientes para responder a perguntas não programadas.
A intenção dos desenvolvedores é que a androide se torne multilíngue para ser
utilizado em larga escala durante os Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020.
Carteiro

A Amazon revelou, no fim do ano passado, um vídeo em que mostra um de seus
drones fazendo a entrega de uma encomenda. A aeronave é capaz de voar por uma
distância de 24 quilômetros e é equipada com uma tecnologia de sensores para evitar
obstáculos em seu caminho.
A intenção da gigante do e-commerce é utilizar os drones para entregar pedidos de
produtos em até trinta minutos. A Amazon reconhece que ainda “vai levar algum
tempo” para o serviço ser lançado, até por questões regulatórias, mas que segue
apostando na viabilidade do serviço, batizado de Prime Air.
Em outra iniciativa, divulgada mês passado, o serviço de correio alemão, Deutsche
Post começou a fazer testes com robôs – neste caso, as máquinas não serão usadas
para substituir profissionais humanos, mas, sim, para ajudá-los comas entregas,
carregando pacotes pesados e seguindo os carteiros.
Metalúrgico

Muitas montadoras de veículos têm investido na modernização de suas linhas de
produção, mas a planta da BMW na cidade de Leipzig, na Alemanha, leva a chamada
“indústria 4.0” a um outro nível.

Desde 2013, a unidade tem mil robôs na linha de produção do carro elétrico da
montadora, observados à distância por funcionários que apenas monitoram o trabalho
das máquinas.
Jogador profissional de Go
Em março deste ano, o programa de computador AlphaGo, criado pela Deep Mind,
empresa do Google, ganhou um torneio histórico contra o campeão mundial de Go Lee
See-Dol.
No jogo de origem oriental, dois adversários tentam ocupar o maior espaço possível
em um tabuleiro quadriculado, colocando, alternadamente, bolas pretas e brancas. De
cinco partidas, o Alpha Go venceu quatro.
A vitória foi considerada emblemática por ter trazido à tona os avanços em um campo
da inteligência artificial conhecido como deep learning, em que robôs e sistemas são
desenvolvidos para responderem de maneira apropriada a situações específicas sem
que tenham sido orientados previamente para isso.
Diretor de criação

Os japoneses, mais uma vez, saíram na frente nessa. A agência de publicidade McCann
Erickson Japan, uma das mais conceituadas do mundo, anunciou neste ano que
“contratou” seu primeiro diretor de criação virtual.
Chamado de AI-CD β, o sistema consiste de uma inteligência artificial capaz de
mergulhar fundo em uma infinidade de dados para analisar quais tipos de imagens e
conteúdos têm mais apelo junto aos potenciais consumidores de uma empresa.
A principal fonte de pesquisa são outros comerciais catalogados pela equipe da
agência. Na prática, depois de receber o pedido de um cliente, o AI-CD β faz a pesquisa
e traz sugestões para seus colegas sobre a possível aparência visual da publicidade.
Para tornar a interação entre humanos e a inteligência artificial mais factível, a McCann
Erickson Japan criou um pequeno robô físico para receber o sistema, que inclusive
possui um braço mecânico equipado com uma caneta na ponta, capaz de escrever e
desenhar briefings.
Entregador de pizza

A rede de pizzarias Domino’s anunciou em março que começou a desenvolver um
“entregador de pizza robô” – trata-se de um pequeno veículo autônomo capaz de levar
as refeições até as residências dos clientes.

O protótipo foi apelidado de DRU, sigla em inglês para Unidade Robótica da Domino’s.
Segundo a rede, o robô tem compartimentos onde a pizza pode ser mantida aquecida,
e as bebidas, geladas, até a chegada ao seu destino. O DRU possui ainda um sistema
de navegação capaz de desviar de obstáculos e escolher a melhor rota até as casas
dos consumidores.
Editor de vídeo

Uma startup de Taiwan, chamada GliaCloud, criou uma solução capaz de transformar
automaticamente textos em vídeos, por meio da inteligência artificial. A tecnologia da
empresa é capaz de “ler” textos e, com base no conteúdo, criar automaticamente
clipes com imagens (fotos e vídeos), legendas e até uma narração, traduzindo o tema
do artigo para a linguagem multimídia. Todo o processo dura apenas poucos minutos
e, segundo a startup, é de baixo custo para quem contratar o serviço.
Policial

