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Produção industrial do Paraná cai 6% em março
10/05/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

No acumulado dos últimos 12 meses, a indústria do estado contabiliza um recuo de
8,9% na produção Brunno Covello/Arquivo Gazeta do Povo
A produção industrial no país recuou em 12 dos 14 locais pesquisados em março pelo
IBGE, na comparação com o mesmo período do ano passado, divulgou o instituto nesta
terça-feira (10). Março foi o 25º mês de queda consecutiva na produção e o cenário
tem impacto do desemprego em alta, queda no rendimento médio do trabalhador,
inflação e juros altos.
No Paraná, a retração em março foi de 6%, em comparação com o mesmo mês de
2015. No acumulado dos últimos 12 meses, a indústria do estado contabiliza um recuo
de 8,9% na produção. Já em relação a fevereiro deste ano, o avanço foi de 2,8%.
A queda em março foi menor do que a registrada na média nacional, de 11,4%. No
acumulado dos últimos 12 meses, o recuo nacional chega a 9,7%.
Apenas Pará (7,3%) e Mato Grosso (4%) tiveram crescimento na produção no
intervalo de um ano – março de 2016 contra março de 2015. A indústria de todos os
outros estados amargou perdas no nível de atividade. Pernambuco (-24,4%) e Espírito
Santo (-22,2%) foram os estados que mais tiveram queda na produção.
Goiás (-14,3%) ficou acima da média nacional (-11,4%), assim como São Paulo (12,5%). Maior parque fabril do país, São Paulo acumula, somente no primeiro
trimestre deste ano, recuo de 13,6% na produção em relação a igual período do ano
passado.
Mês
Os dados regionais da produção industrial são complemento da Pesquisa Industrial
Mensal, cujos números de março foram divulgados na semana passada.
Na ocasião, já havia sido observada melhora na produção da indústria na passagem
de fevereiro para março, de 1,4%.
Ainda que tenha havido avanço, o indicador não significa que a curva de produção está
revertendo tendência de queda. Na passagem de fevereiro para março, a indústria
teve aumento na produção em 10 dos 14 locais pesquisados. O estado do Amazonas
foi o único a crescer dois dígitos, a 22,2%. São Paulo e Rio tiveram crescimento de,
1,5% e 2,2%, respectivamente.
Apenas Goiás (4,3%), Pará (-3,2%), Espírito Santo (-1,7%) e Rio Grande do Sul
(1,3%) tiveram quedas na produção.

Metalúrgicos param Ford de São Bernardo do Campo por 24h
10/05/2016 - Fonte: Isto É Negócios

Os metalúrgicos da Ford em São Bernardo do Campo (SP) decidiram paralisar a
unidade após assembleia realizada na manhã da segunda-feira, 9, pelo período de 24
horas em resposta à pauta de ajustes apresentada pela montadora ao sindicato da
categoria no ABC na semana passada.
Segundo a entidade, a empresa informou que não pretende renovar sua adesão às
ferramentas de flexibilização e que estão sendo utilizadas atualmente pela companhia:
o Programa de Proteção ao Emprego (PPE) e o layoff. A Ford alega que tem 1.110
pessoas excedentes na fábrica.
Ainda de acordo com o sindicato, a pauta inclui também a revisão de cláusulas do
acordo coletivo, referentes a alteração na tabela salarial, pagamento de PLR e
congelamento de salários, além de serviços oferecidos ao trabalhador, como plano
médico, transporte e alimentação. Na terça-feira, 10, quando os trabalhadores
retornam ao trabalho, sindicato e montadora terão nova rodada de negociações.
“Nossa paralisação de hoje foi um alerta à direção. Queremos construir alternativas
conjuntas, de forma responsável, mas os trabalhadores estão deixando claro que estão
dispostos a lutar pela manutenção dos seus empregos e direitos”, declarou o
presidente do sindicato dos metalúrgicos do ABC, Rafael Maques.
“Nós concordamos em discutir a competitividade, como fazemos sempre com as
montadoras sediadas aqui no ABC, mas nesse momento, entendemos que fazer isso
é justamente continuar utilizando mecanismos como PPE e layoff”, acrescentou.
O dirigente relembrou que até 2013 o mercado automotivo brasileiro era um dos que
mais crescia em todo mundo, o que possibilitou grandes ganhos às empresas.
“Crescemos em ritmo chinês: de 2004 a 2015 as montadoras brasileiras remeteram
US$ 24,5 bilhões às suas matrizes no exterior, o que ajudou no enfrentamento da
crise dos EUA e da Europa. Agora esse fluxo se inverteu. As matrizes estão enviando
recursos e as direções mundiais estão exigindo como contrapartida duros ajustes em
suas fábricas brasileiras. Não podemos aceitar essa lógica e vamos lutar para reverter
isso”, disse.
“A Ford é uma das montadoras que mais importam peças. Quando o dólar começou a
inverter a tendência, abordamos esse assunto com a fábrica e sugerimos que ela
montasse uma equipe para nacionalizar as peças, pois seria bom para a empresa e
para o País. Isso não foi feito e, hoje, com o dólar alto, o custo das peças importadas
pesa bastante. Além disso, a Ford não utiliza as ferramentarias brasileiras. O InovarAuto oferece vantagem fiscal para as empresas que desenvolvem o seu ferramental
no Brasil e eles não souberam aproveitar. Há problemas sim no mercado brasileiro,
mas há também problemas na direção da empresa no Brasil e no mundo. E o
trabalhador não pode pagar por isso”, reforçou.
Na unidade do ABC, a Ford tem atualmente 3,8 mil trabalhadores, dos quais cerca de
3 mil estão cumprindo o PPE e 400 estão em layoff, com jornada reduzida em 20%.

Volks renova Programa de Proteção ao Emprego na planta de Taubaté, SP
10/05/2016 - Fonte: G1

A Volkswagen renovou o Programa de Proteção ao Emprego (PPE) na fábrica de
Taubaté (SP). O Ministério do Trabalho informou nesta segunda-feira (9) que houve a
prorrogação, que está em vigor desde o último dia 1º.
De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, que representa os trabalhadores
da montadoda no Vale, a entidade informou que o plano tem duração de cinco meses e
abrange 3,9 mil dos 5,1 mil funcionários.
A empresa opera com o plano pró-emprego desde novembro de 2015 e havia pedido
arenovação em março deste ano. O novo pacote tem validade até o dia 30 de setembro
de 2016.
No PPE, os trabalhadores têm redução de 20% da jornada de trabalho e 10% na folha de
pagamento, com a contrapartida do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Pelo acordo,
os funcionários têm estabilidade no emprego até o fim da medida.
A montadora produz na unidade do interior de São Paulo os modelos Up!, Gol e Voyage.
O G1 procurou a Volkswagen que preferiu não comentar o assunto.
Vendas, emprego e compras na indústria caem no primeiro trimestre
10/05/2016 - Fonte: Bem Paraná

O primeiro trimestre do ano foi de retração e preocupação para a indústria paranaense.
Os resultados dos Indicadores Conjunturais relativos a março, apresentados nesta
segunda-feira, 9, pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) revelam
queda de 3,89% nas vendas industriais dos primeiros três meses ante o mesmo
período de 2015.
O nível de emprego também apresentou variação negativa de 3,41% no período
avaliado comparado com o primeiro trimestre do ano passado. Nas compras
industriais, o tombo foi maior: retração de 8,40% no confronto entre os trimestres.
Para a entidade, a desaceleração da indústria paranaense nos anos 2012 e 2013, a
forte queda registrada em 2014 e 2015 e o desempenho enfraquecido de vendas da
indústria do Estado no início deste ano são consequências das inadequadas políticas
econômicas implantadas no País desde a década passada.
"Para este ano, o ambiente econômico segue em queda", avalia Roberto Zurcher,
economista da Fiep. Ele destaca, como exemplos deste cenário, a inflação acima da
meta estabelecida pelo governo, déficit público crescente, endividamento de União e

