09 DE MAIO DE 2016
Segunda-feira


EMPRESAS QUE INVESTEM EM INOVAÇÃO E TREINAMENTO LIDERAM REAÇÃO DA
ECONOMIA



PPE POUPA EMPREGOS, MAS FICA PEQUENO PERTO DA CRISE



APESAR DO DESEMPREGO ALTO, EMPRESAS AINDA TÊM DIFICULDADE PARA
CONTRATAR



RETOMADA DA ECONOMIA ESTÁ NAS MÃOS DAS EMPRESAS



CURITIBA RECEBE DIRETORA DE RH DA IBM PARA DISCUTIR DESAFIOS DO SETOR



INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NO TRABALHO VIRA PEÇA-CHAVE EM TEMPO DE CRISE



COUTINHO RESSALTA A NECESSIDADE DA CRIAÇÃO DE UMA AGENDA PARA A
INDÚSTRIA 4.0



ARCELORMITTAL ESTÁ LIGEIRAMENTE MAIS POSITIVA SOBRE MERCADO DE AÇO



PRAMET LANÇA NOVA CLASSE PARA FRESAMENTO



NOVO TERMOSTATO O3 DA HONEYWELL OFERECE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA



SCHUNK REFORÇA ATUAÇÃO NO BRASIL E ANUNCIA NOVA DIRETORIA



DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA DEVERÃO INVESTIR EM PROGRAMA DE EFICIÊNCIA



MAIS DE 70% DOS EMPRESÁRIOS AINDA PLANEJAM CORTES, DIZ PESQUISA



COM AVANÇO FISCAL SIGNIFICATIVO, JURO PODERIA CAIR A UM DÍGITO EM 18
MESES



COMISSÃO APROVA PRAZO MAIOR PARA PEQUENA E MICROEMPRESA PARCELAR
DÍVIDAS



JUSTIÇA FEDERAL AUTORIZA DESAPOSENTAÇÃO



‘BOLSA EMPRESÁRIO' CHEGA A R$ 270 BI E PODE SER REVISTA POR TEMER



MESMO COM CRISE, PREÇO DO AÇO SOBE 30%



COM AVANÇO FISCAL SIGNIFICATIVO, JURO PODERIA CAIR A UM DÍGITO EM 18
MESES



MARCOPOLO ESTUDA FECHAR FÁBRICA DA NEOBUS NO RJ



FIAT É A QUE MAIS PERDE PARTICIPAÇÃO EM 2016



FROTA CIRCULANTE NO BRASIL CRESCEU 2,5%



MERCEDES-BENZ TOMA A LIDERANÇA DO MERCADO DE CAMINHÕES



HONDA LANÇA XRE 190, NOVA MOTO ON/OFF ROAD



VENDAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS RECUAM 31% ATÉ ABRIL



ARTIGO: EVOLUÇÃO DO DESEMPREGO



IMPORTAÇÕES DE COBRE E MINÉRIO DE FERRO DA CHINA AVANÇAM EM ABRIL



NOVO GOVERNO PODE DESTRAVAR INVESTIMENTOS, DIZ ABIMAQ



CNI ENTREGA A TEMER 36 MEDIDAS PARA TIRAR PAÍS DA CRISE



GE REVELA OPORTUNIDADES E DESAFIOS DA INOVAÇÃO



CSN DEVE FAZER PENTE-FINO EM CONTRATOS DA USIMINAS



EXPOSITORES FAZEM AVALIAÇÃO POSITIVA DA FEIMEC



TRANSPARÊNCIA GERADA PELO SPED FAZ EMPRESAS GANHAREM CREDIBILIDADE

CÂMBIO
EM 09/05/2016
Compra

Venda

Dólar

3,552

3,553

Euro

4,050

4,051
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Empresas que investem em inovação e treinamento lideram reação da
economia
09/05/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

Não há consenso entre empresários e economistas sobre quando a crise econômica no
Brasil vai acabar. O que há de certo é que a retomada do crescimento será capitaneada
pela iniciativa privada. Mais precisamente, a reação será puxada por empresas que se
prepararam e conseguiram se manter sólidas no período de turbulência.
Investimento em inovação, treinamento de pessoal, controle rigoroso de custos e um
olhar atento às novas oportunidades de mercado são algumas características comuns
a essas empresas.

Elas também preferem não contar com a sorte e se mantêm na linha mesmo nos
tempos de bonança. É o que o americano Jim Collins, um dos mais respeitados gurus
da gestão de empresas, chama de “paranoia produtiva”.
Caso a caso
BROSE: Nicho em crescimento ajuda a driblar crise no setor automotivo
LA VIOLETERA: Foco na redução de custos e em maior produtividade
NEODENT: Treinamento e inovação mantêm crescimento na casa de dois dígitos
RENTCARS.COM: Investimento contínuo no aprimoramento de sistemas
Em uma entrevista recente, Collins explicou que as organizações mais bem-sucedidas
estão preparadas para eventos imprevisíveis. Elas erguem redes de segurança e
traçam planos de crescimento cuidadosos em momentos econômicos tranquilos de
modo a preparar a organização para quando chegarem as tempestades. Uma das
principais recomendações do especialista é que a empresa mantenha dinheiro em
caixa.
Esta é uma recomendação recorrente dos especialistas em gestão. De acordo com o
professor José Mauro Nunes, da Fundação Getúlio Vargas, momentos de crise são
inerentes a qualquer ciclo econômico e as empresas devem estar preparadas para isso.
“Empresas que têm resiliência agora entendem a turbulência como algo regular no
mercado. É certo que a crise vai acontecer um dia, por isso a empresa deve ter uma
gestão proativa, não reativa ao cenário”, diz.
Obsessão por custos
De fato, o planejamento e a disciplina em bons momentos são características comuns
das empresas quem têm performado bem no atual cenário econômico nacional. A
Klabin, maior produtora e exportadora de papéis do Brasil, segue esta cartilha.
Na apresentação dos resultados da empresa no primeiro trimestre de 2016 (período
em que ela teve um lucro de R$ 1 bilhão), o diretor geral da companhia, Fabio
Schvartsman, disse que o controle de custos é uma preocupação constante. Para isso,
a Klabin recorre aos serviços da consultoria Falconi, uma das mais conceituadas do
país.
Estamos iniciando uma nova rodada de ataque aos custos das nossas fábricas de
papel, fazendo um novo projeto com o intuito de produzir ao longo dos próximos meses
uma redução relevante nos custos da produção de papel”, afirmou Schvartsman aos
investidores.
Com essa atenção aos custos de operação, a Klabin teve fôlego para investir R$ 853
milhões no primeiro trimestre deste ano – 86% deste valor foi destinado ao projeto
Puma, a nova fábrica da companhia em Ortigueira, no Paraná, que entrou em operação
no início de março e custou R$ 8,5 bilhões. O investimento foi certeiro e entrou em
funcionamento com 90% de sua produção já vendida. Segundo Schvartsman, a nova
fábrica também será submetida a uma avaliação de custos da consultoria Falconi.
Com atenção contínua ao caixa, as empresas não precisam recorrer à redução de
custos de forma desesperada em período de crise. “Neste momento de corte de custos,
há que se ter clareza do que é custo e o que é investimento”, afirma o professor José
Mauro Nunes.
Empresas que mantêm seus projetos de inovação, pesquisa e desenvolvimento dos
funcionários têm mais chances de encontrar novos nichos de mercado, ou de
implementar mudanças que reduzam substancialmente os custos. Foi o que permitiu,
por exemplo, à fabricante de autopeças Brose enxergar no mercado de SUVs o
caminho para crescer mesmo durante a maior retração já vista no mercado automotivo
(leia mais ao lado).

A aposta no capital humano faz com que a empresa tenha mais agilidade para
encontrar soluções. “Desenvolver pessoas e processos é o que fortalece a empresa.
Investir em treinamento é fundamental, mas essa cultura é restrita às grandes
empresas, as pequenas e médias não o fazem”, afirma Jorge Biancamano, consultor
que atua na área de planejamento estratégico. Uma lição aprendida pela Neodent, que
decidiu manter os treinamentos para não atrasar a união de processos com sua matriz
suíça (leia mais ao lado). O resultado é um crescimento de dois dígitos em 2015 e
2016.
BROSE: Atenção ao mercado ajuda a driblar crise no setor automotivo

Max Forte, presidente da Bose na América Latina: “Quem fica parado é poste.
Como crescer em um mercado que acumulou queda de 20% em 2015? A fabricante
de autopeças Brose deu a resposta: manter-se atento às possibilidades de negócio.
“Quem fica parado é poste”, resume o presidente da empresa na América Latina, Max
Forte.
A solução encontrada pela companhia para enfrentar a retração do mercado
automotivo foi direcionar sua atuação a um nicho em ascensão: os SUVs. “Em 2014,
a Brose tinha 34% do mercado de SUVs.
Em 2015 passamos para 57% e em 2016 já temos 65%”, diz o executivo. Com isso,
os SUVs que, em 2014 representavam 4% do faturamento da companhia, passaram
a responder por 17% no ano passado e devem fechar 2016 com mais de 20% de
participação.
A multinacional alemã, que no Brasil tem sede em São José dos Pinhais, tem mais de
24 mil funcionários em 23 países e produz sistemas de portas e assentos e outros
componentes para a indústria automobilística. Em 2015 a Brose cresceu 5% no Brasil
e para este ano a projeção é de um crescimento de 10% – 8% das receitas da empresa
são direcionadas a pesquisa e desenvolvimento.
LA VIOLETERA: Foco na redução de custos e em aumento da produtividade

Félix Boeing Júnior, diretor-geral da La Violetera: “Pretendemos instalar uma nova
indústria em breve”.
Importadora de alimentos, a curitibana La Violetera não teve como escapar da
instabilidade do dólar em 2015. Mas, mesmo com as dificuldades impostas pelo
câmbio, a empresa cresceu 10% no ano passado. O foco na redução de custos e no
aumento da produtividade foram alguns dos fatores que possibilitaram este resultado.
Uma dessas ações foi a decisão de terceirizar sua área de movimentação e
armazenagem. A medida gerou um ganho de 45% na produtividade do sistema de
distribuição da empresa. Além disso, sem manter depósitos próprios, a empresa atrela

seus custos de armazenagem à venda. Se a demanda reduzir, a empresa não terá
custos fixos com grandes espaços subutilizados.
Segundo Félix Boeing Júnior, diretor-geral da empresa, a filosofia de corte de custos
estruturais e de operação tem gerado bons resultados e nos últimos três anos a
empresa conseguiu reduzir seguidamente seus custos. Esses cortes garantem os
investimentos da companhia.
“Estamos em um processo de análise de um local para instalarmos uma nova indústria.
Neste projeto planejamos investir R$ 7 milhões até 2018”, afirma. Com a expansão,
a empresa espera crescer 40% até 2020, atingindo um faturamento anual de R$ 400
milhões.
NEODENT: Treinamento e inovação mantêm crescimento na casa de dois
dígitos

Matthias Schupp, CEO da Neodent: “É perigoso cortar o investimento em pessoal
porque isso sacrifica o crescimento futuro.
A empresa de origem curitibana Neodent, que atua no segmento odontológico,
conseguiu um crescimento superior a 10% em 2015 e planeja repetir o resultado em
2016. Segundo o CEO da empresa, Matthias Schupp, os investimentos em funcionários
e a inovação são prioridade para a empresa. “É perigoso cortar o investimento em
pessoal, isso sacrifica o crescimento futuro”, avalia.
Em abril de 2014, a empresa foi adquirida pelo grupo suíço Straumann, líder global
em implantes dentários. Desde então, funcionários de diversos níveis são treinados
para enfrentar sem turbulências a transição de uma empresa familiar para uma
multinacional. “Oferecemos cursos, treinamentos e workshops para os funcionários se
adaptarem a essa nova cultura.
Além disso, apoiamos cada empregado em sua formação pessoal. Isso é muito
importante porque assim se abrem novas portas”, diz.
Também mantém investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Segundo o CEO,
além de profissionais contratados, a companhia mantém vínculo com 26 consultores
externos que trabalham em universidades e são responsáveis por pesquisas e também
pela transmissão deste conhecimento dentro da empresa.
RENTCARS.COM: Investimento contínuo na melhoria de sistemas e processos

Viviane Montanari e Francisco Millarch, este CEO: “Somos uma empresa de 130
funcionários com DNA de startup.
Mesmo com o declínio do consumo de brasileiros no exterior, a Rentcars.com cresceu
120% em 2015 investindo na oferta internacional. No Brasil, a expansão foi de 30%,

o que fez com que a empresa faturasse R$ 100 milhões nos últimos 12 meses somando
os dois mercados. A Rentcars.com é uma empresa de Curitiba que oferece aluguel de
carros via internet em 60 países e mais de 5 mil cidades em todo o mundo.
Na avaliação de Francisco Millarch, CEO e sócio da empresa junto com Viviane
Montanari, uma gestão eficiente e ágil foi o que possibilitou os bons resultados. “Nós
não trabalhamos com desperdício, nossas concorrentes são empresas internacionais
muito grandes, por isso precisamos ser muito eficientes. Somos uma empresa de 130
funcionários com DNA de startup”, conta.
Manter os investimentos mesmo no período de crise deu bons resultados. “Mantemos
o foco no constante aprimoramento dos nossos sistemas. Com a migração dos
brasileiros para as plataformas mobile, investimos em um site responsivo e em um
aplicativo para celular, o que possibilitou que hoje 40% das nossas transações sejam
feitas por dispositivos móveis”, diz. Em 2016, a empresa pretende investir R$ 15
milhões, projetando um crescimento de 50% para o ano.
PPE poupa empregos, mas fica pequeno perto da crise
09/05/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

Programa federal beneficiou 55 mil trabalhadores desde agosto. No mesmo período,
1,4 milhão foram demitidos
Quando lançou o Programa de Proteção ao Emprego (PPE), em julho de 2015, o
governo federal esperava que ele preservasse 50 mil empregos em seis meses. A
marca foi atingida dois meses após o previsto, em fevereiro, e hoje o total de
trabalhadores que participam ou participaram da iniciativa beira os 55 mil. Não se
pode dizer que o programa fracassou. Mas ele ficou pequeno para a crise.
INFOGRÁFICO: veja os setores mais beneficiados pelo programa no país
Inspirado em uma lei alemã, o PPE permite que empresas em dificuldades reduzam
jornada de trabalho e salários. A carga horária pode baixar até 30% e a remuneração,
complementada por recursos do Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT), diminui até
15%. Além de evitar demissões, o governo esperava auxiliar a recuperação das
companhias.
LEIA MAIS: conheça as empresas paranaenses que aderiram ao PPE
Entre a edição da medida provisória que criou o programa, em julho, e sua conversão
em lei, quatro meses depois, o governo, ciente do agravamento da recessão, estendeu
a duração do PPE em um ano, para o fim de 2017. O período máximo de redução da
jornada em cada empresa, antes limitado a 12 meses, passou a 24.
O Ministério do Trabalho e Previdência diz que “o PPE tem se mostrado eficaz”, pois
mais de 20 empresas – das 84 participantes – já pediram renovação. Mas há quem
esteja de saída.