A Universidade de Defesa Nacional Chinesa lançou mês passado em uma feira de
tecnologia do país um robô criado para auxiliar as forças policiais e ajudar em
operações contra o terrorismo. A máquina não lembra em nada o famoso Robocop de
Hollywood: trata-se de um robô com corpo oval, de 1,49 metros de altura, e que se
movimenta por meio de rodas.
Chamado de AnBot, o robô patrulheiro é equipado com tasers que disparam pulsos
elétricos para incapacitar criminosos – o disparo, porém, é controlado por um humano.
A máquina pode atingir uma velocidade de até 18 km/h e consegue monitorar o seu
entorno por meio de vários sensores capazes de detectar mudanças de temperatura,
fumaça, armas químicas e biológicas, além de utilizar uma câmera que filma em 360
graus.
Escritor
Em março deste ano, uma inteligência artificial conseguiu emplacar, pela primeira vez,
um conto em um popular concurso de literatura do Japão. O texto foi selecionado na
primeira etapa do concurso Nikkei Hoshi Shinichi Literary Award, que leva o nome de
um escritor japonês de ficção científica.
Tradicionalmente, a premiação recebe obras escritas por candidatos humanos e
também por programas de computador, mas, no momento da análise, os jurados não
recebem qualquer informação extra para fazer essa distinção.
Programadores da Universidade do Futuro, sediada na cidade japonesa de Hakodate,
pré-selecionaram uma série de palavras e sentenças e definiram o tema do conto,
além de inserir no computador detalhes sobre os protagonistas. Em seguida, a

inteligência artificial organizou essas informações para “escrever” o texto final, de
forma autônoma.
Pequenas empresas brasileiras e argentinas terão acordo de livre comércio
06/05/2016 - Fonte: Jornal Extra
Mesmo com a indefinição dos rumos da economia brasileira por causa do processo de
impeachment da presidente Dilma Rousseff, alguns projetos são tocados pelos atuais
técnicos do governo.
Um deles é um acordo de livre comércio entre Brasil e Argentina para a compra de
qualquer produto ou serviço de pequenos e microempresários. As negociações devem
começar em pouco menos de duas semanas, segundo o presidente do Sebrae,
Guilherme Afif Domingos, afirmou em entrevista ao GLOBO.
Afif deve embarcar para Buenos Aires para começar a dialogar com o órgão que
representa os pequenos empresários. Um acordo entre os dois países vizinhos é uma
demanda de empresas argentinas e brasileiras, principalmente, as instaladas no Sul
do país.
— Isso vai ser importante para empresários do Paraná, de Santa Catariana e do Rio
Grande do Sul. Esses empresários estão ansiosos por isso. Um acordo de livre comércio
de pequenas empresas é bem inovador. Há um ano, já começamos a pensar ideias
assim, mas vamos esperar mudar o governo para colocá-las em prática.
Guilherme Afif Domingos é um dos poucos técnicos de peso do governo que pode fazer
planos, porque está garantido no cargo. Como foi eleito para ocupar a presidência do
Sebrae, permanecerá na cadeira mesmo se a presidente Dilma for afastada e não
entraria nas negociações do seu partido, o PSD, para uma possível participação do
governo Temer.
— Estou fora do circuito de troca. A mudança não influencia — resumiu.
Em relação à possível mudança na equipe econômica e, consequentemente, da política
econômica do país, Afif disse que não define os rumos do país e que sua função é
pensar apenas pensar no desenvolvimento dos pequenos negócios em diferentes
cenários.
— Eu não sou músico. Eu sou dançarino.
Cobre opera em leve baixa, com menor apetite por risco antes de dado dos
EUA
06/05/2016 - Fonte: Isto É Dinheiro
Os contratos futuros de queda operam em leve queda na manhã desta sexta-feira,
diante do menor apetite por risco e do dólar mais forte, que afetam negativamente a
demanda pelo metal. Há cautela nos mercados em geral antes da divulgação do
relatório mensal de empregos dos Estados Unidos, às 9h30 (de Brasília).
Além da expectativa pelo importante indicador dos EUA, o dia foi de queda nas bolsas
chinesas, o que também favorece a cautela. A Bolsa de Xangai fechou em baixa de
2,8%, sua maior queda desde 29 de fevereiro.
No caso do dólar, a força da moeda torna o metal mais caro para os detentores de
outras divisas, por isso afeta a demanda pelo metal cotado na moeda dos EUA.

Às 6h55, o cobre para três meses caía 0,2%, a US$ 4.777 a tonelada, na London Metal
Exchange (LME). Às 7h30, o cobre para julho tinha queda de 0,21%, a US$ 2,1495 a
libra-peso, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).
Mais adiante, os preços podem recuar mais, já que há a expectativa de que os
próximos dados econômicos da China podem ser fracos. O país é o principal
consumidor de cobre do mundo e seus indicadores são acompanhados de perto pelo
mercado do metal.
Segundo a ANZ Research, a possibilidade crescente de que a China divulgue no
domingo dados fracos de importação de commodities deve fazer a fraqueza no curto
prazo permanecer no início da próxima semana.