Estados, menor fluxo de entrada de investimentos estrangeiros diretos e gargalos
relativos à infraestrutura do país — rodovias, portos e aeroportos — que representam
entraves para a transformação de recursos produtivos em riquezas.
"Quanto aos próximos meses, é importante observar a evolução do quebra-cabeça
político instaurado no País e as medidas econômicas necessárias para reverter a
situação da economia", informa.
Vendas
Segundo o levantamento, na comparação entre março e fevereiro, houve aumento de
11,54% nas vendas realizadas para o Paraná e de 11,91% para outros Estados. No
mês a mês, a expansão é sustentada pelo desempenho de 14 dos 18 gêneros
pesquisados pela entidade.
De acordo com o estudo, dois dos três gêneros de maior participação relativa na
indústria registraram aumento: veículos automotores, com 5,57%, e alimentos e
bebidas, com 12,72%. Já o terceiro gênero, refino de petróleo e produção de álcool,
apresentou queda de 1,44% de produção.
Os maiores aumentos na comparação de março com fevereiro ficaram com vestuário
(34,07), produtos de metal (16,63%) e máquinas, aparelhos e materiais elétricos
(16,38%). Já as maiores quedas foram identificadas nos setores têxteis (12,47%),
edição e impressão (3,01%) e couros e calçados (2,13%).
No confronto entre trimestres, porém, 15 gêneros se mostraram negativos e apenas
três positivos. As maiores quedas foram em móveis e indústrias diversas (37,84%),
produtos químicos (29,51%) e vestuário (27,77%). Os mais positivos foram edição e
impressão (31,81%), alimentos e bebidas (3,76%) e refino de petróleo e produção de
álcool (0,06%).
Vagas na indústria
Na questão do emprego, em que os problemas acabam sendo mais perceptíveis para
a população, dez dos 18 gêneros avaliados apresentaram números positivos na
variação de março contra fevereiro, aumentando-o em +1,76% — as principais
elevações foram em refino de petróleo e produção de álcool (7,18%), vestuário
(4,72%) e alimentos e bebidas (2,29%).
Mas quando comparados os primeiros três meses do ano com os do mesmo período
de 2015, apenas quatro gêneros registraram elevação. Máquinas, Aparelhos e
Materiais Elétricos (5,68%), Madeira (1,87%) e Couros e Calçados (0,25%)
apresentaram os maiores aumentos.
Na variação março contra fevereiro, a massa salarial líquida apresentou aumento de
2,13%, e as horas trabalhadas subiram 12,35%. A utilização da capacidade instalada
se mostrou estável, em 71%. "Este nível de utilização da capacidade instalada é três
pontos percentuais inferior ao registrado em fevereiro do ano passado", reforça
Zurcher.
Compras de insumos
O aumento registrado em março ante fevereiro deste ano, de 15,76%, não foi
suficiente para dar ânimo aos números relativos a compras de insumos no trimestre.
Segundo a avaliação da Fiep, o dado positivo na variação mensal aponta para
reposição de estoques, oscilação que caracteriza o grau de dificuldade para conciliar
movimentos de oferta e demanda de bens em época de crise.
Na comparação entre o acumulado deste ano contra o de 2015, sete dos 18 gêneros
relevaram indicadores positivos e 11 negativos. As maiores reduções foram
encontradas em móveis e indústrias diversas (41,18%), produtos químicos (39,10%)

e máquinas e equipamentos (34,25%). As principais expansões foram confirmadas em
vestuário (12,61%), minerais não metálicos (11,25%) e celulose e papel (9,85%).
Lucro da ThyssenKrupp sobe no 2º trimestre fiscal, mas fica abaixo do
esperado
10/05/2016 - Fonte: Isto É Negócios
O grupo industrial alemão ThyssenKrupp divulgou hoje que teve lucro líquido de 61
milhões de euros no segundo trimestre fiscal de 2016 (encerrado em março), superior
ao ganho de 48 milhões de euros registrado no mesmo período um ano antes. Apesar
da melhora, o número ficou aquém da expectativa de analistas consultados pelo Wall
Street Journal, que previam lucro de 67 milhões de euros.
O Ebit ajustado da ThyssenKrupp, que é uma medida financeira muito acompanhada
pelo mercado, teve queda de 20% na mesma comparação, a 326 milhões de euros.
Neste caso, porém, o resultado superou a projeção dos analistas, de 298 milhões de
euros.
As vendas no trimestre caíram 10%, a 9,85 bilhões de euros, afetadas por volumes
menores e pela redução nos preços de materiais. A previsão apurada pelo WSJ era de
10,32 bilhões de euros.
A ThyssenKrupp também informou que sua dívida financeira cresceu 4%, a 4,82
bilhões de euros, enquanto as perdas de caixa se ampliaram, a 371 milhões de euros.
Para o ano fiscal de 2016, a ThyssenKrupp reduziu sua projeção de Ebit ajustado a 1,4
bilhão de euros, de 1,6 bilhão de euros a 1,9 bilhão de euros anteriormente.
Por volta das 4h50 (de Brasília), as ações da ThyssenKrupp operavam em baixa de
5,1% na Bolsa de Frankfurt.
FCA e Google: é só o começo do relacionamento
10/05/2016 - Fonte: Automotive Business

Sergio Marchionne, o CEO da Fiat Chrysler Automobiles (FCA), declarou que o acordo
entre a companhia e o Google, anunciado no último dia 3, é só o começo do
relacionamento entre as duas empresas.
A parceria prevê que 100 unidades da minivan Chrysler Pacifica sejam desenvolvidas
e equipadas com o sistema de direção autônoma desenvolvido pela gigante de
tecnologia. Outro aspecto importante da cooperação é que os times de engenharia das
duas companhias trabalharão juntos no projeto.
O executivo da FCA declarou que a primeira etapa da parceria é trabalhar neste
desenvolvimento, mas que novas metas devem surgir a partir daí. Diferentemente de
outros dirigentes da indústria automotiva, Marchionne diz estar aberto a experimentar
e descobrir novos modelos de negócio em parceria com empresas de tecnologia.
Para ele, ao explorar o potencial do carro autônomo no mercado, é essencial considerar
novos parceiros.

“Nós precisamos estar prontos para passar por esta transição de forma colaborativa,
com pessoas que historicamente são vistas como intrusas e potenciais inimigas do
nosso negócio”, apontou em entrevista à agência Automotive News Europe, em
referência ao interesse do Google no setor automotivo nos últimos anos e à falta de
habilidade das montadoras para lidar com este possível novo player do mercado.
Marchionne avalia que, neste momento de transformação, ainda há uma série de
questões incertas, mas que é necessário fazer tentativas para encontrar novos
formatos de negócio.
“A questão mais importante é: qual é o modelo econômico que determina a divisão
das receitas de um possível futuro modelo?”, perguntou, acerca da possibilidade de
que um automóvel seja desenvolvido a quatro mãos por uma montadora e uma
empresa de tecnologia. “Eu não tenho a resposta, mas nunca saberemos enquanto
não começarmos a trabalhar nisso.”
Cummins amplia oferta de turbos remanufaturados
10/05/2016 - Fonte: Automotive Business

A Cummins Turbo Technologies (CTT) ampliou a oferta de turbos Holset
remanufaturados como consequência da compra de novos maquinários, modernização
de sua linha de produção e de um plano de coleta componentes usados. As turbinas
recondicionadas custam de 30% a 40% a menos e têm a mesma garantia das novas.
Segundo a Cummins, a empresa conseguiu reduzir o tempo de produção e melhorar
a qualidade das turbinas Holset Reman. De 400 unidades em 2011 a empresa passou
a quase 2 mil recondicionamentos no ano passado.
O novo plano de coleta dos “cascos” será essencial para ampliar a disponibilidade:
“Temos como meta aumentar em 25% as vendas, mesmo em ano de retração”, diz a
líder de vendas de aftermarket da Cummins Turbo Technologies Latin America, Ellen
Galante da Costa.
Caminhão autônomo: 5 grandes impactos da tecnologia
10/05/2016 - Fonte: Automotive Business

Muito se fala sobre a chegada do carro autônomo, mas há boas chances de a tecnologia
capaz de fazer um veículo rodar sem tanta interferência do motorista tenha impacto
maior entre os caminhões.