Na indústria automobilística, que começou o ano usando menos de 50% da capacidade
produtiva, reduzir a jornada em 30% pode aliviar o problema, mas está longe de
resolvê-lo. Quarta companhia a aderir ao PPE, a Mercedes-Benz, de São Bernardo do
Campo (SP), já avisou que não planeja prosseguir. O motivo: a iniciativa já não basta
para lidar com o excesso de pessoal.
Desde agosto, quando as primeiras adesões ao PPE foram anunciadas, o país cortou
1,407 milhão de empregos formais, dos quais 456 mil na indústria de transformação,
setor responsável por 97% dos trabalhadores incluídos no programa.
Caso o PPE não existisse e todos os empregos que ele preservou fossem eliminados,
o total de demissões chegaria a 1,462 milhão, o que indica que o programa impediu
apenas 4% dos cortes.
“Acho válida uma experiência que beneficiou 55 mil trabalhadores, mas ela acabou
limitada, até em razão das regras para adesão. O compromisso de manutenção dos
empregos pode ter inibido participações, porque num cenário tão grave você não sabe
como será o dia de amanhã”, avalia João Saboia, professor emérito do Instituto de
Economia da UFRJ. Quem adere ao PPE por seis meses, por exemplo, não pode demitir
no período de redução da jornada nem pelos dois meses seguintes.
No Paraná, Caterpillar já deixou o PPE; Volks ainda não renovou
Quatro empresas com fábrica no Paraná aderiram ao PPE. A fabricante de
semirreboques Pierino Gotti e a montadora de máquinas agrícolas CNH Industrial vão
trabalhar com jornada e salários reduzidos até agosto.
O prazo de adesão da Volkswagen termina no início do mês que vem. A empresa já
avisou que dará férias coletivas a parte dos funcionários a partir do dia 20 de junho,
mas não informa se planeja renovar o PPE. A Caterpillar, a primeira a aderir, ficou no
programa por apenas três meses, de outubro a janeiro.
Embora afirme que continua sofrendo os efeitos da crise econômica, a fabricante de
equipamentos para construção diz que não renovou a adesão porque “não teve a
necessidade”.
A Gazeta do Povo apurou que cerca de 30 pessoas, de um total de 580 funcionários,
foram dispensadas após o período de estabilidade.
ALIVIA, MAS NÃO RESOLVE
Segundo o governo, o PPE poupou quase 55 mil empregos desde a primeira adesão,
em agosto do ano passado. Pouco, se comparado ao total de pessoas demitidas desde
então. E, conforme esperado, beneficiou principalmente o setor automotivo.
O PPE teve 104 adesões desde agosto de 2015. A maioria das empresas, no entanto,
ainda recorre a acordos de redução de salário e jornada fora do PPE, seguindo as
regras de uma lei de 1965.

*Pode haver mais de um acordo por empresa. **Redução de jornada de até 30% e de
salário de até 15%. O corte vale por até seis meses, prorrogáveis por períodos de seis
meses até o máximo de 24 meses. ***Conforme a Lei 4.923, de 1965. O corte de
jornada e salário é de até 25% por três meses, prorrogáveis por mais três.
Fonte: Salariômetro/Fipe, Ministério do Trabalho e Previdência Social, Caged.
Infografia: Gazeta do Povo.
Apesar do desemprego alto, empresas ainda têm dificuldade para contratar
09/05/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

O exército de pessoas em busca de emprego no país ultrapassou a marca histórica de
11 milhões no primeiro trimestre. Mesmo assim, as empresas se queixam de que ficou
mais difícil preencher vagas.
Segundo especialistas, a crise aumentou o descompasso entre o contingente à procura
de trabalho e quem quer contratar. Em média, o número de candidatos por vaga
triplicou, de acordo com as agências de recrutamento e seleção de pessoal. Com a
recessão, mais gente sem qualificação ou experiência procura uma ocupação.
Ao mesmo tempo, as empresas, diante da necessidade de enxugar custos, elevaram
as exigências aos candidatos que, por um salário menor, têm de se desdobrar em
múltiplas atividades. Somente na última sexta-feira, um dos principais sites de busca
de emprego na internet oferecia cerca de 700 mil oportunidades de trabalho em todos
os estados do país.
“A exigência está um pouco diferente. A reposição de funcionários privilegia quem
pode entregar mais por um salário menor, e o processo seletivo fica mais difícil. As
empresas querem pessoas com conhecimento mais amplo, prontas, porque precisam
de resultados a curto prazo”, avalia Luis Testa, diretor de Marketing da Catho.
Anteriormente, explica Testa, uma pessoa era contratada na área administrativa
somente para cuidar da gestão de contratos. Hoje, esse funcionário “três em um”
também terá de cuidar da gestão de fornecedores e da compra de material. Para ser
selecionado, o candidato precisa ter conhecimento em todas essas áreas.

A última edição de uma pesquisa anual da agência de recrutamento e seleção
ManPowerGroup, realizada com 41,7 mil empresários de 42 países, apontou que o
Brasil é a quarta nação onde os empregadores têm mais dificuldades para preencher
vagas.
Só perde para Japão, Peru e Hong Kong e empata com a Romênia. Globalmente, 38%
dos empregadores pesquisados disseram ter dificuldades de preencher vagas. No
Brasil, essa proporção sobe para 61%. As principais dificuldades relatadas são falta de
candidatos ou de aspirantes com habilidades técnicas e experiência.
Para Paulo Sardinha, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Rio
de Janeiro (ABRH-RJ), empresas e trabalhadores se despreocuparam com a
qualificação nos últimos anos.
“São ironias que surgem num sistema produtivo de trabalho. Quando o mercado está
bom, não se tem tempo de qualificar. Os brasileiros são pouco produtivos, e você
precisa usar a mão de obra por mais tempo para dar conta de um volume grande de
trabalho, como se tinha nos anos de pleno emprego. As empresas não investiram em
capacitações internas, e os trabalhadores se acomodaram, já que havia emprego para
todo mundo.”
Segundo as agências, hoje há mais pessoas sem qualificação ou com pouca
experiência buscando emprego porque jovens, mulheres e até aposentados – que
antes não trabalhavam – agora precisam ajudar a recompor a renda familiar, que foi
corroída pela inflação ou caiu em razão da perda do emprego por um dos integrantes.
Seleção
Falhas na apresentação e no comportamento na hora da entrevista também são
comuns, principalmente no caso de quem passou a procurar emprego há pouco tempo.
Recrutadores já viram de tudo: do vestuário informal, como bermudas e miniblusas,
ao comportamento inadequado.
Há quem compareça a entrevistas com fone de ouvido ou atrapalhe a apresentação
de outros candidatos conversando com o colega ao lado
.
A disposição para aceitar qualquer trabalho é um discurso comum entre quem procura
emprego em tempos de recessão. Mas, aos olhos dos empregadores, essa
manifestação pode não ser bem vista, alerta o diretor de operações da agência
Luandre, Fenando Medina. “Você não pode dizer ‘faço qualquer coisa’. Isso pega muito
mal. Demonstra desespero e falta de foco.”
Esse tipo de comportamento também tem dificultado a reinserção de profissionais mais
experientes e qualificados, que perderam o emprego por receberem salários mais
altos. Hoje, para se recolocar, aceitam ganhar menos e até se candidatam a vagas de
perfil júnior.
Os empregadores receiam contratá-los, aponta Medina, porque avaliam que, a médio
prazo, esse profissional vai acabar deixando a empresa, gerando custos com demissão
e uma nova contratação.
“As pessoas têm contas para pagar e estão dispostas a dar um passo atrás, aceitando
cargos e salários mais baixos. Mas, depois de seis meses, podem ficar insatisfeitas e
desmotivadas.”
Teresa Fraga, presidente da agência DSRH, conta que clientes têm preterido
candidatos subdimensionados em razão do que chama de fator “ponte”. “São
profissionais que tendem a ficar nessa função como ponte até poder voltar ao ponto

em que estavam antes. As empresas querem pessoas que queiram crescer na
empresa.”
A diretora de RH da ManPowerGroup, Márcia Almström, lembra que toda crise
econômica resulta na reestruturação do mercado de trabalho.
“Uma crise sempre tem grandes efeitos. A crise global e financeira de 2008/2009
provocou uma saída de profissionais para outros mercados e mudanças de carreira.
As pessoas, num momento como esse, acabam migrando para áreas onde há
trabalho.”
Retomada da economia está nas mãos das empresas
09/05/2016 - Fonte: Gazeta do Povo
Não há consenso entre empresários e economistas sobre quando a crise econômica no
Brasil vai acabar. O que há de certo é que a retomada do crescimento será capitaneada
pela iniciativa privada. Mais precisamente, a reação será puxada por empresas que se
prepararam e conseguiram se manter sólidas no período de turbulência.
Investimento em inovação, treinamento de pessoal, controle rigoroso de custos e um
olhar atento às novas oportunidades de mercado são algumas características comuns
a essas empresas. Elas também preferem não contar com a sorte e se mantêm na
linha mesmo nos tempos de bonança. É o que o americano Jim Collins, um dos mais
respeitados gurus da gestão de empresas, chama de “paranoia produtiva”.
Em uma entrevista recente, Collins explicou que as organizações mais bem-sucedidas
estão preparadas para eventos imprevisíveis. Elas erguem redes de segurança e
traçam planos de crescimento cuidadosos em momentos econômicos tranquilos de
modo a preparar a organização para quando chegarem as tempestades. Uma das
principais recomendações do especialista é que a empresa mantenha dinheiro em
caixa.
Esta é uma recomendação recorrente dos especialistas em gestão. De acordo com o
professor José Mauro Nunes, da Fundação Getúlio Vargas, momentos de crise são
inerentes a qualquer ciclo econômico e as empresas devem estar preparadas para isso.
“Empresas que têm resiliência agora entendem a turbulência como algo regular no
mercado. É certo que a crise vai acontecer um dia, por isso a empresa deve ter uma
gestão proativa, não reativa ao cenário”, diz.
Obsessão por custos
De fato, o planejamento e a disciplina em bons momentos são características comuns
das empresas quem têm performado bem no atual cenário econômico nacional. A
Klabin, maior produtora e exportadora de papéis do Brasil, segue esta cartilha.
Na apresentação dos resultados da empresa no primeiro trimestre de 2016 (período
em que ela teve um lucro de R$ 1 bilhão), o diretor geral da companhia, Fabio
Schvartsman, disse que o controle de custos é uma preocupação constante. Para isso,
a Klabin recorre aos serviços da consultoria Falconi, uma das mais conceituadas do
país.
“Estamos iniciando uma nova rodada de ataque aos custos das nossas fábricas de
papel, fazendo um novo projeto com o intuito de produzir ao longo dos próximos meses
uma redução relevante nos custos da produção de papel”, afirmou Schvartsman aos
investidores.
Com essa atenção aos custos de operação, a Klabin teve fôlego para investir R$ 853
milhões no primeiro trimestre deste ano – 86% deste valor foi destinado ao projeto

Puma, a nova fábrica da companhia em Ortigueira, no Paraná, que entrou em operação
no início de março e custou R$ 8,5 bilhões.
O investimento foi certeiro e entrou em funcionamento com 90% de sua produção já
vendida. Segundo Schvartsman, a nova fábrica também será submetida a uma
avaliação de custos da consultoria Falconi.
Com atenção contínua ao caixa, as empresas não precisam recorrer à redução de
custos de forma desesperada em período de crise. “Neste momento de corte de custos,
há que se ter clareza do que é custo e o que é investimento”, afirma o professor José
Mauro Nunes.
Empresas que mantêm seus projetos de inovação, pesquisa e desenvolvimento dos
funcionários têm mais chances de encontrar novos nichos de mercado, ou de
implementar mudanças que reduzam substancialmente os custos.
Foi o que permitiu, por exemplo, à fabricante de autopeças Brose enxergar no mercado
de SUVs o caminho para crescer mesmo durante a maior retração já vista no mercado
automotivo (leia mais ao lado).
A aposta no capital humano faz com que a empresa tenha mais agilidade para
encontrar soluções. “Desenvolver pessoas e processos é o que fortalece a empresa.
Investir em treinamento é fundamental, mas essa cultura é restrita às grandes
empresas, as pequenas e médias não o fazem”, afirma Jorge Biancamano, consultor
que atua na área de planejamento estratégico.
Uma lição aprendida pela Neodent, que decidiu manter os treinamentos para não
atrasar a união de processos com sua matriz suíça (leia mais ao lado). O resultado é
um crescimento de dois dígitos em 2015 e 2016.
Curitiba recebe diretora de RH da IBM para discutir desafios do setor
09/05/2016 - Fonte: Gazeta do Povo
A Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná (ABRH-PR) realiza no dia 18
de maio uma série de palestras para discutir os desafios do setor diante do cenário
atual. Entre os convidados, estão a diretora de RH da IBM Brasil Luciana Camargo e
os executivos Renato Missal Filho, da Klabin, e Tania Maranha, da Electrolux.
De acordo com a presidente da ABRH-PR, Susane Zanetti, o evento é uma
oportunidade para que profissionais possam trocar experiências com esses líderes,
além de conhecer novas e melhores práticas em Gestão de Pessoas.
E um dos principais assuntos discutidos nas apresentações será exatamente o papel
dos recursos humanos em meio à crise.
No caso da apresentação de Camargo, “Os desafios do RH frente ao processo de
transformação da IBM Brasil – uma visão estratégica da gestão do RH”, o tema será a
importância de gerenciar pessoas em momentos de transição.
O evento começará às 7h30 no Hotel Borboun, no Centro de Curitiba. As inscrições
custam R$ 60 e podem ser feitas pelo site da ABRH-PR. Para os associados, a entrada
é gratuita.

Inteligência emocional no trabalho vira peça-chave em tempo de crise
09/05/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

Quase sempre deixada de lado na lista de prioridades de muitos profissionais, a
inteligência emocional pode ser determinante no desenvolvimento da carreira,
sobretudo em tempos de crise. Com as empresas passando por reestruturações e
exigindo cada vez mais das equipes, o mercado passou a requisitar pessoas capazes
de lidar com conflitos e situações de estresse.
E esse conjunto de habilidades é algo crucial diante dos desafios trazidos pela crise.
“As pessoas mais equilibradas lidam melhor com a mudança e nós estamos em um
momento de muitas transformações”, diz o consultor da Propósito Capital Humano
André Caldeira. Segundo ele, as empresas estão se atentando à necessidade de
desenvolver essas características em seus times, mas o primeiro passo tem de vir do
próprio profissional.
Para o especialista, esse processo começa pelo autoconhecimento. “Você não
consegue desenvolver essas habilidades sem olhar para dentro de si e entender sua
forma de ver as coisas e reagir a elas. É a premissa fundamental.” E é a partir dessa
leitura pessoal que o indivíduo vai se conhecer e saber o que precisa ser melhorado.
A consultora Mari Martins, da Duomo Desenvolvimento Humano, lista alguns desses
atributos. Segundo ela, comunicação assertiva, bom relacionamento interpessoal e
consciência das próprias emoções são pontos que definem essa inteligência e dizem
muito sobre o comportamento daquele profissional.
“Quem possui essas habilidades bem desenvolvidas apresenta um bom desempenho
em qualquer coisa relacionada a trabalho em equipe, influência, desenvolvimento de
pessoas e na capacidade de estabelecer vínculos”, diz.
Primeiro passo é ter autocontrole
Um ponto que a consultora Mari Martins destaca é que, ao contrário do que muitas
empresas acreditam, desenvolver a inteligência emocional não significa suprimir as
próprias emoções. Para ela, não se trata de negá-las, mas de lidar melhor com elas.
“Todas as emoções são positivas. O importante é que elas sejam identificadas para
que a pessoa saiba como reagir a cada um desses sentimentos.”
E esse autocontrole é mais do que fundamental. “Uma pessoa muito ansiosa e irritada
gasta muito do seu tempo gerenciando esse estado emocional negativo. Já quem não
entra nesse circuito emocional exagerado consegue ser mais dinâmico e produtivo.”
Para a consultora, ter essa consciência é um passo importante no desenvolvimento da
inteligência emocional. “É importante ter mais conhecimento sobre si e sobre o próprio
assunto, seja por meio de cursos, treinamentos ou mesmo leituras. É a partir disso
que vem a reflexão sobre o que precisa ser melhorado”, diz Mari.

Para o consultor André Caldeira, esse progresso é parte de um amadurecimento
pessoal e profissional que pode contar com a ajuda externa, como a de um coaching
ou mesmo com um direcionamento feito pelas próprias empresas.
“Iniciativas voltadas às avaliações de potencial, discussões sobre o que poderia ser
melhorado tanto em termos técnicos quanto comportamentais são importantes nesse
sentido. Um feedback estruturado, devolutivas frequentes e relevantes também
colaboram.”
Desenvolva
Confira algumas características relacionadas à inteligência emocional e saiba como
desenvolvê-las no dia a dia:
Autoconhecimento
Conheça suas próprias emoções para saber como reagir a elas. Diferenciar um
sentimento de outro ajuda a controlar seus efeitos em seu comportamento.
Empatia
Interessar-se pelas outras pessoas não é só curiosidade, mas também empatia, uma
das qualidades mais valorizadas na inteligência emocional. Querer saber mais sobre
os outros mostra que você se importa com o grupo.
Mudanças
Não tenha medo do novo. Seja flexível e aceite mudanças. Saber se adaptar é uma
habilidade bastante requisitada pelas empresas, principalmente em tempos de crise.
Pontos fortes e fracos
Também é importante conhecer a si próprio. Saber quais são seus pontos fortes e
fracos ajuda a estipular limites e a criar maneiras de continuar se aperfeiçoando.
Fuja do perfeccionismo
Esqueça o clichê do profissional perfeccionista. Buscar esse ideal inalcançável pode
deixá-lo frustrado e afetar seu desempenho. O ideal é buscar fazer o melhor, mas
dentro de seus limites.
Não se irrite
O autocontrole é fundamental no desenvolvimento da inteligência emocional. Não se
irritar com situações ou mesmo com brincadeiras é importante tanto para o clima
organizacional quanto para seu próprio desempenho.
Coutinho ressalta a necessidade da criação de uma agenda para a Indústria
4.0
09/05/2016 - Fonte: CIMM

Presidente do BNDES, Luciano Coutinho, foi o keynote speaker de encerramento do
evento.
Na última quarta-feira (4), a Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha (VDI)
realizou o Seminário de Manufatura Avançada e VI Simpósio Internacional de
Excelência em Produção: Indústria 4.0 - Curto, Médio e Longo Prazo. O evento

aconteceu em paralelo à primeira edição da Feimec, que ocorreu entre os dias 3 e 7
de maio, em São Paulo.
O Seminário contou com painelistas que já vivenciam a experiência da Indústria 4.0
ou Manufatura Avançada, como Edouard Mekhalian, diretor geral da Kuka Roboter do
Brasil e Chris P. Wittke, head of operations na planta de Iracemápolis da MercedesBenz do Brasil.
Além das apresentações sobre o tema dos keynotespeakers, Jefferson de Oliveira
Gomes, professor no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e também diretor
regional do Senai Santa Catarina; João Emílio Padovani Gonçalves, gerente executivo
de política industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI); e Luciano Coutinho,
presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
O presidente da VDI, Wilson Bricio, abriu o evento.
Manufatura Avançada
O tema escolhido é congruente com a pauta da indústria local e o foco das empresas
alemãs no Brasil. O presidente da VDI-Brasil e da ZF América do Sul, Wilson Bricio,
justifica que São Paulo “é a maior cidade industrial alemã”, então considera natural
que que a indústria brasileira esteja preocupada com essa onda tecnológica.
“Através da VDI, estamos muito em contato com o que acontece com a sociedade
produtiva alemã”, ressaltou. Segundo o presidente da instituição, as mudanças estão
sendo observadas pela Associação, o que justifica a escolha do tema para essa edição
do evento.
“Ano passado nós falamos muitos conceitos e esse ano estamos falando de muitos
casos práticos. A velocidade que isso se desenvolveu em um ano é assustador para a
velocidade que se desenvolvia a tecnologia até então. Nada mais atual, nada mais
necessário e até urgente para se discutir e para buscar mais ações concretas”, afirmou
Bricio.
Durante o evento os especialistas mostraram exemplos práticos da Manufatura
Avançada na indústria local, bem como os maiores desafios para que ela se desenvolva
no Brasil.
O seminário foi encerrado com a apresentação do presidente do BNDES, Luciano
Coutinho, que falou do avanço tecnológico da indústria nacional, a evolução da
automação e a integração tecnológica como característica do conceito de manufatura
avançada e seus benefícios.
“A manufatura integrada agora se processa numa escala muito mais ampla [...] A
manufatura simultânea, dos fornecedores, do computador, a partir de possíveis
customizações é uma característica dessa grande onda do futuro, em que a otimização
de todos os processos é feita nessa escala muito maior”, explicou Coutinho.
Ele afirmou ainda que isso permite que não somente uma fábrica se torne mais
competitiva, mas toda a cadeia de fornecedores, criando um sistema de produção
integrado e mais competitivo.
“Um sistema que se transforma no protagonista da competitividade, é ele que vai
colocar paradigmas novos de eficiência e portanto testar a competitividade. E,
certamente, a indústria de máquinas é o fulcro desse processo de integração, que vai
multiplicar as suas demandas, as necessidades de softwares - não apenas de
hardwares e equipamentos -, mas, principalmente, a necessidade de engenharia e
pessoal qualificado para lidar com esses temas”, disse.

Ele finalizou sua apresentação ressaltando que o país não pode perder “o time” para
criar uma agenda para a Indústria 4.0 e a importância do diálogo com os institutos de
pesquisa, que esses possam servir de recurso para o setor privado.
ArcelorMittal está ligeiramente mais positiva sobre mercado de aço
09/05/2016 - Fonte: CIMM
A ArcelorMittal, maior siderúrgica do mundo, disse nesta sexta-feira (6) 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% neste ano sobre o
último. Mas, para a China, a empresa elevou a previsão para entre estável e queda de
1%, ante baixa anterior de 0,5 a 1,5%.
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%, ante retração esperada anteriormente de 6 a 7%.
Pramet lança nova classe para fresamento
09/05/2016 - Fonte: CIMM
Pramet lança nova classe para fresamento. A classe M6330 foi especificamente
desenvolvida para aumentar a durabilidade e a confiabilidade da aresta de corte em
uma gama de materiais difíceis de usinar com e sem refrigeração.
Especialmente adequada para condições de corte adversas, incluindo cortes
interrompidos, a classe está disponível com muitas das mais populares pastilhas da
Pramet, incluindo ADMX, HNGX, LNGX, LNMU, OEHT e outras várias gamas.
Essa classe aumenta a confiabilidade da operação e a vida útil da ferramenta devido
à alta resistência a trincas relacionadas ao calor propiciada com o aprimoramento da
resistência à abrasão de um novo substrato e cobertura de PVD. A nova classe é a
última de muitos produtos novos lançados recentemente pela Pramet para usinar aços
inoxidáveis.
Enquanto isso, a Pramet também adicionou à sua gama de faceamento de aços
inoxidáveis com as novas pastilhas e fresas de diâmetro grande para cortes mais
profundos e máquinas mais potentes.
Essas novas ferramentas incluem as pastilhas octogonais OEHT 09, adequadas para
condições estáveis e usinagem de peças frágeis em aços inoxidáveis e aços macios em
até 5 mm de profundidade. A ferramenta versátil pode ser usada para operações de
desbaste e acabamento, aumentando a economia da ferramenta e de tempo da
máquina.
Em um teste recente de produtos, a usinagem de uma peça de aços (3900 mm x 3200
mm) com refrigeração, a OEHT executou a operação de desbaste e acabamento em

52 minutos. A ferramenta concorrente realizou a mesma tarefa sob as mesmas
condições em 252 minutos com operações separadas de desbaste e acabamento.
Uma nova gama de pastilhas redondas, REHT 24, para faceamento e fresamento em
cópia e as pastilhas Wiper XEHT 09 foram acrescentadas às opções disponíveis. Todas
podem ser fixadas à mesma fresa, aumentando ainda mais a versatilidade e o custo
otimizado.
Um amplo programa de novas fresas com diâmetros que variam de 80 a 315 mm
também está disponível. A refrigeração interna é suportada por todas as fresas,
incluindo diâmetros grandes. Pramet é uma marca de produtos da Dormer Pramet.
Novo termostato O3 da Honeywell oferece eficiência energética
09/05/2016 - Fonte: CIMM
A Honeywell anuncia o lançamento do termostato da série Orchid 3, dispositivo
projetado para ajudar proprietários e administradores de edifícios a aprimorarem a
eficiência energética sem perder o conforto.
O O3 pode ser conectado a um sensor remoto que permite ao usuário controlar a
temperatura interna. Também oferece uma série de recursos inovadores para
proprietários e administradores de edifícios, incluindo:
• Modo de economia de energia que, ao ser ativado, ajusta automaticamente a
temperatura durante a noite, reduzindo de forma significativa o consumo de energia;
• O desligamento automático permite que os usuários reduzam o desperdício de
energia e o desgaste dos equipamentos, que podem ocorrer devido à operação
contínua do ar condicionado após o expediente.
• A memória interna mantém as configurações do termostato durante uma queda
de energia para conservar uma temperatura confortável;
• O recurso ciclo por hora (CPH) mantém a temperatura estável e controlada em
uma escala limitada, para reduzir a sobrecarga nos sistemas HVAC (aquecimento,
ventilação e ar condicionado, em sua sigla em inglês) e economizar energia sem
perder o conforto;
• Design elegante, disponível em prata, preto, cinza, marrom e outras oito cores,
para combinar com a decoração do local.
“O novo O3 é um termostato ideal para proprietários e administradores de hotéis e
edifícios comerciais”, afirma Ernesto Ghini, diretor geral da Honeywell E&ES do Brasil.
“Ele oferece aos usuários um excelente conjunto de recursos de eficiência energética
que ajuda a reduzir o consumo enquanto mantém o conforto. ”
Schunk reforça atuação no Brasil e anuncia nova diretoria
09/05/2016 - Fonte: CIMM
A multinacional alemã, além de aumentar sua equipe de vendas, agora também é
responsável pela venda direta de toda sua linha de produtos
A Schunk Intec-Br, subsidiária brasileira da alemã Schunk GmbH & Co. KG, líder
competente em tecnologia de fixação e sistemas de garras, por conta do crescimento
da empresa no início deste ano, reforçou sua atuação no país reformulando a diretoria
e aumentando sua equipe de vendas.
Na diretoria geral, a empresa conta com Mairon Anthero, que chega com bagagem
e know how para dar nova cara para a equipe Schunk e utilizará seus 12 anos de
experiência para aprimorar os processos da multinacional no Brasil.