O potencial de disrupção da novidade é grande. Os veículos comerciais autoguiados
vão mudar as relações de trabalho no setor de transportes, reduzir drasticamente o
custo dos fretes e elevar de forma notável a eficiência das entregas. Dessa maneira,
a tecnologia tende a impactar toda a economia.
Com a concorrência entre as montadoras, a tecnologia do caminhão autônomo parece
estar bem próxima de chegar ao mercado, a Mercedes-Benz já prometeu produzir
modelos em massa com a tecnologia até o fim da década.
Antes de chegar ao mundo real, no entanto, as fabricantes precisão driblar barreiras
legais, alterando marcos regulatórios que determinam que um veículo só pode rodar
sob o comando de um motorista. No Brasil, há ainda o desafio de melhorar as estradas,
que devem ter sinalização clara para que o sistema destes veículos consiga identificar.
Quando estes desafios forem superados, o caminhão autônomo deve trazer inovação
em várias frentes. Conheça cinco delas:
1 – MAIS EFICIÊNCIA E SEGURANÇA
A Mercedes-Benz calcula redução de pelo menos 5% no consumo de combustível no
transporte de carga com os veículos autônomos. Com a tecnologia, o caminhão deixa
de estar sujeito à pressa ou aos hábitos de condução de um motorista e passa a rodar
no nível ótimo de consumo e de emissões.
No aspecto da segurança, mais uma vez a ausência da ação humana é benéfica, sem
a possibilidade de colisão causada por erro ou distração do condutor. No Brasil,
acidentes envolvendo caminhões causam mais de 10 mortes por dia.
2 - DESEMPREGO DE MOTORISTAS
Um impacto negativo da tecnologia de condução autônoma deve ser a redução
expressiva do número de motoristas. Especialistas indicam que o impacto seria
semelhante ao da mecanização da agricultura, com a perda de empregos em nome da
produtividade.
Ainda que inicialmente o efeito seja negativo, é preciso lembrar que a profissão tem
baixa atratividade para os jovens. Outra questão é que os motoristas de caminhão
costumam desenvolver uma série de problemas de saúde por causa das exigências da
função, que os fazem levar uma vida desregrada, com sono irregular, sedentarismo e
má alimentação.
3 – FIM DOS SERVIÇOS NAS RODOVIAS
O impacto do fim da profissão de motorista de caminhão como ela é hoje vai se alastrar
para os serviços voltados a este público, como restaurantes, hotéis e paradas de
descanso à beira da estrada.
Até mesmo os postos de gasolina serão afetados. Totalmente conectado, os veículos
terão as paradas para abastecimento já programadas em pontos estratégicos. A meta
é evitar interrupções durante a viagem.
4 - REDUÇÃO DO TEMPO DE ENTREGA
Sem a necessidade de descanso para o motorista, a estimativa é que o caminhão
possa rodar por quase todas as 24 horas do dia.
A Mercedes-Benz aponta que hoje um terço do tempo em que o veículo está na estrada
ele passa parado, em situações como na fila de espera para receber a carga, por
exemplo.
O caminhão autônomo poderá acessar informações em tempo real e adaptar a sua
programação, definindo momentos menos concorridos para abastecer, por exemplo.

5 – FRETE E PRODUTOS COM CUSTOS MENORES
Tanta eficiência certamente vai refletir no custo do frete, que tende a cair
drasticamente.
O impacto desta redução pode chegar aos produtos, que ficariam mais acessíveis. Na
visão de alguns especialistas, o movimento extrapola os benefícios econômicos e traria
um ganho de bem-estar humano.
Novo Gol duas portas recebe 1.0 de 3 cilindros
10/05/2016 - Fonte: Automotive Business

A versão de duas portas do novo VW Gol chega em junho às concessionárias na versão
Trendline 1.0, agora equipada com motor de três cilindros e preço sugerido a partir de
R$ 33.620. O carro tem motor EA 211 flex, que produz até 82 cavalos quando
abastecido com etanol.
A lista de itens de série inclui direção hidráulica, vidros elétricos, travamento central,
limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro com temporizador, mais alerta de
não utilização do cinto de segurança pelo motorista.
O modelo também traz novos faróis com máscara negra, rodas de 14 polegadas com
pneus 175/70 R14 “verdes”, de baixa resistência ao rolamento, e banco do motorista
com ajuste de altura. Segundo a VW, com o motor de três cilindros o modelo obteve
melhoria de eficiência energética de até 11% em relação ao modelo anterior.
Como opcional, a versão Trendline pode receber ar-condicionado e pacote
“Interatividade”, com sistema de som “Media” e suporte para celular capaz de
posicionar e carregar smartphones de até seis polegadas.
O “Media” possibilita as funções mais utilizadas em sons automotivos: Bluetooth com
função streaming de áudio, entradas USB/ AUX-IN e para cartões de memória do tipo
SD-card.
Há também o pacote “Interatividade Composition Touch”, uma central multimídia que
permite reprodução e operação de smartphones direto em sua tela colorida de cinco
polegadas.
Tupy é destaque entre as multinacionais brasileiras
10/05/2016 - Fonte: Automotive Business

A Tupy, do ramo de fundição e usinagem, é a maior multinacional
brasileira relacionada ao setor automotivo que aparece em ranking reunido pela

Fundação Getúlio Vargas (FGV) em parceria com a Columbia University, dos Estados
Unidos.
A lista elenca as 27 maiores companhias de origem brasileira, considerando o total de
ativos estrangeiros das empresas de capital aberto e referentes aos dados
consolidados em 2014. Entre todas as listadas, a Tupy aparece no décimo lugar, tendo
com isto subido duas posições na comparação com o ranking de 2013.
“Ficamos felizes e honrados em figurar entre as principais multinacionais do Brasil, em
ranking elaborado por instituição de grande credibilidade como a FGV, tendo em vista
que a conquista do mercado externo é consequência de esforço de longo prazo,
iniciado na década de 1990 e intensificado a partir da década seguinte.
Ao conquistar a 10ª posição em um ranking como este, cresce nossa convicção e
confiança na estratégia adotada pela companhia”, destaca Luiz Tarquinio Ferro,
presidente da Tupy, que tornou-se multinacional há apenas quatro anos, quando
adquiriu duas fábricas no México em abril de 2012.
Além da Tupy, outras empresas relacionadas ao setor automotivo aparecem no
ranking, como a Iochpe-Maxion, na 11ª posição, sendo, portanto, a segunda maior do
setor na lista. Marcopolo, Randon Parts e Romi (Indústrias Romi) também figuram na
lista, no 15º, 20º e 23º lugar, respectivamente.
Veja abaixo o ranking das 27 maiores multinancionais brasileiras e aqui o relatório
completo feito pelas duas insituições (em inglês).

Chery tem novo vice-presidente operacional no Brasil
10/05/2016 - Fonte: Automotive Business

A Chery anuncia a nomeação de Luciano Resner como seu novo vice-presidente
operacionalpara o Brasil. Na empresa desde 2014, o executivo ocupa o cargo de diretor
de qualidade, tendo aprimorado as práticas globais aplicadas à gestão de qualidade
tanto na cadeia produtiva na fábrica de Jacareí (SP) quanto no atendimento de pósvenda. Resner acumulará a responsabilidade pela qualidade da empresa.
Demais cargos executivos da companhia permanecem os mesmos, incluindo Luis Curi
que segue ocupando a vice-presidência executiva da Chery no Brasil.
O engenheiro mecânico tem mais de 20 anos de atividades no setor automotivo, com
atuações em importantes mercados como Alemanha, China, Coreia do Sul e Estados
Unidos.