“A Schunk é uma grande e reconhecida empresa, mas que ainda tem muitos desafios
para serem conquistados aqui no Brasil. Para mim é muito importante poder fazer
parte deste time e, junto com a empresa, ampliar o mercado de sistemas de fixação
e abrir o mercado de automação no país”, afirma.
Além disso, a multinacional assumiu por completo o setor de vendas da empresa,
antes dividido com distribuidores na linha de automação. Neste ano, para melhorar o
atendimento aos clientes e, também, por conta do aumento de vendas, a Schunk Intec
agora somente atua com venda direta.
“Nós precisávamos gerir nosso processo de venda e contato com os clientes e, nada
melhor, do que assumirmos o papel com a venda direta. Isso possibilita um
atendimento qualificado e exclusivo”, diz o coordenador de Vendas, Thales Cortez.
Por conta disso, a empresa precisou aumentar seu quadro de funcionários, que agora
dispõe de uma nova e qualificada equipe de vendas. Segundo Mairon, estas ações são
comprovações de que a Schunk está no caminho certo.
“Nós tivemos um aumento significativo nas vendas. Temos atuado com força total no
relacionamento com o cliente, que enxergou a real necessidade de melhorar os seus
processos produtivos, com redução de custos e consequente incremento de suas
receitas”, finaliza.
Distribuidoras de energia deverão investir em programa de eficiência
09/05/2016 - Fonte: Bem Paraná
A presidente Dilma Rousseff sancionou nesta quarta (4) a Lei 13.280, que trata da
redistribuição de investimentos das distribuidoras de energia elétrica em pesquisa e
desenvolvimento e em eficiência energética.
A lei prevê que as empresas devem investir 20% dos recursos destinados a
investimentos em ações de eficiência energética, por meio do Procel (Programa
Nacional de Conservação de Energia Elétrica).
As informações são da Agência Brasil. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a lei
poderá direcionar ao Procel cerca de R$ 100 milhões por ano. O Procel tem por objetivo
promover a eficiência energética, por meio de ações de combate ao desperdício de
energia elétrica, e a redução do consumo.
Em 2015, o programa foi responsável pela economia de mais de 11 bilhões de
quilowatts-hora, ou aproximadamente 2,5% do consumo de energia elétrica no país.
A lei sancionada hoje também cria o CGEE (Comitê Gestor de Eficiência Energética) e
atribui à Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) a competência para definir o
calendário de recolhimento e a forma de pagamento dos recursos que devem ser
investidos no Procel.
Mais de 70% dos empresários ainda planejam cortes, diz pesquisa
09/05/2016 - Fonte: Bem Paraná
Mais de 70% dos donos de empresas ainda pretendem reduzir o quadro de
funcionários, de acordo com pesquisa mensal da FecomercioSP, que mensura o IEC
(Índice de Expansão do Comércio), um indicador antecedente de investimentos e
contratações.
A nova edição do índice, de abril, registrou queda pelo quarto mês consecutivo,
atingindo 65,3 pontos, que representa um recuo de 1,3% em relação ao mês anterior

e de 20,4% na comparação com o mesmo período de 2015. Abaixo dos 100 pontos, o
índice sinaliza que os empresários estão com pouca disposição para expandir seus
negócios.
Conforme a análise da FecomercioSP, "a deterioração da economia e o agravamento
da crise política são os principais fatores que influenciaram a nova retração do
indicador".
No horizonte, segundo a entidade, ainda se vê a "continuidade da redução dos
investimentos e dos quadros de funcionários nas empresas do varejo". Um dos
subíndices que compõem o indicador, o nível de investimento das empresas, que
aponta se o empresário está ou não disposto a investir em instalações e equipamentos,
chegou a 56 pontos, uma queda de 20,9% na comparação anual.
Outro componente do IEC, o subíndice de expectativas para contratação de
funcionários atingiu 74,7 pontos, valor 20% inferior ao ano anterior, de acordo com a
pesquisa realizada com 600 empresários.
Com avanço fiscal significativo, juro poderia cair a um dígito em 18 meses
09/05/2016 - Fonte: Paraná Online
Algumas medidas significativas no sentido de uma melhora fiscal, com o resultado
primário indo para perto de zero no horizonte relevante, podem abrir espaço para o
Brasil ter juros de um dígito em cerca de 18 meses, segundo avaliação feita pelo
economista-chefe do Banco Safra, Carlos Kawall, em entrevista exclusiva ao
Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado. Essa possibilidade considera os
modelos econométricos do banco, mas depende, além dos avanços fiscais, de um
quadro político favorável.
"O desenho futuro da política monetária remete a uma conjectura difícil, que depende
de cenário fiscal e também do ambiente político", diz. Atualmente, Kawall ainda
mantém a projeção de que a Selic encerre o ano em 13,25%, mas destaca que
"estamos revisando o cenário para a possibilidade de (a Selic) cair além disso".
Esse quadro se desenha, segundo ele, sob a perspectiva de fatores como o movimento
recente de baixa do dólar ante o real e a distensão da inflação de serviços. Esse
segmento vem mostrando desaceleração contínua nos últimos meses, impactado pela
fraqueza da economia.
No Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 15 (IPCA-15) de abril, a taxa da inflação
de serviços no acumulado dos últimos 12 meses voltou a perder força, indo de 7,80%,
em março, para 7,24%, segundo cálculos do mercado.
Ele lembra que, no cenário de referência do Banco Central, presente no Relatório
Trimestral de Inflação de março, a estimativa para o IPCA no fim de 2017 estava em
4,9%, considerando o câmbio em R$ 3,70.
"Agora, na ata (da última reunião do Copom), o BC pode até dizer que suas projeções
recuaram, diante do movimento do dólar e da melhora de expectativas". Nos cálculos
do Banco Safra, esses dois fatores poderiam jogar o IPCA em 4,6% no fim de 2017,
no modelo do BC, o que já significaria um nível muito próximo ao centro da meta.
Para o cenário de mercado, o câmbio ainda estava acima de R$ 4 no RTI, mais
precisamente em R$ 4,30. Por esse quadro, o IPCA no fim do próximo ano estaria em
5,4%. Mas o câmbio corrente e as projeções para ele mudaram muito em pouco mais
de um mês, pondera o economista do Safra.

Ainda assim, por ora, Kawall aposta que um primeiro corte da Selic, da ordem de 0,25
ponto porcentual, viria somente no encontro de julho do Copom. Ele avalia que a isso
pode ser intensificado, a depender de diversos fatores, mas acredita que a "ata vai
manter o discurso de manutenção dos juros, na linha de que ainda há um pouco mais
de trabalho a ser feito em termos de melhora de expectativas".
O ex-secretário do Tesouro acredita que o documento do BC, a ser divulgado na
próxima quinta-feira, pode trazer mensagens importantes: ao mesmo tempo em que
os diretores do BC ainda não devem indicar a possibilidade de corte de juros em um
futuro previsível, tendem a destacar que a política monetária começa a surtir efeito,
dada a "trajetória mais benigna da inflação corrente", o que também ajuda a justificar
a migração dos dois votos dissidentes em reuniões anteriores para a unanimidade.
Fiscal
É essa melhora da trajetória da inflação que, se somada a eventuais e "significativos"
avanços fiscais, também ajuda na possibilidade de um juro inferior a 10% em 18
meses. Kawall explica que um resultado primário perto de zero significaria uma grande
contração fiscal nesse horizonte, da ordem de 2 pontos porcentuais. "A soma disso
com um cenário de fraqueza econômica e hiato do produto bastante aberto poderia
gerar uma força que requeresse até mesmo um juro 'estimulativo'", disse.
Por fim, Kawall destaca a trajetória "acentuada" de desalavancagem do crédito, "algo
que está acontecendo com certa rapidez no segmento direcionado, alvo de fortes
estímulos nos últimos anos".
"Essa desaceleração mais forte dos empréstimos direcionados ocorre por conta da
característica pró-cíclica desses recursos, destinados principalmente aos
investimentos. Mas como o investimento está caindo, esse crédito entra em uma
trajetória de queda acentuada", explica.
Esse cenário recente, continua o ex-secretário do Tesouro, acrescentaria um pouco de
tração à política monetária. Kawall cita um trabalho, colocado para discussão no site
do Banco Central em março, dos economistas Marco Bonomo e Bruno Martins. Eles
fazem uma relação entre o crédito direcionado e a transmissão da política monetária,
indicando que, quanto maiores são as operações carimbadas, mais se reduz o efeito
da política monetária.
Isso porque, as altas do juro básico, que deveriam reduzir a oferta de crédito, perdem
eficiência, uma vez que muitos tomadores têm acesso ao crédito em condições mais
favoráveis, continuam se endividando e diminuindo os efeitos da contração monetária
sobre a atividade econômica. "Assim, podemos ter melhora da eficácia da política
monetária, com possível queda do juro real neutro", sintetiza Kawall.
Comissão aprova prazo maior para pequena e microempresa parcelar dívidas
09/05/2016 - Fonte: R7
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços aprovou,
na quarta-feira (4), o Projeto de Lei 2298/15, do deputado Laercio Oliveira (SD-SE),
que aumenta de 84 para 101 meses o prazo de parcelamento de débitos com a
Fazenda Nacional das micro e pequenas empresas.
A proposta também altera os percentuais das prestações mensais devidas por essas
empresas. Em caso de não concessão da recuperação judicial, o parcelamento
concedido poderá ser rescindido.
Atualmente, a lei 10.522/02, que estabelece o prazo para que as empresas em
processo de recuperação judicial parcelem suas dívidas com a Fazenda Nacional, não
faz distinção do tamanho da organização para definir o número de parcelas.

Da 1ª à 24ª prestação, a micro ou pequena empresa em recuperação judicial deverá
ser sobre percentual mínimo de 0,6% da dívida consolidada. O texto estabelece uma
gradação de percentuais ao longo do tempo de pagamento da dívida até o valor
mínimo de 1,76% devido da 97ª à 101ª parcela.
Para as demais empresas permanece o percentual inicial de 0,666% da 1ª à 12ª
parcela até o de 1,333% da 25ª à 83ª, sendo que o saldo remanescente deverá ser
completamente pago na 84ª parcela.
Gravidade do momento
O relator na comissão, deputado Jorge Côrte Real (PTB-PE), afirmou que a proposta
facilita a atividade empresarial com a possibilidade de parcelamento de débitos fiscais,
sobretudo no momento atual de contração da atividade econômica.
“A gravidade do momento econômico requer que o Poder Público apresente
mecanismos que flexibilizem as obrigações tributárias para minimizar os danos
econômicos que atingem, sobretudo, os mais fracos”, destacou.
Segundo ele, a medida estimula a regularização de situações fiscais de inadimplência
e a recuperação de créditos, e não configura renúncia fiscal.
Melhoria de vida
O deputado Helder Salomão (PT-ES) elogiou a proposta por defender as micro e
pequenas empresas. "Cada vez mais temos de nos unir em defesa daqueles que
efetivamente contribuem para a melhoria de vida da nossa população", disse.
Para o deputado Mauro Pereira (PMDB-RS), a proposta é essencial para muitas
empresas que estão sofrendo com a crise econômica. O deputado Renato Molling (PPRS) falou que o emprego no País só será retomado com o auxílio às micro e pequenas
empresas.
Tramitação
A proposta tramita em caráter conclusivo e ainda será analisada pelas comissões de
Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Justiça Federal autoriza desaposentação
09/05/2016 - Fonte: R7
Os aposentados que retornaram ao mercado de trabalho poderão garantir um
benefício mais vantajoso em apenas 45 dias. A Justiça Federal, em São Paulo, garantiu
a um segurado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), de São José dos
Campos, no Vale do Paraíba (SP), o direito de receber uma nova aposentadoria neste
novo prazo, pois levou em conta um mecanismo jurídico chamado "tutela de
evidência".
Antonio Celso Gonçalves, autor da ação, era operador de máquinas de uma cervejaria.
Ele reside no município de Jacareí. Ingressou com a ação em 19 de abril de 2016. A
decisão judicial saiu no dia 3 de maio.
Gonçalves se aposentou em 1º de março de 1997, quando tinha 43 anos de idade.
Contava 30 anos, três meses e 15 dias de tempo de contribuição. O valor da
aposentadoria era de R$ 2.333,35. O operador continuou trabalhando até setembro
de 2008 totalizando 41 anos de contribuição. Hoje tem 61 anos de idade. Atingiu a
somatória de 102 pontos entre tempo de contribuição e idade.
O advogado Murilo Aith, sócio do escritório Aith, Badari e Luchin Advogados,
responsável pela causa, destaca que os 102 pontos são mais do que o necessário para

a nova regra de aposentadoria que exige 95 pontos. Mas o Fator Previdenciário, neste
caso, será mais vantajoso porque deu 1,0466.
Com a desaposentação, ele passará a receber R$ 4.422,51. Ou seja, um aumento de
quase 100% em seu benefício.
O advogado Murilo Aith explica que a tutela de evidência está prevista no novo Código
de Processo Civil, que entrou em vigor em março deste ano. "Trata-se de mais uma
vitória para os aposentados. Agora, com esta nova norma, o juiz poderá implantar o
novo benefício, mais vantajoso e de forma mais ágil ao aposentado, em razão de
existir decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) favorável aos aposentados que
voltaram ao mercado de trabalho."
Aith, especialista em Direito Previdenciário, destaca que o STJ já considera a
desaposentação legal e os aposentados têm direito a troca do benefício, sem qualquer
devolução de valores.
"Essa decisão da Justiça de São Paulo que concede a desaposentação em 45 dias
confirma que os tribunais estão seguindo a decisão do STJ e os aposentados já podem
solicitar a troca da aposentadoria sem precisar devolver nenhum valor ao INSS. "
O advogado também observa que, apesar do julgamento do Supremo Tribuna Federal
sobre a troca de aposentadoria que se arrasta desde 2003 não ter uma decisão final,
muitos aposentados estão conseguindo reajustar seus benefícios na Justiça Federal.
"A orientação é que os aposentados não deixem de buscar seus direitos e continuem
ingressando com as ações de desaposentação para que aproveitem o benefício do novo
Código de Processo Civil e a decisão que será expedida pelo Supremo Tribunal
Federal".
‘Bolsa empresário' chega a R$ 270 bi e pode ser revista por Temer
09/05/2016 - Fonte: R7
Benefícios concedidos ao setor empresarial disparou nos últimos anos
O governo do vice-presidente Michel Temer, que deve assumir nesta semana, estuda
rever uma categoria de gasto público que disparou nos últimos anos: os benefícios
concedidos ao setor empresarial.
Economistas ouvidos pelo Estadão apoiam a iniciativa e lembram que o conjunto de
benesses dadas pelo governo a diversos setores da economia, uma espécie de "bolsa
empresário", no jargão de alguns especialistas, é pesado. Vai custar, apenas neste
ano, cerca de R$ 270 bilhões aos cofres do governo federal.
Trata-se de um valor monumental. Para se ter uma ideia, representa mais de dez
vezes o valor destinado ao Bolsa Família, cujo orçamento anual está em R$ 28 bilhões,
e mais que o dobro do déficit primário do governo, estimado em R$ 120 bilhões neste
ano.
Os itens que podem compor o que se chama de "Bolsa Empresário" são muito
diversificados. "Tem coisa à beça", diz Marcos Lisboa, presidente do Insper e exsecretário de Política Econômica.
Ele cita subsídios, desonerações e regimes tributários diferenciados para toda sorte de
setores - portos, indústrias químicas, empresas de petróleo, fabricantes de
equipamentos de energia eólica e até o agronegócio.

— A agricultura quase não paga Previdência e impostos porque a maioria dos
produtores, até os que faturam bilhões, acabam sendo enquadrados como pessoa
física, e não jurídica.
No pacote, Lisboa inclui os repasses ao Sistema S (Senai, Sesc, Sesi, Senac, Senar,
Sescoop, Sest), cuja prestação de contas ele não considera transparente, e que
ajudam a manter não apenas cursos educacionais, como o proposto, mas se misturam
ao orçamento de inúmeras entidades empresariais.
Lisboa coloca na lista até o FI-FGTS, fundo de investimento mantido com recursos do
trabalhador. O fundo aplicou quase R$ 23 bilhões em projetos privados. Segundo
informa a própria Caixa, gestora do FGTS, a referência de retorno para o fundo é a
Taxa Referencial, que está próxima a 0,2%, mais 6% ao ano - valor generoso quando
comparado às condições para se tomar dinheiro no Brasil e para o risco revelado por
alguns negócios escolhidos: cerca de R$ 2,5 bilhões foram para a empresa de sondas
Sete Brasil, que pediu recuperação judicial.
Incógnita
Os benefícios tributários, financeiros e creditícios somam R$ 385 bilhões neste ano,
segundo estudo dos economistas Vilma da Conceição Pinto e José Roberto Afonso,
pesquisadores do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getulio Vargas.
— Passa da hora de termos uma avaliação efetiva e profunda de custos e benefícios
fiscais, como de todo o gasto público.
Parte das benesses vai para atividades sociais: desonerações da cesta básica,
descontos e isenções para creches e transporte escolar. Mas o grosso, R$ 270 bilhões,
fica com o setor privado.
"O problema é que não sabemos se esse enorme volume de recursos retorna, na
mesma proporção, em benefícios para a sociedade e para a economia", diz Vilma. Uma
olhada na relação de isenções explica a dúvida.
A principal justificativa para esse tipo de política é cortar impostos para fomentar o
desenvolvimento de regiões menos favorecidas. Ocorre que 52% do total dos gastos
tributários neste ano beneficiam o Sudeste, a região mais próspera.
Cerca de R$ 23 bilhões mantêm a fabricação de televisores, celulares e computadores
na Zona Franca de Manaus, até que ela se firme como um polo setorial autônomo. O
benefício foi criado em 1967, reeditado quatro vezes e agora vale até 2073 - serão
106 anos de incentivos.
Cerca de R$ 1,2 bilhão é destinado a montadoras no Nordeste e no Centro-Oeste nesse último, a desoneração virou caso de polícia na Operação Zelotes. Na semana
que passou, nove dos dez acusados de "venda" de medidas provisórias de benefícios
a montadoras foram condenados.
Outros R$ 562 milhões vão subsidiar o que parece de graça: o horário eleitoral
gratuito. "Existe isenção até para a importação de troféus, medalhas e estatuetas. É
pequena, mas o que o País ganha com isso?", pergunta Vilma.
Mesmo com crise, preço do aço sobe 30%
09/05/2016 - Fonte: R7
Mesmo com o mercado retraído, o preço do aço plano subiu 12% neste mês e novo
aumento de 12% foi anunciado para junho. Em menos de seis meses, a matéria-prima
acumulará alta de 30%, somando os 5% praticados no fim de dezembro. Nos últimos

três anos, o reajuste anual ficou entre 9% e 13%, segundo cálculos de grandes
consumidores.
Empresas que têm a matéria-prima como um dos principais itens da produção temem
pela piora da situação financeira de suas operações e até mesmo pelo fechamento de
fábricas de pequeno porte.
"Já estamos com os custos estrangulados e nossos pedidos caíram absurdamente;
esses reajustes vão nos penalizar ainda mais, pois não conseguimos repassá-los aos
clientes", diz Cláudio Sahad, diretor da Ciamet, que produz buchas e arruelas para a
indústria automobilística.
Sahad também é conselheiro do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para
Veículos Automotores (Sindipeças) e diz que as empresas do setor, especialmente as
de estamparia - em que o aço representa 100% da matéria-prima - estão fragilizadas.
"Muitas podem quebrar ou se tornarem inviáveis."
O executivo diz entender a situação das siderúrgicas, que trabalham com a perspectiva
de queda de 8,8% no consumo de aço no Brasil este ano, após um recuo de 16,7%
no ano anterior, mas pede "um pouco de sensibilidade" do setor neste momento de
dificuldade para todos.
Carmem Rossini, diretora-presidente da Niken, outra autopeça da área de estamparia,
vê como um "despropósito" os reajustes do aço. A empresa emprega 200 funcionários
e ela teme que, em algum momento, tenha de demitir pessoal. No ano passado, o
setor de autopeças demitiu quase 30 mil trabalhadores.
O Sindipeças aguarda definição sobre o impeachment para conversar com
representantes do governo e colocá-los a par do assunto - se possível junto com
dirigentes das montadoras, que também criticam o aumento.
Fabricantes de máquinas e equipamentos contabilizam "dois a três" reajustes do aço
plano neste ano, um deles na semana passada, de 10% a 14%, dependendo do tipo
do produto.
"Com a queda do mercado doméstico, a saída para muitas empresas seria a
exportação, mas com esses aumentos não dá para ser competitivo", diz José Veloso,
Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq).
Com avanço fiscal significativo, juro poderia cair a um dígito em 18 meses
09/05/2016 - Fonte: Paraná Online
Algumas medidas significativas no sentido de uma melhora fiscal, com o resultado
primário indo para perto de zero no horizonte relevante, podem abrir espaço para o
Brasil ter juros de um dígito em cerca de 18 meses, segundo avaliação feita pelo
economista-chefe do Banco Safra, Carlos Kawall, em entrevista exclusiva ao
Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado. Essa possibilidade considera os
modelos econométricos do banco, mas depende, além dos avanços fiscais, de um
quadro político favorável.
"O desenho futuro da política monetária remete a uma conjectura difícil, que depende
de cenário fiscal e também do ambiente político", diz. Atualmente, Kawall ainda
mantém a projeção de que a Selic encerre o ano em 13,25%, mas destaca que
"estamos revisando o cenário para a possibilidade de (a Selic) cair além disso".
Esse quadro se desenha, segundo ele, sob a perspectiva de fatores como o movimento
recente de baixa do dólar ante o real e a distensão da inflação de serviços. Esse
segmento vem mostrando desaceleração contínua nos últimos meses, impactado pela

fraqueza da economia. No Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 15 (IPCA-15) de
abril, a taxa da inflação de serviços no acumulado dos últimos 12 meses voltou a
perder força, indo de 7,80%, em março, para 7,24%, segundo cálculos do mercado.
Ele lembra que, no cenário de referência do Banco Central, presente no Relatório
Trimestral de Inflação de março, a estimativa para o IPCA no fim de 2017 estava em
4,9%, considerando o câmbio em R$ 3,70.
"Agora, na ata (da última reunião do Copom), o BC pode até dizer que suas projeções
recuaram, diante do movimento do dólar e da melhora de expectativas". Nos cálculos
do Banco Safra, esses dois fatores poderiam jogar o IPCA em 4,6% no fim de 2017,
no modelo do BC, o que já significaria um nível muito próximo ao centro da meta.
Para o cenário de mercado, o câmbio ainda estava acima de R$ 4 no RTI, mais
precisamente em R$ 4,30. Por esse quadro, o IPCA no fim do próximo ano estaria em
5,4%. Mas o câmbio corrente e as projeções para ele mudaram muito em pouco mais
de um mês, pondera o economista do Safra.
Ainda assim, por ora, Kawall aposta que um primeiro corte da Selic, da ordem de 0,25
ponto porcentual, viria somente no encontro de julho do Copom. Ele avalia que a isso
pode ser intensificado, a depender de diversos fatores, mas acredita que a "ata vai
manter o discurso de manutenção dos juros, na linha de que ainda há um pouco mais
de trabalho a ser feito em termos de melhora de expectativas".
O ex-secretário do Tesouro acredita que o documento do BC, a ser divulgado na
próxima quinta-feira, pode trazer mensagens importantes: ao mesmo tempo em que
os diretores do BC ainda não devem indicar a possibilidade de corte de juros em um
futuro previsível, tendem a destacar que a política monetária começa a surtir efeito,
dada a "trajetória mais benigna da inflação corrente", o que também ajuda a justificar
a migração dos dois votos dissidentes em reuniões anteriores para a unanimidade.
Fiscal
É essa melhora da trajetória da inflação que, se somada a eventuais e "significativos"
avanços fiscais, também ajuda na possibilidade de um juro inferior a 10% em 18
meses. Kawall explica que um resultado primário perto de zero significaria uma grande
contração fiscal nesse horizonte, da ordem de 2 pontos porcentuais. "A soma disso
com um cenário de fraqueza econômica e hiato do produto bastante aberto poderia
gerar uma força que requeresse até mesmo um juro 'estimulativo'", disse.
Por fim, Kawall destaca a trajetória "acentuada" de desalavancagem do crédito, "algo
que está acontecendo com certa rapidez no segmento direcionado, alvo de fortes
estímulos nos últimos anos".
"Essa desaceleração mais forte dos empréstimos direcionados ocorre por conta da
característica pró-cíclica desses recursos, destinados principalmente aos
investimentos. Mas como o investimento está caindo, esse crédito entra em uma
trajetória de queda acentuada", explica.
Esse cenário recente, continua o ex-secretário do Tesouro, acrescentaria um pouco de
tração à política monetária. Kawall cita um trabalho, colocado para discussão no site
do Banco Central em março, dos economistas Marco Bonomo e Bruno Martins.
Eles fazem uma relação entre o crédito direcionado e a transmissão da política
monetária, indicando que, quanto maiores são as operações carimbadas, mais se
reduz o efeito da política monetária.
Isso porque, as altas do juro básico, que deveriam reduzir a oferta de crédito, perdem
eficiência, uma vez que muitos tomadores têm acesso ao crédito em condições mais
favoráveis, continuam se endividando e diminuindo os efeitos da contração monetária

sobre a atividade econômica. "Assim, podemos ter melhora da eficácia da política
monetária, com possível queda do juro real neutro", sintetiza Kawall.
Marcopolo estuda fechar fábrica da Neobus no RJ
09/05/2016 - Fonte: Automotive Business

Por causa da queda expressiva dos negócios nos primeiros meses do ano (veja balanço
abaixo) a Marcopolo estuda fechar uma das fábricas daNeobus localizada no Rio de
Janeiro, no município de Três Rios, inaugurada em 2014 e para a qual a empresa havia
investido R$ 100 milhões para a sua construção.
“A unidade [da Neobus em Três Rios] está reduzindo o efetivo e a produção. A
tendência é de que há boas chances de fechar dentro do processo de adequação de
fábrica que estamos estudando”, declarou o CEO da Marcopolo, Francisco Gomes Neto,
na ocasião da apresentação dos resultados do balanço financeiro da empresa na
quarta-feira, 4, em uma teleconferência com investidores e imprensa.
Segundo o executivo, a empresa está trabalhando em um novo plano diretor que leva
em conta as ações de sinergias das cinco fábricas da Marcopolo no Brasil – Ana Rech
e Planalto em Caxias do Sul (RS), Duque de Caxias (RJ) e as da Volare em Caxias do
Sul (RS) e São Mateus (ES) – com as duas da Neobus, também em Caxias do Sul e
Três Rios (RJ), além da unidade fabril do México. A Neobus foi comprada pela
Marcopolo em novembro do ano passado.
“O nosso novo plano diretor leva em conta a idade da planta e o planejamento
considerando a demanda atual e a futura para estamos mais preparados de forma
mais eficiente e competitiva”, afirmou. Segundo ele, o plano deve ser concluído nas
próximas semanas, em até 60 dias, e deverá ser implementado após a aprovação do
conselho de administração.
Além disso, foi aprovada com 80% de adesão a flexibilização da jornada de trabalho
nas duas unidades de Caxias do Sul. A apuração da votação foi realizada na manhã da
sexta-feira, 6, e a votação, realizada no dia anterior, teve a participação dos 6,5 mil
trabalhadores das duas plantas.
O acordo com vigência de maio a julho permitirá à empresa suspender as atividades os setores poderão parar totalmente ou parcialmente - por até nove dias por mês,
repetindo o formato adotado nos últimos três meses. Esta será a segunda vez no ano
que a empresa adota esta medida.
Das horas flexibilizadas, 50% serão pagas pela empresa e as 50% restantes
descontadas dos salários. O acordo não significa que a empresa tenha de parar por
esse período, mas é uma garantia em caso de necessidade por escassez de pedidos.
Já a fábrica da Marcopolo Rio, em Duque de Caxias (RJ) está parada desde o começo
do ano em regime de layoff, que é a suspensão temporária dos contratos de trabalho,
medida que vale até 6 de junho.

BALANÇO NEGATIVO
No primeiro trimestre do ano, a Marcopolo viu seu lucro líquido cair 74%, para R$ 8,8
milhões sobre o resultado de igual período do ano passado, quando os ganhos
chegaram a R$ 34 milhões.
O faturamento recuou 34,8% na mesma base de comparação ao atingir os R$ 428,3
milhões contra os R$ 656,8 milhões apurados há um ano. Deste total, o mercado
interno respondeu por R$ 192,5 milhões, representando queda de 46,5%.
A produção total, considerando fábricas brasileiras e do exterior, caiu 59,5% nos três
primeiros meses do ano, para pouco mais de 1,36 mil unidades. Com 794 ônibus
fabricados para o mercado interno, o volume ficou 68,6% abaixo do apurado no
primeiro trimestre do ano passado, enquanto que em mercados exteriores, a produção
recuou 3,4%, para 283 unidades de janeiro a março.
Segundo o CFO e diretor de relações com investidores da Marcopolo, José Valiati, o
lucro mais baixo é resultado do menor volume de vendas aliado à dificuldade de
repasse de preços no mercado interno.
“Vale lembrar que a empresa está em um esforço contínuo para reduzir custos e
melhorar a eficiência operacional”, afirmou durante teleconferência para apresentação
dos resultado ao mercado financeiro.
Para o executivo, as receitas com exportações devem ser retomadas já no segundo
trimestre a partir da retomada das operações da unidade Marcopolo Rio, após o fim
do layoff marcado para o começo de junho, além de repasses pontuais de preços ao
mercado. “Deverá ser um crescimento gradual ao longo do ano, especialmente
gerados por produtos de maior valor agregado, como o modelo Double Deck”,
informou.
O CEO Gomes Neto acrescentou que as exportações só não apresentaram melhor
desempenho no primeiro trimestre devido às férias coletivas da unidade Ana Rech e
da paralisação da fábrica Marcopolo Rio.
Segundo ele, diferente do mercado interno, cuja previsibilidade em termos de carteira
de pedidos está entre 45 e 60 dias, os planos de exportação estão consolidados até
agosto.
“Com isso, mudamos a nossa projeção anterior, de crescer 30% este ano, para
ultrapassar índice de crescimento de 50% em função dos pedidos excedidos até o
momento.”
Sobre o mercado local, apesar do fraco desempenho do cenário macroeconômico, a
empresa aponta que há alguma possibilidade de novos pedidos para o segmento de
urbanos devido às eleições municipais, Olimpíadas e alguns registros de tarifa:
“Porém, com margem muito reduzida devido à pressão de preços de um mercado em
competição acirrada dado os volumes muito reduzidos”.
Fiat é a que mais perde participação em 2016
09/05/2016 - Fonte: Automotive Business
Passado o primeiro terço de 2016 com profunda recessão no Brasil, quando apenas
uma fabricante de veículos (a General Motors) conseguiu ultrapassar a barreira de 100
mil unidades vendidas, a Fiat foi a marca que maisperdeu participação de mercado no
período.