Resner possui especialização em Gerenciamento de Manufatura e International
Business pela Kattering University de Michigan, nos Estados Unidos, além de MBA pela
Fundação Getúlio Vargas.
Mercado melhora projeção para o PIB pela 1ª vez desde abril de 2015
10/05/2016 - Fonte: O Estado de S.Paulo

Pela primeira vez desde 2 de abril de 2015, analistas do mercado financeiro
melhoraram suas projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2016. De acordo
com o Relatório de Mercado Focus divulgado nesta segunda-feira, 9, pelo Banco
Central, a perspectiva de retração da atividade para este ano passou de 3,89% para
3,86%.
Uma revisão para cima do número não era feita há 57 edições do documento. A
projeção vinha piorando desde a reeleição da presidente Dilma Rousseff. Há um mês,
a mediana das projeções estava negativa em 3,77%.
No Relatório Trimestral de Inflação divulgado em março, o BC revisou de -1,9% para
-3,5% sua estimativa para a retração econômica deste ano.
Para 2017, a previsão de crescimento do PIB teve uma nova melhora, de um
crescimento de 0,40% para 0,50% - um mês antes, a expectativa era de uma alta de
0,30%.
Já a mediana das expectativas para a produção industrial de 2016 foi revisada de 5,83% na última semana para -5,95% - um mês antes estava em -5,60%. Para 2017,
passou de um crescimento de 0,50% para 0,74%. Há quatro semanas, estava em
0,69%.
No caso da relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB de 2016, a projeção
dos analistas ficou mantida em 41,40% - quatro edições antes estavam em 41,20%.
Para 2017, a taxa passou de 46,15% para 46,65% - um mês antes estava em 46,20%.
Para o dólar, o mercado espera que a moeda americana chegue em 31 de dezembro
comercializada a R$ 3,70, ante R$ 3,72 do levantamento da semana passada. Um mês
antes, a mediana das previsões estava em R$ 4,00. Para o encerramento de 2017, a
mediana das estimativas para o dólar ficou em R$ 3,90, ante R$ 3,91 da semana
passada - estava R$ 4,10 há um mês.
Inflação e juros. Depois de oito semanas consecutivas em queda, a mediana das
projeções para a inflação medida pelo IPCA de 2016 teve alta no Relatório de Mercado
Focus. Agora, a taxa está em 7,00% ante 6,94% da semana passada, mas ainda
abaixo dos 7,14% projetados quatro semanas atrás.
O foco do Banco Central para alcançar a meta de inflação de 4,5% não é mais 2016,
mas sim 2017. No caso do ano que vem, a mediana caiu de 5,72% para 5,62%. Há
quatro semanas estava em 5,95%.

No Top 5, grupo de analistas que mais acerta as projeções, o ponto central da pesquisa
para 2016 registrou queda, passando de 7,05% para 6,92%. Há quatro semanas, essa
mediana estava em 7,06%.
Para 2017, o grupo revisou a perspectiva para o IPCA de 5,90% na última semana
para 5,50%. Há quatro edições atrás do boletim Focus, estava em 6,20%. No Relatório
Trimestral de Inflação (RTI) divulgado em março, a estimativa do BC para o IPCA de
2016 estava em 6,6% no cenário de referência e 6,9% no cenário de mercado.
Mesmo com a piora na perspectiva de inflação para este ano, os analistas do mercado
esperam que a taxa básica de juros encerrará 2016 em 13,00% ao ano, contra 13,25%
da semana passada - há quatro semanas, estava em 13,75%.
Na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), o colegiado manteve a
Selic inalterada em 14,25% a.a., em decisão unânime. Para o ano que vem, o mercado
espera que a taxa Selic termine o ano em 11,75% ao ano, mesmo valor projetado na
semana passada - há quatro documentos estava em 12,25%.
Entre os economistas que mais acertam as projeções para o rumo da taxa básica de
juros, o grupo Top 5 no médio prazo, a estimativa para 2016 subiu de 13,38% a.a
para 13,88% a.a..
Um mês atrás, a mediana das projeções estava em 13,75% a.a. Já para 2017, a
previsão é que a taxa encerre o ano em 12,63% a.a., ante 12,25% a.a. do último
documento - há quatro semanas estava em 12,25% a.a.
Trabalhadores da BRF fazem ato contra proposta de reajuste salarial nesta
3ª
10/05/2016 - Fonte: O Estado de S. Paulo

Os trabalhadores da BRF, dona das marcas Sadia, Perdigão e Qualy, farão nesta terçafeira, 10, um protesto contra os reajustes salariais oferecidos pela empresa. O
protesto, convocado pela Confederação dos Trabalhadores na Indústria da
Alimentação, está marcado para às 10h na sede da Federação dos Trabalhadores da
Indústria da Alimentação, em São Paulo.
Segundo asssessor do Dieese para confederação de trabalhadores, Alexandre de
Moraes, a empresa estaria oferecendo reajustes salariais inferiores à inflação. Para a
data base de novembro, por exemplo, a indústria teria oferecido reajuste de 5,5%
contra uma inflação de 11% acumulada no período.
Ele informa que há 35 fábricas espalhadas pelo País que empregam 110 mil
trabalhadores. As negociações são feitas regionalmente. Até agora, segundo ele, não
teria sido fechada a renegociação de salários com data-base em novembro do ano
passado.
O consultor do Dieese destaca que oferta da empresa está muito aquém do seu
desempenho. A companhia encerrou 2014 com crescimento de 40% no lucro, apesar
do cenário de recessão na economia.

O presidente da confederação de trabalhadores, Artur Bueno, não descarta a
possibilidade de paralisações.
Em nota, a BRF informa que mudou seu modelo de remuneração em 2015, estendendo
uma prática que já era usada em 2014 para gestores e setor comercial. Ainda de
acordo com a empresa, o novo método prioriza a meritocracia e resultados da unidade
a que o funcionário pertence.
Codefat aprova linha de crédito de R$ 5 bilhões para PMEs
10/05/2016 - Fonte: G1

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) aprovou, nesta
segunda-feira (9), a criação de uma linha de crédito de R$ 5 bilhões para financiar capital
de giro de micro e pequenas empresas. Os recursos serão para empresas com faturamento
bruto anual de até R$ 3,6 milhões.
Segundo o ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rossetto, as empresas que
aderirem à linha de crédito terão que manter o nível dos postos de trabalho por pelo menos
12 meses. As empresas com dez ou mais funcionários também terão que contratar pelo
menos um aprendiz.
"Isso é importante, especialmente para nossa juventude, que vai ter oportunidade de
trabalhar e estudar", afirmou o ministro, segundo a pasta.
A nova linha de capital de giro será formada com R$ 2 bilhões em depósitos especiais do
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e R$ 3 bilhões do BNDES, originários do
empréstimo constitucional de 40% do FAT.
Condições do crédito
Além das contrapartidas em postos de trabalho, as empresas que tomarem empréstimo
com recursos dos depósitos especiais do FAT terão limite de financiamento de até R$ 200
mil, com prazo de pagamento de até 48 meses e 12 meses de carência, com juros
estaelecidos pela TJLP mais até 12% ao ano.
Já os financiamentos com recursos do BNDES deverão ser pagos em até 36 meses, incluído
prazo de carência de até seis meses, com taxa de juros definida pela TJLP, mais 9,6% ao
ano.
Empresas brasileiras renegociam US$ 24 bilhões em dívidas no exterior
10/05/2016 - Fonte: Paraná Online
As empresas brasileiras estão renegociando mais de US$ 24 bilhões em dívidas com
bônus emitidos no exterior. É o maior volume de reestruturação de débitos de
empresas em um só país, e corresponde a mais de 10% do total de US$ 224 bilhões
de bônus de companhias brasileiras em circulação no mercado (excluindo bancos),
segundo a Dealogic, que compila dados sobre a atividade de mercado de capitais,
finanças estruturadas, project finance e empréstimos.