Foram perdidos quase quatro pontos porcentuais (3,87), descendo seu domínio para
15,2%, o que fez a marca cair para o segundo lugar no ranking entre as mais vendidas
no País.
Apesar das boas vendas das picapes Strada e da recém-lançada Toro, com o restante
do portfólio desatualizado e centrado em produtos de baixo valor, justamente o
segmento mais afetado pela crise, a Fiat apurou queda nas vendas de 42,3% na
comparação com janeiro a abril de 2015, um tombo muito maior do que a retração
média de 27,6% observada no primeiro quadrimestre do ano.
O buraco de mercado deixado pela Fiat abriu espaço para a GM assumir o primeiro
posto do mercado nacional de veículos leves. Apesar do recuo expressivo em suas
vendas também acima da média geral, de 30,4% entre janeiro e abril na comparação
com mesmo período do ano passado, a fabricante continua embalada pelo bom
desempenho do Chevrolet Onix, que representou quase metade dos emplacamentos
da marca e foi o carro mais vendido do País no período.
Com isso, a GM perdeu bem menos participação, 0,65 ponto, ficando com 16,3%. Essa
performance mostra que não foi a GM que ganhou o topo do ranking de veículos leves,
mas a Fiat que perdeu – e espera recuperar com a crescente procura pela Toro e após
o lançamento de seu novo subcompacto, o Mobi, que começou a ser vendido no fim
de abril.
A Volkswagen também continua perdendo participação de mercado de maneira
galopante: cedeu 2,3 pontos e desceu a 13,6%, o menor nível em mais de cinco
décadas, após registrar retração nas vendas de 38% no primeiro quadrimestre.
Foi o terceiro pior desempenho porcentual do período entre as 10 marcas mais
vendidas do País, só perdendo para Fiat e Ford (nesta ordem). A renovação de portfólio
promovida até agora não sensibilizou os consumidores, mas ao menos foi suficiente
para evitar perdas maiores, mantendo inalterada a terceira posição da marca no
ranking.
Do quarto posto para baixo aconteceu uma pequena revolução de posições. No
primeiro quadrimestre a Hyundai saltou para a quarta colocação do ranking, com
ganho de 2,4 pontos porcentuais de market share, que subiu a inimagináveis 10%.
O recuo nas vendas de 4,6%, bastante inferior à média de mercado de janeiro a abril,
mostra que continua alto o interesse do consumidor pela linha HB20, produzida em
Piracicaba desde 2012 sempre com alto índice de demanda. Os HB20 hatch foi o
segundo carro mais vendido do País nos primeiros quatro meses do ano.
Logo abaixo vem a Toyota, que com a boa procura por todos os carros que faz no País
(Corolla e Etios hatch e sedã) subiu ao quinto posto do ranking nacional, com ganho
de 2,3 pontos porcentuais de market share, que subiu para 8,9%. A marca também
registrou queda nas vendas no quadrimestre, mas de apenas 2,4%, bastante abaixo
da grande depressão do mercado no período.
Hyundai e Toyota atropelaram a Ford, que perdeu para as duas seu tradicional posto
de quarta fabricante que mais vende do País, após queda de 41,7% nos
emplacamentos de seus modelos no primeiro terço de 2016.
Com isso, a Ford cedeu dois pontos porcentuais de participação de mercado e fechou
o quadrimestre com 8,5%. Apesar de o Ka hatch ter sido o terceiro carro mais vendido
entre janeiro e abril, a marca carece de outros best sellers – o mais bem colocado
após o Ka é o EcoSport em 19º lugar.
A Renault, que até 2014 ocupava a quinta posição entre as marcas mais vendidas do
mercado brasileiro, foi sendo ultrapassada nos últimos tempos, terminou 2015 em

quinto lugar e desceu para o sétimo no primeiro quadrimestre de 2016, mesmo posto
de um ano atrás, ainda que com ligeira recuperação de participação, 0,17 ponto,
fechando o período com 7,1%. Sem renovações importantes, as vendas da marca
caíram 25,9%, praticamente em linha com o padrão geral observado de janeiro a
abril.
Graças ao estouro de demanda pelo HR-V, um SUV com preços acima de R$ 70 mil
que foi o sexto carro mais vendido do País entre janeiro e abril, a Honda conseguiu
manter seu oitavo lugar no ranking, com ganho de 1,32 ponto porcentual de
participação, agora em 6,7%. Ainda assim, as vendas da marca caíram quase 10% no
quadrimestre.
Depois do lançamento em 2015 do Renegade fabricado em Pernambuco,
a Jeep ganhou volumes nunca antes atingidos no Brasil, fazendo a marca de um ano
para outro saltar da 21ª para a nona posição do ranking nacional.
Foi a única que registrou crescimento, de 879% no primeiro quadrimestre, isso porque
as vendas do Renegade só começaram em maio do ano passado e deixam a base de
comparação distorcida. Nos primeiros quatro meses de 2016 a Jeep conquistou 2,64
pontos porcentuais de participação, o maior avanço entre todas as marcas, subindo
para 2,85%.
Sem conseguir elevar a demanda pelos March e Versa produzidos em Resende (RJ),
a Nissanperdeu uma posição no ranking brasileiro, descendo da nona para a décima
colocação, mesmo com pequeno ganho de 0,39 ponto em sua participação de mercado
no primeiro quadrimestre, que chegou a 2,7%. As vendas no período se contraíram
15,3%, abaixo do recuo médio.

Abaixo da décima posição do ranking, após profunda reestruturação em sua rede de
concessionários a Peugeot parece estar conseguindo ao menos estancar as perdas dos
últimos anos.
A marca francesa conseguiu avançar 0,34 ponto, elevando levemente sua participação
para 1,34%, porque registrou queda nos emplacamentos de 2,46% de janeiro a abril,
muito menor do que a média de mercado.
Teve assim desempenho bem melhor do que a marca associada do mesmo Grupo PSA,
a Citroën, que teve recuo de 24,1% nos emplacamentos e manteve o market share
estável em 1,32%, como 12ª mais vendida no País.
Retração maior teve a Mitsubishi que após muitos anos ocupando a décima posição do
ranking nacional de vendas de veículos leves, no primeiro quadrimestre desceu para
a 13ª colocação, com perda de 0,5 ponto de participação, para 1,26%, e contração
nos emplacamentos de expressivos 47,6%.

Frota circulante no Brasil cresceu 2,5%
09/05/2016 - Fonte: Automotive Business

O Relatório da Frota Circulante elaborado com dados até 2015 apontou um total de
42,6 milhões de veículos em uso e aumento de 2,5% no número de veículos do Brasil
na comparação com 2014.
O crescimento foi menor que o de anos anteriores como reflexo da menor entrada de
veículos novos no mercado. Como comparação, de 2011 para 2012 a alta registrada
foi de 7,4%. Os novos números foram elaborados pelo Sindipeças, entidade que reúne
fabricantes de componentes automotivos.
Os automóveis atingiram 35,3 milhões de unidades e cresceram 2,5% assim como a
frota total. A maior alta, 3,2%, ocorreu para os comerciais leves, que atingiram 5,05
milhões de unidades em 2015.
O menor crescimento, 0,4%, ocorreu com para a frota de ônibus, que totalizou 389,1
mil veículos no ano passado. Foram registrados também 13,6 milhões de motocicletas
nas ruas em 2015, número 1,3% maior que o obtido no ano anterior.
A idade média de todos os segmentos analisados subiu. A dos automóveis passou de
oito anos e nove meses para nove anos. Segundo o Sindipeças, 37% da frota total de
veículos tem entre um e cinco anos de idade. Outros 44% têm entre seis e 15 anos.
Veículos com 16 a 20 anos respondem por 13% do total.
Chama a atenção o envelhecimento gradativo das motos, que em 2011 tinham em
média de cinco anos e um mês e em 2015 passaram a seis anos e seis meses, um
reflexo direto da queda sucessiva nas vendas do setor desde 2012.
O estudo por combustível aponta que de 2014 para 2015 os veículos flex passaram de
54,3% para 57,2% e aqueles a gasolina recuaram de 34,3% para 31,7%. Os modelos
a diesel mantiveram participação estável em 9,8%. Os carros movidos exclusivamente
a etanol eram 1,2% do total até o fim do ano passado.
Mercedes-Benz toma a liderança do mercado de caminhões
09/05/2016 - Fonte: Automotive Business

A Mercedes-Benz tem motivos além de seu aniversário de 60 anos no mercado
brasileiro para comemorar. A empresa superou sua principal concorrente, a MAN, e
conquistou a liderança das vendas de caminhões no acumulado de janeiro a abril.

Em tempos de demanda muito retraída, foram vendidos 5,3 mil caminhões da marca
no Brasil. O volume é 14,6% inferior ao registrado em igual período do ano passado,
mas ainda assim representa queda bem mais branda do que a sentida pelo mercado
total, que encolheu 31,7% no período.
Com o resultado, a Mercedes-Benz conquistou expressivos 6,1 pontos porcentuais de
participação nas vendas e respondeu por 30,7% dos licenciamentos do primeiro
quadrimestre.
O resultado inclui todos os modelos de caminhões da linha, desde semileves até
extrapesados. O crescimento no Brasil reflete a ofensiva comercial da empresa. Mesmo
com a crise nas vendas, a fabricante seguiu apresentando atualizações em seus
produtos, além de investir na oferta de serviços que buscam reduzir os custos dos
frotistas.
A MAN Latin America, que vende caminhões das marcas MAN e Volkswagen, desceu
à segunda posição no ranking de vendas do segmento, com 1,3 ponto porcentual de
market share a menos do que no mesmo período de 2015.
A empresa, que tradicionalmente lidera as vendas de caminhões acima de 6 toneladas,
entregou no mercado brasileiro 4,7 mil unidades, com retração de 34,8%. A
companhia, no entanto, anunciou recentemente plano para aquecer os negócios. O
programa Vire a Chave pretende deixar a crise de lado e impulsionar o crescimento.
FORD É A MARCA QUE MAIS PERDE
A verdade é que, apesar de a MAN ter perdido mercado, a maior parte da participação
conquistada pela Mercedes-Benz no primeiro quadrimestre foi tomada da Ford. A
montadora foi a que mais entregou market share entre janeiro e abril, com redução
de 4,2 pontos em sua presença nas vendas, para 14,8%. As entregas da companhia
caíram 46,9%, para apenas 2,5 mil veículos.
A redução acontece depois de a montadora ter fechado 2015 com bons resultados de
mercado. No ano passado a empresa recuperou o posto de terceira colocada no
ranking de vendas de caminhões ao superar a Volvo, que se mantinha firme na
posição. O crescimento no período foi resultado da ampliação da gama de caminhões
da Ford.
Agora, no entanto, a empresa voltou a se aproximar da companhia sueca, que aparece
em quarto lugar no ranking de vendas, com 12% de market share. A Volvo ganhou
1,2 ponto porcentual de presença nas vendas entre janeiro e abril na comparação com
o mesmo período do ano passado. Os emplacamentos da marca somaram 2 mil
caminhões, com queda de 24,1%.
A conterrânea sueca Scania manteve sua quinta posição entre as montadoras de
caminhões com leve ganho de participação. A companhia conquistou 0,6 ponto de
presença de mercado e respondeu por 7,3% do total vendido. A empresa mantém
atuação consistente no segmento pesado e tradicionalmente não apresenta grandes
variações em seu market share, já que só produz seus veículos depois de eles serem
encomendados e, portanto, não faz promoções para girar o estoque.
Na sexta colocação está a Iveco, com apenas 974 caminhões vendidos entre janeiro a
abril deste ano. O volume é 35,4% menor do que o negociado há um ano. Com a
queda, a empresa entregou pequena fatia de 0,3 ponto de participação e ficou com
5,7% de market share no período.
DAF SEGUE EM EXPANSÃO
A única fabricante de caminhão que conseguiu ampliar o volume de vendas no primeiro

quadrimestre foi a DAF. Os emplacamentos de veículos da montadora avançaram
63,2%, mas ainda seguem em patamar baixo, de 191 unidades. A evolução é natural,
já que a companhia, recém-chegada no Brasil, passa por momento de expansão da
rede de concessionárias e dos negócios locais. Com o resultado, a montadora garantiu
1,1% de participação no mercado brasileiro.
A brasileira Agrale não chegou a ampliar as vendas, mas teve queda mais sutil do que
a do mercado total de caminhões. As vendas da empresa encolheram 6,9% para 94
unidades. Outra empresa de baixos volumes que aparece no ranking é a International,
que entregou 22 unidades no início do ano. A companhia paralisou a produção no
Brasil desde outubro passado, mas segue negociando alguns veículos em estoque.
A 10ª marca de caminhões mais vendida foi a chinesa Foton, com 12 emplacamentos.
O volume é 50% menor do que o emplacado há um ano. Nos próximos meses a
empresa começa a montar seus veículos no Brasil em parceria com a Agrale.
No primeiro semestre de 2017 está prevista inauguração de fábrica própria em Guaíba
(RS), ainda que os volumes tão tímidos não justifiquem o investimento de R$ 160
milhões previsto para a unidade.

Honda lança XRE 190, nova moto on/off road
09/05/2016 - Fonte: Automotive Business

A Honda começa a vender até o fim do mês a moto XRE 190, um novo modelo on/off
road com preço sugerido de R$ 13,3 mil e motor flex com até 16,4 cavalos quando
abastecido com etanol. A fabricante estima vender 32 mil unidades por ano da moto,
que se tornou uma opção entre a NXR 160 Bros e a XRE 300.
Como outros modelos de baixa cilindrada da Honda, a XRE 190 tem três anos de
garantia e troca de óleo gratuita em sete revisões. Os freios utilizam disco nas duas
rodas e ABS de série. Como forma de redução de custo o sistema antitravamento só
atua na dianteira.
O painel inclui marcador de combustível, conta-giros, e hodômetros totalizador e
parcial. O tanque comporta 13,5 litros de combustível e a moto pesa 127 quilos. A
altura do assento é de 83,6 centímetros. A moto é a primeira no Brasil a utilizar este
motor, que tem cilindrada exata de 184,4 cc e deriva do projeto que equipa desde
2014 a NXR 160 Bros e foi estendido em 2015 à linha CG (Titan, Fan e Start).