Gol e Oi são as empresas que mais recentemente se juntaram a esse grupo, que conta
com empresas do agronegócio, como GVO, Usina São João, Tonon, Arcalco e Ceagro,
as construtoras Schahin e OAS, a Cimento Tupi, a General Shopping e a Odebrecht
Óleo e Gás, entre outras. Várias estão em recuperação judicial.
Para analistas, o efeito dessa onda de renegociações pode ser equivalente ao ocorrido
após a moratória do Brasil na década de 1980: anos para retomada da confiança e
para acesso ao dinheiro mais cobiçado e barato no exterior, o dos fundos de pensão e
das seguradoras.
"O Brasil ganhou o prêmio de default no mundo em 2015. Globalmente, no portfólio
de empresas da Fitch, o Brasil tem o maior número de companhias em default", disse
ao Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado, Daniel Kastholm, diretor
executivo do grupo de finanças corporativas da Fitch Ratings para a América Latina.
Segundo ele, esta é a crise mais grave para as companhias brasileiras nos últimos 30
anos, marcada por uma recessão extremamente profunda e um elevado conteúdo de
incerteza política.
O pior aspecto para os investidores não é o fato de terem de alongar, trocar ou, no
limite, até perderem parte do que investiram nos bônus, mas a insegurança durante
o processo de renegociação, especialmente aquelas que se dão por meio da
recuperação judicial.
"O processo de reestruturação judicial no Brasil não é o ideal, pois não é conduzido
por estruturas legais centralizadas e especializadas, o que resulta em inconsistências,
não baseadas em precedentes, além de levar muito tempo", avaliou Kastholm.
Eduardo Mattar, sócio do escritório Pinheiro Guimarães, que participa de grande parte
das renegociações de empresas feitas com detentores de bônus, diz que os
investidores estrangeiros têm sido surpreendidos por um ambiente espinhoso,
enviesado e excessivamente pró-devedor nos processos.
"Os bônus foram adquiridos na suposição de que a lei de recuperação judicial, alterada
em 2005, seria aplicada. Mas o fato é que sua aplicação a está tornado tão ruim quanto
era a lei da concordata, vigente anteriormente", disse.
Segundo ele, por vezes os juízes têm desrespeitado a própria lei e as companhias, por
entenderem que estarão na maioria dos casos protegidas pela interpretação de que
tudo deve ser feito para salvar a empresa, abusam dos credores.
Prazo
Como exemplo, Mattar cita o fato de o período de 180 dias que as empresas têm para
aprovar o plano de recuperação ser prorrogado, embora a lei diga que é improrrogável.
Outra questão que tem sido alvo de discussão entre advogados nos processos em
andamento está relacionada às garantias dos bônus, pelas quais credores têm de
brigar em vários casos, mesmo que previstas nos contratos.
O Brasil chega a ser complicado até para os investidores acostumados a lidar com
empresas que estão com a casa desarrumada, os chamados fundos "distress".
Rafael Fritsch, responsável pela área de crédito da Canvas, especializado em ativos de
alto retorno, diz que os preços praticados no mercado secundário por bônus de
empresas brasileiras em reestruturação já espelham essa insegurança.
Os bônus da Oi, por exemplo, operam no mercado secundário na margem de 20% a
30% do valor de face.

"Não é possível que se recupere menos de 20% do que foi investido", disse Fritsch. O
Brasil tem um dos níveis mais baixos de recuperação, de acordo com ele, lembrando
que, no exterior, a média do porcentual de recuperação é o dobro disso.
5% mais ricos detêm 28% da renda e patrimônio brasileiros, diz Fazenda
10/05/2016 - Fonte: G1
Estudo divulgado nesta segunda-feira (9) pelo Ministério da Fazenda, tendo como base
dados do Imposto de Renda das Pessoas Fisicas (IRPF), concluiu que, os 5% mais ricos
detinham, em 2014, 28% da renda (salários, aluguéis e rendimentos de aplicações
financeiras) e do patrimônio do Brasil.
O estudo compara a situação brasileira com a de outros países e mostra que, em 2014, a
concentração de renda aqui superava, por exemplo, a registrada nos Países Baixos,
França, Itália, Reino Unido e Japão, onde os 5% mais ricos detinham, respectivamente,
19,2%, 21,5%, 23,2%, 26% e 27,5% da renda e patrimônio.
Por outro lado, Alemanha e Estados Unidos eram países que, também em 2014, detinham
uma concentração de renda maior que no Brasil. Quando considerados também os 5%
mais ricos daqueles dois países, eles tinham 28,1% e 34,6% do total da renda e
patrimônio, respectivamente.
Ainda de acordo com o estudo, o grupo formado pelo 1% mais rico no Brasil detinha, em
2014, 14% do total da renda e do patrimônio do país. Já nas mãos do 0,1% mais rico está
6% da renda e patrimônio brasileiros.
Progressividade do IR
Segundo o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Manoel Pires, com
estas informações em mãos, o governo pode elaborar melhor as políticas públicas relativas
à progressividade do Imposto de Renda.
Ele observou que, em outros países, há, por exemplo, uma alíquota mais alta do IR para
aqueles que têm salários mais elevados. O Partido dos Trabalhadores (PT) defende uma
alíquota mais alta do IR para a população brasileira mais rica.
"Essa é uma discussão que sempre existiu [mais progressividade no IR]. A gente pode
iluminar melhor essa questão. Que faixa seria essa [sobre a qual poderia incidir uma
alíquota maior do IR], uma discussão que vem naturalmente com essa informação. Isso
aconteceu em todos os países em que essa informação saiu", acrescentou o secretário.
De acordo com Manoel Pires, além de criar uma alíquota mais alta do Imposto de Renda
para quem ganha mais, o Brasil também poderia dimimuir a chamada tributação indireta
- ou seja, os tributos que estão embutidos nos produtos e serviços e que penalizam a
população de renda mais baixa (uma vez que a alíquota é igual para todos). Desta forma,
caminharia em direção ao que ocorre em outras nações.
"A agenda de política tributária é aumentando a participação da tributação direta e
reduzindo a indireta, mas não tem definição ainda. Estudos vão começar a subsidiar esse
tipo de discussão." "Tem várias formas de tornar a tributação mais harmônica", explicou
o secretário de Política Econômica.
Beneficiário final de empresas passará a ser identificado no CNPJ
10/05/2016 - Fonte: G1
Instrução normativa publicada no "Diário Oficial da União" desta segunda-feira (9)
determina que os "beneficiários finais" das empresas, que residam ou não no país, terão
de ser identificados no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) como forma de auxiliar

no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Até então, somente os sócios tinham de
ser revelados.
"A identificação de beneficiários finais de pessoas jurídicas e de arranjos legais,
especialmente os localizados fora do país, tem se revelado um importante desafio para a
prevenção e combate à sonegação fiscal, à corrupção e à lavagem de dinheiro em âmbito
mundial", informou a Receita Federal.
Os chamados "beneficiários finais" são as pessoas físicas que detêm o controle e a
administração da empresa, ou que influenciam "significativamente" as suas decisões. Os
beneficiários finais podem ser diretos, ou seja, quando estão no contrato social da
empresa, ou indiretos - quando não figuram no contrato. Nesse caso, a identificação é
mais difícil.
"Nesse sentido, o conhecimento desse relacionamento no CNPJ por parte da administração
tributária e aduaneira, bem como pelas demais autoridades de fiscalização, controle e de
persecução penal, é fundamental para a devida responsabilização e penalização de
comportamentos a margem das leis", informou a Receita.
Ainda de acordo com a Receita Federal, essa alteração na regra foi fruto de estudos entre
diversos órgãos federais no âmbito da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à
Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), promovendo a transparência e identificando os reais
beneficiários das empresas e recursos aplicados no país.
A obrigatoriedade prevista em relação à necessidade de informação do beneficiário final
e da entrega de documentos de investidores estrangeiros tem início em 1º de janeiro de
2017, para as entidades que efetuarem sua inscrição a partir dessa data.
As entidades inscritas no CNPJ antes de 1º de janeiro de 2017 deverão informar os
beneficiários finais quando procederem a alguma alteração cadastral a partir dessa data,
ou até a data limite de 31 de dezembro de 2018.
Abertura e encerramento de empresas
O órgão informou que a instrução normativa também aperfeiçoa procedimentos de
abertura, alteração e encerramento de empresas, que foram simplificados. Essa regra
entra em vigor em 1º de junho de 2016.
"Com isso, está prevista a possibilidade de dispensa da apresentação do Documento Básico
de Entrada (DBE) ou do Protocolo de Transmissão para aquelas unidades da federação e
municípios que estão integrados no processo único de abertura e legalização de empresas
e demais pessoas jurídicas pela Redesim, de forma a simplificar este procedimento no
Brasil", informou a Receita.
Além disso, também passou a ser exigida a informação do Legal Entity Identifier
(LEI) para as entidades que possuírem este identificador, o qual faz parte de um cadastro
internacional utilizado por diversos países e pretende estabelecer maior segurança para
as operações financeiras internacionais relevantes.
Carro sem motorista estará nas ruas em 5 anos, diz CEO da Fiat Chrysler
10/05/2016 - Fonte: Autoesporte
Os veículos autônomos "sem motorista" poderão estar circulando nas ruas em cinco anos,
avaliou o presidente da montadora de automóveis Fiat Chrysler (FCA), Sergio Marchionne,
que acaba de firmar uma parceria com a Alphabet, casa matriz do Google.
O veículo autônomo "tem uma formidável utilidade na vida real, não é uma simples
promessa. A coisa é real e está chegando", disse Marchionne.

"As pessoas falavam de vinte anos, mas penso que chegaremos lá nos próximos cinco
anos", declarou Marchionne à imprensa durante o lançamento da produção do Chrysler
Pacifica, na fábrica de Windsor, cidade canadense situada diante da americana Detroit.
A Alphabet anunciou na semana passada ter encomendado uma centena de exemplares
do Pacifica visando duplicar sua frota de testes para o desenvolvimento do veículo sem
motorista Google Car.
Os engenheiros da FCA colaborarão com seus colegas da Alphabet para conceber uma
versão de um lugar especialmente adaptada para integrar seus computadores aos
sensores e programas de direção autônoma do Google que permitem ao veículo "ver" tudo
o que ocorre a seu redor.
Marchionne evitou dar detalhes financeiros, limitando-se a informar que a associação com
a Alphabet terá, por enquanto, um alcance limitado.
Vários grandes grupos do setor automobilístico estão trabalhando em seu próprio projeto
de veículo sem motorista, competindo com atores do setor tecnológico.
Parceria limitada

A FCA e o Google ainda precisam determinar quem possuirá os dados coletados em sua
colaboração para testar os veículos autônomos, disse o executivo da FCA.
"É exatamente isso que tem que ser determinado", disse Marchionne, em resposta a um
questionamento de um repórter sobre a posse dos dados.
"Nós precisamos chegar a um estágio em que o carro seja viável, para que possamos
discutir os frutos do trabalho. Não chegamos lá ainda."
A FCA e o Google concordaram em adequar a tecnologia de direção autônoma do Google
à 100 minivans Chrysler Pacifica, marcando a primeira vez em que uma empresa do Vale
do Silício se uniu à uma montadora tradicional para desenvolver um veículo autônomo.
Marchionne disse que há muitos aspectos do projeto com o Google que ainda precisam
ser determinados, por exemplo, se as empresas desenvolverão uma plataforma de
softwares com código aberto para que seja compartilhada com terceiros ou não.
Marchionne disse que o que foi acertado até o momento com o Google é limitado, mas
sugeriu que a aliança pode evoluir.
"O objetivo desta primeira fase de nossa colaboração é muito específico", disse Marchionne
em uma coletiva de imprensa na fábrica da FCA em Windsor.
"É projetado para levar a tecnologia do Google para a minivan. É muito, muito focado.
Tem um objetivo muito claro e um prazo muito claro. O que for desenvolvido a partir
daqui, nós veremos".

Empresas se uniram para provar que o Brasil pode ter uma indústria de
Manufatura Avançada
10/05/2016 - Fonte: CIMM
A primeira edição da Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos (Feimec) foi
pautada pelo conceito alemão da Indústria 4.0. De produtos que podem se unir à uma
indústria automatizada e integrada, a demonstração de um sistema completo de
Manufatura Avançada.
A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) convidou
mais de 20 empresas e entidades para trabalharem juntos no projeto de demonstração
da Manufatura Avançada no São Paulo Expo, em São Paulo, durante o evento que
terminou no último sábado (7).
O maior desafio para os profissionais envolvidos no projeto foi o tempo. As reuniões
começaram por volta de quatro meses atrás. Porém, o tempo de execução foi de
somente dois meses.
Para o engenheiro de aplicação da SKA, Rogério Dias, o profissional brasileiro tem uma
capacidade de adaptação que o diferencia de profissionais de outros países. “O
brasileiro é flexível por natureza, isso acelera a inserção da tecnologia [na nossa
indústria]”, comentou. Dias atuou diretamente na virtualização do ambiente projetado.
Para o engenheiro José Borges Frias, o projeto desafiou profissionais, inclusive de
empresas concorrentes, a trabalharem por uma mesma causa. “As empresas estavam
ali por amor à causa, interessadas em mostrar que o Brasil é capaz [de ter uma
indústria de Manufatura Avançada]”, comentou.
Borges é Diretor de Estratégia, Inteligência de Mercado e Business Excellence para as
divisões Digital Factory e Process Industries and Drives da Siemens no Brasil. A
empresa foi responsável por toda área de digitalização do espaço.
O objetivo, segundo Borges, era mostrar que é possível ter uma linha de produção de
Manufatura Avançada com base em quatro pilares do conceito da Indústria 4.0:timeto-market, customização, qualidade e eficiência.
Ele lembra que este é um processo evolutivo, que não é necessário ter uma planta
100% integrada, mas que é possível identificar os gargalos de competitividade,
integrar os processos e evoluir para uma Indústria 4.0 de acordo com a necessidade
e a realidade de cada empresa.
“No início não tínhamos dimensão do projeto”, admite o líder de novos projetos da
Hexagon Metrology, Bruno Okazaki. O engenheiro de produção, responsável pela área
de qualidade, participou desde a primeira reunião e se tornou um entusiasta do
projeto. Ele conta que no início havia um clima comercial nas reuniões, que foi
necessário gerenciar conflitos de ideias e interesses, principalmente porque o projeto
começou sem uma demanda definida.
Entretanto, apesar dos desafios, Okazaki ressalta que foi uma experiência muito
enriquecedora, já que após os primeiros entraves, excelentes profissionais passaram
a trabalhar também de forma integrada, como preza o conceito aplicado no processo
da Manufatura Avançada.
“Não estamos mostrando um show room, estamos mostrando que nossa indústria
pode ser colaborativa e pode ser avançada.