Vendas de implementos rodoviários recuam 31% até abril
09/05/2016 - Fonte: Automotive Business

As vendas de implementos rodoviários no Brasil recuaram 31% no acumulado do ano
até abril ao computar um total de 21.018 unidades, entre leves e pesados, na
comparação com iguais meses do ano passado, quando a indústria entregou 30.499
unidades, de acordo com dados divulgados na sexta-feira, 6, pela Anfir, associação
das fabricantes.
No segmento de pesados – reboques e semirreboques – a queda de 12,8% no mesmo
comparativo anual, para 8.144 unidades fez deste o pior quadrimestre desde 2004. A
categoria de leves – carrocerias sobre chassis – também registrou o pior quadrimestre
desde 2008 com o volume de 12.874 unidades, representando queda de 39,1% sobre
mesmo período do ano passado, quando o setor vendeu 21.158 implementos.
“A falta de perspectiva de retomada do mercado agrava ainda mais a situação criando
um círculo vicioso onde o desempenho negativo cresce ainda mais”, afirma Alcides
Braga, presidente da Anfir.
“Os únicos modelos [pesados] que registraram volume de emplacamentos acima do
primeiro quadrimestre de 2015 são aqueles ligados a atividade agrícola como
graneleiro e canavieiro”, aponta Mario Rinaldi, diretor executivo da entidade. “Nos
demais há retração”, completa.
Na contramão do mercado interno, as exportações do setor de implementos tiveram
crescimento de 41,7% de janeiro a abril contra iguais meses de 2015, passando de
563 há um ano para 798 unidades embarcadas neste ano.
REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS
O BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social estendeu para os
implementos rodoviários as medidas para o refinanciamento de dívidas dentro do PSIPrograma de Sustentação do Investimento. “Os empresários estão com dificuldades
para honrar seus compromissos e por isso essa medida vem em boa hora”, explica o
presidente da Anfir.
O refinanciamento tem custo da TJLP (Taxas de Juros de Longo Prazo) atualmente em
7,5% ao ano, acrescido de 1,6% de remuneração do BNDES e até 6% de remuneração
do agente financeiro. “Dessa forma o BNDES ajuda as empresas nesse momento difícil
e ainda limpa seu balanço transformando o crédito de difícil recebimento em dívida
equacionada”, complementa Braga.
Artigo: Evolução do desemprego
09/05/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo
Na última década, a taxa de desemprego apresentou forte queda. De acordo com a
Pesquisa Mensal do Emprego (PME) do IBGE, iniciada em março de 2002 e finda em
fevereiro de 2016, a taxa de desemprego recuou de 11,7% em 2002 para 4,8% em
2014 e elevou-se para 7,1% em 2015. Todos esses dados são médias dos dados
mensais ao longo do ano. Os dados para 2002 iniciaram-se em março.

Aparentemente há, portanto, fortíssima queda de 6,9 pontos percentuais do
desemprego no período petista até 2014.
No entanto a queda do desemprego é muito menor do que se imagina. Os dados da
PME referem-se ao desemprego médio nas seis principais regiões metropolitanas do
Brasil: Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Recife.
Para todo o território nacional, temos a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios), também do IBGE, que pesquisa 300 mil domicílios em todo o território
nacional no mês de setembro.
A queda da taxa de desemprego medida pela Pnad naquele mesmo período é bem
menos expressiva. De 9,1% em 2002 para 6,2% em 2012. Pela Pnad, o desemprego
em 2013 e 2014 aumenta para, respectivamente, 6,5% e 6,9%.
Assim, considerando o mínimo medido pela Pnad, em 2012, a queda máxima no
petismo foi de 2,9 pontos percentuais (basta subtrair 6,2 de 9,1), menos da metade
da queda de desemprego de 6,9 pontos percentuais que houve para o mesmo período
se considerarmos as regiões metropolitanas.
Ou seja, o desemprego no final do governo Fernando Henrique Cardoso era um
fenômeno essencialmente metropolitano. O desemprego no resto do país não era tão
elevado.
Sob esse ponto de vista, as taxas previstas de desemprego para o final do ano e para
2017, por volta de 12%-13%, serão as mais elevadas que observaremos em nossa
história.
De fato, dos anos 1980 até 1990, a Pnad registra taxas bem menores, em torno de
3,7%. Com a abertura da economia com Collor, o desemprego sobe para 6% e, no
primeiro mandato de FHC, para 9% em 1998 e 9,6% em 1999, o máximo valor da
série, que veio em seguida à alteração do regime cambial. Como vimos, de 1999 até
2012 cai para 6,2%.
Toda essa chatice de números é para mostrar ao leitor que o desemprego que já
estamos enfrentando e, que, provavelmente, enfrentaremos até o final de 2017 é
"nunca antes visto na história deste país".
E, adicionalmente, argumentar que a queda do desemprego no período petista foi
muito menor do que se imagina.
PRODUTIVIDADE
Na noite de sábado da semana retrasada, tomei um táxi. Sentei no banco de trás e
procurei a fivela do cinto de segurança. Não estava lá. Após avisar o motorista, este,
muito a contragosto, parou para resgatá-la debaixo do banco (em geral faço isso, mas
dessa vez estava bem difícil).
O carro reiniciou seu movimento. Quando puxei a cinta, ela estava presa entre o
encosto e a trava do banco. Nova parada, aumenta o mau humor do motorista. Ele
baixa o encosto do banco, libera a cinta e voltamos a rodar.
Quando tento prender o cinto, a fivela não trava. O motorista havia soltado da parte
de baixo do banco a fivela errada. Desisti. Após duas paradas, e enorme mau humor
do motorista, trafeguei sem cinto. Infelizmente a experiência não é episódica.

Importações de cobre e minério de ferro da China avançam em abril
09/05/2016 - Fonte: EM.com
As importações de cobre e minério de ferro da China avançaram em abril ante igual
mês de 2015, de acordo com dados divulgados pela Administração Geral de Alfândega
do país. No período entre janeiro e abril, as importações também cresceram na mesma
comparação anual.
Os dados oficiais mostraram que as importações de cobre ficaram em 450 mil
toneladas em abril, alta de 4,7% ante igual mês do ano passado. Entre janeiro e abril,
as importações do metal foram de 1,88 milhão de toneladas, avanço de 23% no ano.
As importações de minério de ferro, por sua vez, ficaram em 83,92 milhões de
toneladas, em alta de 4,6% no ano. As importações de minério de ferro entre janeiro
e abril totalizaram 325,44 milhões de toneladas, avanço de 6,1% na comparação
anual.
Novo governo pode destravar investimentos, diz Abimaq
09/05/2016 - Fonte: Usinagem Brasil
“Nossa expectativa é a de que - caso o Senado confirme o afastamento de Dilma
Roussef - haja um destravamento dos investimentos”, diz José Velloso, presidenteexecutivo da Abimaq. Para o executivo, a questão travou a economia. “Resolvida a
questão política, a economia tem tudo para voltar a crescer”.
Nos contatos realizados durante a Feimec, Velloso diz ter notado que o ânimo dos
empresários está voltando. “O otimismo vai voltar. Os empresários estão mais
confiantes”, ressalta.
Porém, para que as boas expectativas se concretizem, na opinião do presidenteexecutivo da Abimaq, é preciso que o novo governo ataque o Custo Brasil, para
melhorar a competitividade da indústria brasileira interna e externamente. E frisa: “a
retomada da economia e o aumento da arrecadação vão passar pelo aumento da
atividade econômica e não pelo aumento dos impostos”.
De acordo com Velloso, a entidade espera ainda que, com a inflação em queda, seja
possível reduzir os juros. A manutenção do câmbio na faixa de R$ 3,50 a R$ 4 é outro
ponto importante.
Além disso, a indústria de máquinas considera fundamental a realização das reformas,
em especial a trabalhista; o aumento da oferta de financiamento para investimentos
e para exportação; a realização de novos acordos comerciais. “E não se deve nem
cogitar a desestruturação do BNDES, que tem sido fundamental para a indústria”.
Outra prioridade para a entidade é a manutenção do MDIC - Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio. De acordo com notícias veiculadas na
imprensa nacional, o MDIC poderia ser absorvido pelo Ministério do Planejamento,
dentro do projeto de redução do número de ministérios no novo governo.
“Em nosso opinião, se isso ocorrer, será uma sinalização de que a indústria não está
entre as prioridades do novo governo”.
Esta, aliás, foi uma das reivindicações apresentadas pelo presidente da Abimaq, Carlos
Pastoriza, que se reuniu com Michel Temer na quarta-feira passada. Pastoriza
apresentou ao vice-presidente uma lista de sugestões do setor, como as citadas no
texto acima, e medidas para conter a queda do consumo e dos investimentos no País.

Na reunião, Pastoriza lembrou que Temer terá uma janela de confiança de 90 dias,
período no qual terá a oportunidade de “dar uma virada na economia”.
Apesar da hoje provável mudança no governo e consequentemente na orientação
econômica, a entidade não espera uma retomada do crescimento no curto prazo. “A
economia irá parar de cair este ano e em 2017 ainda deve andar de lado. O
crescimento só deverá acontecer em 2018”, considera José Velloso.
CNI entrega a Temer 36 medidas para tirar país da crise
09/05/2016 - Fonte: Usinagem Brasil
Confederação Nacional da Indústria ouviu empresários e reuniu 36 medidas
fundamentais que devem ser implementadas pelo governo federal imediatamente
após solucionada a questão política. As ações passam pelo ajuste fiscal, por reformas
na legislação trabalhista e de tributação, pelo aumento das concessões em
infraestrutura, por avanços na área de comércio exterior, por melhores condições de
crédito para as empresas e pela suspensão de novas obrigações acessórias que
aumentam o custo e a burocracia para as empresas.
A Confederação reforça que, apenas com a adoção dessas iniciativas, os empresários
vão recuperar a confiança e voltar a investir.
"A saída da grave crise econômica por que passa o país exige a adoção de uma série
de medidas na área fiscal e de aumento da competitividade. Não existe uma bala de
prata ou uma mágica para melhorar o ambiente de negócios. É um conjunto de ações,
que somadas à retomada do diálogo e à escolha de uma equipe eficiente, podem tirar
o país da recessão", afirma o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade.
A indústria defende que as ações tenham caráter estrutural e governantes não devem
evitar "atalhos", como ações populistas que vão atrasar ainda mais o desenvolvimento
do país. Na lista das prioridades estão, por exemplo, a aprovação da reforma da
Previdência e do projeto de lei que regulamenta a terceirização dos trabalhadores.
AS MEDIDAS SUGERIDAS PELA INDÚSTRIA:
Eficiência do estado para garantir a sustentabilidade fiscal
1) Reformar a Previdência Social
2) Implementar mecanismos de controle do gasto público
Assegurar a segurança jurídica nas relações de trabalho
3) Valorizar a negociação coletiva
4) Regulamentar a terceirização
5) Sustar ou alterar o texto da NR 12
6) Excluir acidentes de trajeto do cálculo do FAP
Reforma Tributária
7) Adotar o princípio do crédito financeiro do PIS-Cofins
8) Ampliar os prazos de recolhimento de IPI e PIS-Cofins
9) Permitir a compensação de créditos entre tributos federais
10) Convalidar os incentivos fiscais do ICMS
11) Reformar o ICMS
Acelerar o processo de concessões ao setor privado na infraestrutura
12) Rever o regime de partilha em óleo e gás
13) Modernizar as condições de acesso ao gás natural importado
14) Modernizar as concessões para exploração de gás natural em terra
15) Cobrar a CDE de forma proporcional
16) Considerar os custos totais nos leilões de energia elétrica

17)
18)
19)
20)

Aumentar a geração térmica na base do sistema
Aumentar a participação privada nos serviços de água e esgoto
Transferir as administrações portuárias ao setor privado
Concluir o processo de revisão das poligonais dos portos organizados

Priorizar as exportações como motor do crescimento
21) Negociar acordos comerciais
22) Aperfeiçoar os mecanismos de financiamento de comércio exterior
23) Concluir a agenda de facilitação de comércio
24) Ajustar a alíquota do Reintegra
25) Criar condições para manutenção de um câmbio competitivo e estável
Regularizar as condições de crédito às empresas
26) Melhorar condições de capital de giro às empresas
27) Estimular a ampliação do financiamento privado de longo prazo
Segurança jurídica e regulação
28) Disciplinar os procedimentos para desconsideração da personalidade jurídica
29) Fortalecer as agências reguladoras
30) Garantir autonomia do órgão licenciador do licenciamento ambiental
31) Simplificar o licenciamento ambiental
Inovação
32) Regulamentar o Código Nacional de CT&I
33) Aprimorar a Lei do Bem
34) Assegurar que os recursos para a inovação cheguem às empresas
35) Regulamentar o acesso ao patrimônio Genético
36) Promover a melhoria operacional do INPI
GE revela oportunidades e desafios da inovação
09/05/2016 - Fonte: Usinagem Brasil
Enquanto o mundo caminha para a consolidação de um novo modelo industrial, o Brasil
se mostra otimista com relação à transformação digital que vem ocorrendo. É o que
mostra o capítulo referente ao Brasil do Barômetro Global da Inovação, estudo
realizado anualmente pela GE com 4 mil pessoas em 23 países, que aponta as
percepções sobre tendências e perspectivas de inovação no mundo.
Ao ouvir 200 executivos e mais de 100 brasileiros interessados no tema, a companhia
identificou que o País vê como positiva a antecipação da quarta Revolução Industrial.
Os dados indicam que os mercados emergentes se sentem mais confiantes e
empoderados nesse ciclo de mudanças em relação a economias maduras. No Brasil,
os percentuais são de 76% e 74% para estes dois pontos, respectivamente.
Os empresários brasileiros já estão, inclusive, adotando novas tecnologias que
auxiliem no desenvolvimento de seus modelos de negócios, percebendo a necessidade
de conectar máquinas e pessoas, o que a GE chama de internet industrial.
Entre os entrevistados, por exemplo, 64% informaram usar Big Data para tomada de
decisões. Ainda que o percentual seja inferior ao registrado em 2014 (77%), está
acima da média global, de 61%.
A pesquisa permite identificar uma relação direta entre as tendências de inovação e o
atual momento do setor produtivo no Brasil e no mundo. A produtividade industrial
crescia em média 4% anualmente no período 1990-2010.