Primeiro painel biossolar usa bactérias para gerar energia
10/05/2016 - Fonte: CIMM
Não é sua intenção competir com os painéis fotovoltaicos tradicionais, mas ele
representa um marco em uma tecnologia alternativa de energia solar que pode atender
a nichos específicos de aplicação.
Este é o primeiro painel biossolar, um painel solar construído com a integração de
células solares biológicas, ou biocélulas, que não dependem de semicondutores, mas
de seres vivos para captar a luz do Sol e gerar eletricidade.
"Um painel biossolar funcional pode se tornar uma fonte de energia permanente para
fornecer eletricidade a longo prazo para pequenos sistemas de telemetria sem fios,
bem como para sensores sem fios utilizados em locais remotos onde frequentes
substituições de baterias são impraticáveis," disse o professor Seokheun Choi, da
Universidade Binghamton, nos EUA.
Bioenergia
As células biossolares são baseadas em cianobactérias, que podem ser encontradas
virtualmente qualquer ambiente na Terra.
A equipe conseguiu otimizar sua biocélula solar aprimorando os materiais usados nos
eletrodos positivo e negativo e também criando um ambiente microfluídico único para
acondicionar as bactérias, em substituição às duas câmaras necessárias às biocélulas
construídas até agora.
A simplificação do projeto e os novos eletrodos permitiram então a construção do
painel solar. O protótipo conecta 9 biocélulas idênticas em um padrão 3x3, mas pode
ser ampliado.
O painel biossolar gera eletricidade continuamente a partir das atividades de
fotossíntese e de respiração das bactérias, produzindo 5,59 microwatts.
Suzano investe R$ 700 milhões e amplia fábrica
10/05/2016 - Fonte: CIMM
Em tempos de crise, o anúncio na última quarta-feira (4) de investimentos de R$ 700
milhões do grupo Suzano Papel e Celulose no projeto de ampliação de sua fábrica no
município de Mucuri, extremo sul da Bahia foi um bálsamo para o governo baiano.
A obra de construção vai criar 1.150 empregos diretos. Outros 50 postos de trabalho
serão gerados na operação da unidade, que se somarão aos 2,4 mil já existentes.
A Suzano está instalada no município de Mucuri desde 1992. O governador Rui Costa
(PT) agradeceu a "confiança" da empresa em investir na Bahia pessoalmente ao
presidente da Suzano, Walter Schalka, e ao diretor de relações institucionais, Jorge
Cajazeiras, num ato do qual participaram também na Governadoria os secretários do
Desenvolvimento Econômico, Jorge Hereda, e da Fazenda, Manoel Vitório, entre outras
autoridades.
Schalka disse que, apesar do momento difícil por que passa o país, a Suzano teve a
coragem de fazer um investimento dessa magnitude acreditando no futuro do Brasil.
"O primeiro investimento é em papel report que começa a ser produzido no final do
ano, 100 mil toneladas a mais, triplicando a produção atual. O segundo é na produção
de bobinas para conversão de papel higiênico, que vamos exportar para outros estados
da região Nordeste. Também o aporte de R$ 100 milhões (do valor global) numa usina

de tratamento de efluentes e o aumento de capacidade da linha 1 da fábrica de
Mucuri", afirmou o executivo.
Toda a ampliação deve estar concluída no final de 2017. O novo sistema de tratamento
de efluentes reduzirá em 66% os despejos da fábrica no rio Mucuri.
Sandvik Coromant lança voucher de desconto para clientes
10/05/2016 - Fonte: CIMM
Em uma fábrica, a renovação de qualquer maquinário requer um aumento expressivo
de investimentos. E obter um rápido retorno torna-se crucial para o desejado aumento
de produtividade e consequente crescimento dos negócios que em geral se almeja ao
adquirir uma nova máquina-ferramenta.
Porém, antes mesmo de adquirir, instalar e começar efetivamente a usar uma nova
máquina, as etapas prévias de análise, planejamento e testes são fundamentais para
garantir o sucesso dessa nova empreitada. Pensando em agregar mais valor a esse
momento de aquisição de um novo equipamento, a Sandvik Coromant criou um
programa chamado “Right from the start” (Certo desde o início, em português).
O programa visa não apenas a indicar qual ferramenta de corte é mais adequada a
ferramentar a nova máquina-ferramenta, popularmente chamada de naked machine
ou “máquina pelada”, mas a concentrar esforços, sobretudo na fase de planejamento
desse processo de aquisição como um todo, e em estreita colaboração com o cliente
final e o fabricante ou representante de máquinas.
Isso garante a adoção da abordagem mais apropriada possível, o funcionamento sem
problemas da máquina-ferramenta e, talvez o mais importante, a produção imediata
logo após sua instalação, fazendo valer o investimento e diminuindo o seu tempo de
amortização.
Atrelado a esse programa, que já existe há alguns anos e faz parte da oferta da
Sandvik Coromant aos seus clientes, há também uma ação promocional que tem
sempre ocorrido durante importantes feiras do setor metalmecânico no Brasil e em
parceria com alguns fabricantes de máquinas, com o intuito de incentivar a aquisição
de novas máquinas-ferramentas, e alavancar a renovação tecnológica das indústrias.
Essa ação, que leva o mesmo nome do programa “Right from the start”, consiste em
fornecer descontos para a compra inicial de ferramentas de corte, destinadas a equipar
uma nova máquina-ferramenta.
Os Vouchers promocionais, ou certificados de desconto, poderão ser adquiridos juntos
aos fabricantes/representantes de máquinas parceiros da Sandvik Coromant, ou pelo
acesso direto ao site.
A grande novidade desse ano é que esse programa de descontos agora se utiliza de
uma plataforma digital, permitindo a todos os envolvidos acompanhar, de forma
organizada e fácil, o andamento da transação e seus desdobramentos, por exemplo
uma melhor identificação das necessidades específicas de cada investidor, o que gera
um suporte melhor e personalizado e, portanto melhores resultados.
Rafael Verçosa e Paulo Videira, especialistas de serviços e soluções aos fabricantes de
máquinas, concordam que trabalhar em parceria para facilitar ainda mais a vida dos
clientes finais favorece e muito a situação ganha-ganha de todas as partes envolvidas.
Para mais informações, acesse o hotsite.

Seminário de Eficiência Energética da Mecânica aborda
10/05/2016 - Fonte: CIMM
Apesar de possuir boa matriz energética, o Brasil ainda está muito aquem de outras
grandes economias na promoção de políticas para eficiência energética. É o que
defende Paulo Miotto, diretor da consultoria Ecoeficiência Energia, que apresenta na
Mecânica 2016 o painel Aliança Empresarial para a Eficiência Energética - Iniciativa
para o Aumento da Competitividade na Indústria Brasileira, no dia 20 de maio, das
16h às 17h.
A Feira internacional da Mecânica 2016 acontece no Pavilhão do Anhembi, de 17 a 21
de maio, e é o evento-referência para os compradores da indústria de bens de capital
no Brasil e América Latina.
Miotto explica que, segundo estudo da American Council for an Energy-Efficient
Economy elaborado em 2014, o Brasil ocupa 15º lugar entre as 16 maiores economias
no quesito eficiência energética, quando levados em consideração quatro tópicos:
Política Nacional, Transporte, Indústria e Edificações.
“Por isso, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e o Ministério
de Minas e Energia, com apoio da CNI, entre outros órgãos competentes, têm
trabalhado para desenvolver um novo programa nacional, que não contenha apenas
diretrizes como é o caso do PNEf (Programa Nacional de Eficiência Energética), mas
sim ações práticas especialmente junto à indústria. O Programa chama-se A3E Aliança Empresarial para Eficiência Energética e será lançado ainda em 2016”.
Pelo fato de a energia elétrica produzida no Brasil ter as usinas hidrelétricas como sua
fonte majoritária, o que torna sua matriz relativamente limpa, o tema eficiência
energética na indústria acaba se tornando secundário. “É muito comum uma indústria
justificar sua baixa eficiência energética, quando estamos analisando oportunidades
de melhoria, pelo fato de ter em sua matriz uma fonte renovável”.
A principal oportunidade apontada por Miotto para o aumento da competitividade
industrial na questão energética é a quebra de paradigmas em relação às causas do
alto custo de energia de uma companhia.
“Os custos de energia são os sintomas do problema. É necessário que a indústria vá
além da simples análise dos custos de energia elétrica. É preciso analisar a matriz
completa, incluindo todos os combustíveis, e verificar como está a eficiência dos seus
processos, não somente reclamar dos altos preços”.
Nesse contexto, de acordo com o especialista, 55% das oportunidades em eficiência
energética vem de processos térmicos (vapor, com uso de combustiveis, gás e
biomassa).
“O vapor é uma área que pode ser muito melhorada, caso invista-se em metodologias
de trabalho, profissionais altamente qualificados, sistemas de medição,
instrumentação e softwares de otimização.
Em média, em um trabalho estruturado de eficiência energética em uma unidade
industrial, encontra-se de 5% a 15% de oportunidades de redução dos gastos em
energia com ações com payback menor do que dois anos. Cerca de 40% desse valor
podem vir de ações que não dependem de investimentos de capital”.
Com passagem por empresas como Alcoa, Braskem e Rhodia, Paulo Miotto liderou a
implantação de programas corporativos de eficiência energética nos setores de
metalurgia, química, petroquímica e mineração. É também consultor da CNI
(Confederação Nacional da Indústria) e do Banco Mundial.