A partir de então, a taxa tem sido apenas 1%. A razão por trás disso é que a
conectividade não adiciona mais valor isoladamente. O incremento só será possível
com a capacidade de coleta e interpretação dos dados gerados pelas máquinas.
“Com os líderes cientes desta necessidade, é possível esperar a retomada do
crescimento da produtividade”, diz Erik Camarano, líder de Assuntos Governamentais
e Política Públicas da GE para América Latina.
O estudo aponta ainda que o lucro gerado pela inovação colaborativa vem crescendo
no País recentemente. Em 2015, 80% dos gestores nacionais registraram resultados
concretos em processos colaborativos enquanto em 2014 esse percentual não passava
dos 64%.
Outro índice relevante é que tanto os executivos (91%), quanto os cidadãos (85%)
ouvidos pelo Barômetro acreditam que os processos de manufatura avançada serão
responsáveis por transformar radicalmente o setor industrial.
Ou seja, apesar da inovação ser um processo de longo prazo, já é possível identificar
mudanças no cenário brasileiro que visem ao aumento da produtividade e à retomada
do crescimento econômico.
“O Barômetro da Inovação se consolida como uma potente ferramenta que aponta
direções que podem contribuir para o avanço da inovação no mundo e também no
Brasil. Os dados da pesquisa permitem ainda observar que, mesmo em momentos de
dificuldade, nunca se deve deixar de inovar. Isso corrobora nossa crença de que a
inovação permanente é a chave do sucesso”, pontua Camarano.
Além das oportunidades reveladas, a pesquisa aponta também os desafios em
inovação no País. Ainda que a confiança gerada pela chegada de novas tecnologias
cresça a cada dia, os empresários brasileiros, por exemplo, continuam a ser desafiados
a inovar de forma eficiente e disruptiva 90% dos entrevistados temem se tornarem
obsoletos, na medida em que as tecnologias avancem mais rápido do que eles podem
se adaptar. No mundo, esse percentual corresponde a 81%.
Outros desafios enfrentados pelo Brasil que também foram apontados por outros
países do mundo são: dificuldade de definir um novo modelo de negócio (63% vs.
64% globalmente); investimento insuficiente (61% vs. 60% globalmente) e baixa
capacidade de adquirir e integrar inovações externas (73% vs. 63% globalmente).
Além disso, os gestores brasileiros acreditam que ter um processo claro para gerir a
inovação (42%) e criar uma cultura interligada em que ideias sejam partilhadas
facilmente (43%) são fatores fundamentais para inovar de forma transformadora e
confiável.
No momento em que as tecnologias existentes e as que ainda estão para nascer serão
capazes de unir os mundos físico e digital, criando transformações na economia, nas
sociedades e no modo de fazer negócios, o ambiente de trabalho também deve se
adaptar.
Assim como no restante do mundo, os executivos do Brasil acreditam que o
profissional do futuro deve ter a capacidade de solucionar problemas (66%) e ser
criativo (55%). Porém, os entrevistados no País apontam o comprometimento de longo
prazo (48%) e o empreendedorismo (44%) como práticas essenciais para a força de
trabalho.
Neste ciclo de mudanças, o perfil das oportunidades de trabalho deixará de ser
operacional e passará a ser mais estratégico e criativo, exigindo profissionais com alta
qualificação. O Barômetro indica, no entanto, que nem os empresários (39%), nem a
população (23%) acreditam que o sistema educacional do País esteja pronto para

enfrentar as futuras competências do mercado de trabalho. Enquanto isso, os cidadãos
de Índia (81%), China (78%) e Indonésia (76%) consideram que seus países estão
preparados. Ainda assim, apenas 25% dos gestores acreditam que a revolução digital
levará o País a níveis mais altos de desemprego.
CSN deve fazer pente-fino em contratos da Usiminas
09/05/2016 - Fonte: Isto é Dinheiro
Considerada carta fora do baralho na Usiminas, a CSN, do empresário Benjamin
Steinbruch, voltou à cena com a decisão do Conselho de Administração de Defesa
Econômica (Cade) de autorizar o grupo a indicar nomes para o conselho de
administração e fiscal.
A autorização do Cade pegou todos de surpresa, inclusive a própria CSN que já tinha
feito o mesmo pedido em 2015, sem sucesso, e tem de se desfazer de suas ações na
siderúrgica mineira.
Com 14% das ações ordinárias e 20% das preferenciais, a CSN começou a comprar
ações na Usiminas em 2011. "A CSN quer fazer barulho e está conseguindo", disse
uma fonte familiarizada com o assunto.
E é verdade. A CSN quer incomodar. Fontes afirmam que todos os contratos feitos na
Usiminas envolvendo os sócios passarão por um pente-fino com objetivo de detectar
possíveis favorecimentos de contratos dos sócios da siderúrgica com fornecedores e
detectar onde é possível cortar custos.
Ao jornal O Estado de S. Paulo, Paulo Caffarelli, ex-Banco do Brasil e diretor executivo
da CSN, não comenta os próximos passos a partir da decisão do Cade. Afirmou que a
intenção da companhia é "salvar a Usiminas e proteger os minoritários".
Mas o fato é que a CSN não é um minoritário qualquer. O grupo é o maior acionista
fora do bloco de controle - fez um investimento de cerca de R$ 3 bilhões para comprar
ações da companhia, que hoje são avaliadas em cerca de R$ 500 milhões. A companhia
precisa fazer com que as ações da Usiminas se valorizem.
Steinbruch vai ter de se desfazer dessas ações. O prazo para sair do negócio está sob
sigilo.
Fontes afirmam que a CSN já tentou oferecer sua fatia tanto para Nippon quanto para
Techint. Nenhum dos envolvidos comenta o assunto.
Com uma dívida bruta de R$ 35,3 bilhões, a CSN, assim como a sua rival Usiminas,
colocou seus ativos à venda, mas não avançou neste sentido ainda. "A CSN tem um
histórico de colocar negócios à venda e voltar atrás.
Agora dizem que não querem vender, mas buscar sócios minoritários. Ninguém quer
ser sócio da CSN", disse uma fonte do mercado financeiro. "A companhia está
queimando cerca de R$ 3 bilhões de caixa este ano somente para pagar os juros da
dívida", disse outra fonte.
Caffarelli disse que a companhia recebeu propostas por seus ativos, mas ainda não
fechou negócio. As renegociações das dívidas de curto prazo, que somam R$ 5,4
bilhões, com o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal foram estendidas de
2016/2017 para 2020/2021. Isso dá mais fôlego para a companhia não vender ativos
na bacia das almas.

Além das ações da Usiminas, a companhia poderá se desfazer de fatia da ferrovia MRS,
os portos de Tecon, de contêineres (considerado o ativo mais próximo de ser vendido),
e de Sepetiba, e vender sua divisão de cimento, que passa por um momento ruim.
O projeto da ferrovia Transnordestina corre o risco de ser paralisado. Caffarelli diz que
esse projeto, para avançar, não depende do grupo, mas do governo. O executivo
afirmou que há ainda alguns imóveis do grupo, que somam cerca de R$ 2 bilhões.
A saúde financeira da companhia, assim como a da Usiminas, é frágil. A recuperação
dos preços do minério neste ano até tem dado um fôlego para a companhia, mas não
é suficiente para garantir para o grupo respirar mais aliviado.
Expositores fazem avaliação positiva da Feimec
09/05/2016 - Fonte: Usinagem Brasil

A Feimec 2016 deixou boa impressão entre expositores e visitantes que estiveram no
São Paulo Expo (antigo Centro de Exposições Imigrantes) de 3 a 7 de maio. As
instalações modernas, o ambiente climatizado, o piso adequado, o número de vagas
no estacionamento. O número de visitantes talvez tenha frustrado os expositores mais
otimistas.
“É preciso cuidado para não confundir a feira com o momento econômico”, lembrou
João Carlos Visetti, presidente da Trumpf do Brasil, um dos expositores do evento e
que também estará na Feira da Mecânica na próxima semana, no Anhembi. “As
pessoas não estão saindo das empresas, que estão operando no modo contenção de
despesas”.
Por outro lado, destacou que “quem veio, veio com algum objetivo”. Segundo Visetti,
a Trumpf está satisfeita com a feira, “realizada num local excelente e bem organizada”.
O executivo disse que “o principal objetivo da empresa na feira, num momento
econômico como este, era o de demonstrar que continua acreditando no Brasil, que
tem estrutura e saúde e que irá continuar no mercado brasileiro”.
Já a Heller se disse surpresa com a qualidade e o interesse dos visitantes. Logo no
primeiro dia de evento, recebeu quatro visitas importantes, duas do setor aeroespacial
e duas do setor automotivo, com grandes possibilidades de gerarem negócios futuros.
“São grandes empresas, líderes em seus setores, e estamos com visitas já
agendadas”, disse Alfredo Griesinger, diretor da Heller Brasil.
“A Romi tomou a decisão técnica correta ao optar pela Feimec”, afirmou Luiz Cassiano
Rosolen, presidente da empresa. O executivo elogiou o projeto do pavilhão, o ambiente
da feira e contou que os clientes compareceram (a Romi distribuiu mais de 4 mil
credenciais aos seus clientes).
E se disse surpreso com o volume de negócios no evento, semelhante ao da Feimafe
2015, com os clientes trazendo muitas oportunidades, muitas delas projetos que
estavam engavetados. “Percebemos um ânimo maior nos clientes”, observou.
A fabricante de máquinas Liebherr também avaliou positivamente o evento. “A feira
teve um público mais selecionado, mais direcionado. A maioria dos nossos clientes
esteve aqui”, comentaram Jefferson Hernandes, supervisor de Vendas, e Felipe Abud,

engenheiro de Vendas. Os especialistas, porém, dizem ter notado poucas visitas de
empresas e profissionais de outros Estados.
Caetano Paiva, gerente de Vendas da MCS Kollmorgen, considerou a feira muito
positiva, apesar do mercado recessivo. “Ficamos bem-impressionados com a feira.
Tudo o que nos foi prometido pelos organizadores, como pavilhão, acesso e montagem
foi cumprido”, afirmou. Para atrair público ao estande, a empresa levou à feira o Motion
Sphere, simulador de fórmula 1, desenvolvido por um cliente da MCS Kollmorgen, de
Curitiba. “Foi um sucesso. Ao contrário do que chegamos a pensar, o simulador trouxe
muitas visitas qualificadas ao estande”,
“Foi uma aposta que nos surpreendeu positivamente”, afirmou Marcelo Domichilli,
gerente de marketing da Tyrolit. Ele conta que a princípio a empresa chegou a ficar
em dúvida pelo fato de a feira não contar com seus concorrentes do setor de abrasivos,
o que ao final acabou sendo uma vantagem, já que não precisou dividir atenção com
ninguém.
“Apesar da pouca movimentação no estande, os visitantes eram qualificados, gente
que trabalha com nossos produtos. Fizemos contatos novos, além do esperado”.
Transparência gerada pelo Sped faz empresas ganharem credibilidade
09/05/2016 - Fonte: Portal Contábil
Passados oito anos do início de sua implantação, o Sistema Público de Escrituração
Digital (Sped) tem ajudado as empresas a ganharem transparência e, com isso, mais
credibilidade no mercado, avaliam especialistas.
Ao permitir que o empresário conheça melhor os seus números, o sistema também
vem contribuindo para a melhoria dos serviços, da gestão e dos processos.
“Nós nos acostumamos no Brasil a trabalhar com números projetados, aproximados.
Mas, a partir do momento que você passa a atuar com dados reais, como vem
permitindo o Sped, o seu negócio tem um ganho de qualidade”, diz Edmilson Machado,
professor do Mackenzie do Rio de Janeiro e sócio de uma empresa de contabilidade.
“Operar com informações idôneas passa credibilidade para o mercado. Isso ajuda
também os acionistas e sócios a terem melhor clareza do negócio”, completa ele.
Machado conta que uma empresa cliente do setor de distribuição de medicamentos se
tornou mais atrativa no mercado, inclusive ganhando acionistas, após reduzir custos
por meio das informações obtidas no Sped.
Ele relata que os dados do sistema a permitiram formar um preço mais condizente
com os seus processos. “Hoje, essa companhia tem muito mais condições de negociar
preço no mercado. Ganhou competitividade e está deixando de se tornar uma
companhia de médio porte para se tornar uma grande empresa”, comenta.
Clovis Peres, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), acrescenta ainda que a
implementação do Sped, e a consequente digitalização dos documentos, reduziu os
custos com armazenamento de papéis, o que também representa um ganho de
produtividade.
“É óbvio que, no início, o Sped representa uma despesa a mais para as empresas.
Porém, é um gasto que, no médio e longo prazo, permite que a empresa seja mais
competitiva”, afirma o especialista.

Demora
Machado avalia que o sistema de escrituração digital já está bem consolidado nas
grandes empresas do País e que os negócios de médio estão parcialmente adaptados.
Já processo de implementação nas pequenas é ainda incipiente e, com a crise
econômica, também ficou mais difícil para o segmento realizar mudanças.
Por outro lado, o professor diz que a recessão fez os estados e municípios se
mobilizarem para estabelecer mudanças em seus sistemas de fiscalização. “Muitos
estados e principalmente os municípios ainda não têm estrutura tecnológica para
cruzar informações das empresas que estão no Sped. Muitos entes acordaram para
essa necessidade depois da crise econômica”, critica.
Machado diz que os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul são os
entes que possuem, hoje, estrutura tecnológica mais avançada para fiscalizar os
contribuintes.
“O Rio de Janeiro, por exemplo, que vive umas das maiores crises do País, só começou
a melhorar o seu sistema a partir de 2014”, afirma. “Precisamos que os órgãos públicos
se estruturem melhor para ganharmos mais transparência nas informações, nas
operações interestaduais”, acrescenta.
Desafio
Peres ressalta que um dos desafios do Sped é integrar mais os módulos fiscais com as
escriturações digitais, a exemplo do que já ocorre entre a Escrituração Contábil Digital
(ECD) e a Escrituração Contábil Fiscal (ECF). Nesse caso, as informações fiscais e
previdenciárias do ECD são transportadas para o ECF para fins de cálculo do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) – mais de um milhão de empresas estão obrigadas a declarar pelo ECF. “Essa
integração permite agilizar e reduzir os processos das empresas”, finaliza Peres.
Segmento foi valorizado depois da digitalização fiscal
O profissional de contabilidade passou a ser mais valorizado com a criação do Sistema
Público de Escrituração Digital (Sped), avalia Clovis Peres, integrante do Conselho
Federal de Contabilidade (CFC) e auditor fiscal da Receita Federal do Brasil (RFB).
“O Sped permeia muitas áreas de uma empresa, seja de auditoria, recursos humanos
ou produção. Com isso, a demanda pelo profissional da área contábil cresceu, já que
ele passou a ter um papel estratégico no interior de uma companhia”, comenta o
especialista do CFC.
Além da necessidade das empresas de contratar contadores, a categoria também é
demandada pelos órgãos públicos na promoção e estruturação sistema de
escrituração.
eSocial
Ao mesmo tempo, o prazo para os empregadores domésticos realizarem o pagamento
do Documento de Arrecadação do eSocial (DAE) referente ao mês de abril termina
hoje.
O documento reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e
previdenciárias que devem ser recolhidas pelos empregadores referentes aos
trabalhadores domésticos. Documentos gerados a partir desta data serão calculados
com multa de 0,33%, por dia de atraso.
Para a emissão da guia unificada, o empregador deve acessar a página do eSocial.
Segundo dados do eSocial, até as 15 horas de ontem já haviam sido emitidas 1,01
milhão de guias relativas à folha de pagamento de abril deste ano.

O eSocial é uma guia digital que unificou o envio de informações pelo empregador em
relação aos seus empregados.
O projeto foi resultado de uma ação conjunta dos seguintes órgãos e entidades do
governo federal, como Caixa Econômica Federal, Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS), e da secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB).