A entrada da feira é gratuita para profissionais do setor, que podem fazer o
credenciamento online e imprimir a credencial em casa, antes de chegar ao evento.
Serviço:
31ª Feira Internacional da Mecânica
Data: 17 a 21 de maio de 2016
Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi
Av. Olavo Fontoura, 1.209 – Santana – São Paulo – SP – Brasil
Mais informações: http://mecanica.com.br
Conta de luz pode subir para bancar rombo de R$ 14,2 bilhões
10/05/2016 - Fonte: Gazeta do Povo
Se a Medida Provisória 706/2015 for aprovada da forma como foi apresentada ao
Congresso na semana passada, o consumidor terá que pagar R$ 14,2 bilhões a mais
na conta de luz até 2020, a serem repassados por meio de um novo tarifaço em 2017.
O rombo, calculado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), inclui custos
com subsídios e o repasse de ineficiências das distribuidoras da Eletrobras no Norte
do país.
O relatório foi elaborado a pedido do deputado Fábio Garcia (PSB-MT). No ofício, a
Aneel ressalta ser “bastante provável que seja necessária uma Revisão Tarifária
Extraordinária de todas as distribuidoras do Brasil, para que as tarifas sejam
majoradas e as distribuidoras tenham condições de arcar com o aumento de custo
decorrente da nova legislação”.
A agência alerta ainda ser muito provável que a aprovação da MP 706 cause uma nova
onda de judicialização no setor elétrico, principalmente em razão do tratamento
privilegiado que seria dado às distribuidoras da Eletrobras que atuam no Amazonas,
Amapá e Roraima. Das 63 concessionárias que atuam em todo o país, as tarifas
aplicadas nesses estados estão entre as 20 mais baratas.
A Aneel defende ainda que as concessões da Eletrobras sejam licitadas para um novo
operador, caso as distribuidoras não consigam atingir os parâmetros exigidos das
demais empresas do setor. “As empresas que não reúnem condições de terem suas
concessões renovadas não devem ser renovadas. Passar a conta para os consumidores
que já são penalizados com qualidade precária do serviço prestado por tais empresas
não parece razoável”, acrescenta.
A votação do relatório da Medida Provisória está marcada para esta terça-feira (10).
Diversas emendas incluídas pelo relator, senador Edison Lobão (PMDB-MA), aliviam a
situação financeira das distribuidoras do Grupo Eletrobras para dar condições para que
elas possam renovar seus contratos de concessão.
As sugestões acatadas no relatório são uma das últimas ações do ex-ministro de Minas
e Energia Eduardo Braga (PMDB-AM), em mais uma das medidas que, nos bastidores
do setor elétrico, têm sido chamadas de “jabutis amazônicos”, pois beneficiam
empresas que atuam em sua base eleitoral.
De acordo com o Ministério de Minas e Energia (MME), as medidas que beneficiariam
as distribuidoras da Eletrobras custariam R$ 668 milhões por ano, totalizando R$ 3,3
bilhões nos próximos cinco anos, e o impacto para as tarifas do consumidor seria de
0,4% por ano. O MME informou ainda que parte das despesas da medida provisória
virão de R$ 3,5 bilhões que já constam do Orçamento e serão aplicados quando os
recursos forem descontingenciados.
Para o ex-diretor da Aneel Julião Coelho, se for aprovada, a MP poderá ser considerada
inconstitucional. Segundo ele, a criação de despesas por meio de encargos setoriais

só pode ser feita por lei, mas os recursos arrecadados devem ser obrigatoriamente
aplicados para manter uma prestação de serviço adequada.
“Não pode haver direcionamento de recursos para um grupo econômico sem que haja
benefício para o consumidor. Isso é simplesmente transferência de dívida”, afirmou.
Para não perder validade, a MP 706 precisa ser aprovada na Câmara e no Senado até
31 de maio.
Abimei e Taiwan Trade Center fecham acordo de cooperação
10/05/2016 - Fonte: CIMM
Associação
Brasileira
dos
Importadores
de
Máquinas
e
Equipamentos
Industriais (Abimei) e a Taiwan Trade Center (Taitra), principal entidade fomentadora
de comércio exterior de Taiwan, realizaram no último dia 3 de maio uma rodada de
negócios no polo da indústria mecânica da cidade de Taichung, em Taiwan.
No evento, estiveram presentes 43 empresas e fabricantes locais, além de sete
empresas brasileiras, incluindo cinco membros da associação. Ao total, foram 56
sessões de rodada de negócios e os negócios gerados visam alcançar a marca de US$
3,8 milhões em um ano.
“São ações que representam um passo importantíssimo na relação bilateral com
Taiwan e as empresas exportadoras de lá. Algo que beneficiária o nosso setor e toda
a indústria brasileira”, afirma Paulo Castelo Branco, presidente da Abimei. Christopher
Mendes, diretor financeiro da associação, também esteve presente.
Na sexta (6), Abimei e Taitra assinaram um acordo de cooperação na sede da
organização taiwanesa. Depois, a comitiva brasileira seguiu para a feira Taipei
Manufacturing Technology Show (MTduo), que ocorreu até o dia 8 de maio.
Sobre o evento
A MTduo costuma reunir mais de 250 empresas expositoras e mais de 100 mil
visitantes de cerca de 100 países. Realizada em Taiwan, um dos quatro maiores países
exportadoras de máquinas e ferramentas do mundo, a feira é considerada como a
principal exposição do setor na Ásia.
O perfil das empresas expositoras inclui automação industrial, componentes e
acessórios, usinagem, corte e conformação de metais e fabricação de robôs industriais.
Sobre a Taitra
Fundada em 1970 para ajudar a promover o comércio exterior, o Taiwan External
Trade Development Council (Taitra) é a mais importante organização sem fins
lucrativos de promoção comercial de Taiwan.
Copatrocinado pelo governo, associações da indústria e várias organizações
comerciais, a Taitra auxilia as empresas e os fabricantes de Taiwan a obter
competitividade internacional e lidar com os desafios que as empresas enfrentam em
mercados estrangeiros.
Sobre a Abimei
Fundada em 2003, a Associação Brasileira dos Importadores de Máquinas e
Equipamentos Industriais (Abimei) - é a principal representante das empresas
relacionadas à importação de bens de produção industrial, como máquinas,
equipamentos e demais meios de produção no Brasil.
Com sede em São Paulo, a entidade possui entre os seus associados fabricantes
estrangeiros com representação no mercado local, fabricantes nacionais que

comercializam maquinário e acessórios importados, além de distribuidores
multimarcas e empresas de serviços relacionados ao comércio exterior.
Com 90 associados, a Abimei representa as principais empresas de um setor que, nos
últimos 12 meses, movimentou mais de US$ 40 bilhões.
Nova ferramenta de negócios do Grupo CIMM vai movimentar estoque
industrial obsoleto
10/05/2016 - Fonte: CIMM
O Grupo CIMM apresenta ao mercado industrial o Outlet CIMM, uma nova ferramenta
facilitadora de negócios. Com experiência na intermediação de negócios no setor
metalmecânico, o Grupo CIMM, em parceria com a AdeptMec, desenvolveu o Outlet
após perceber que muitos de seus parceiros possuíam milhões de reais em estoque
obsoleto. Uma realidade para indústrias de diversos setores, especialmente atingidas
pela recessão econômica no País.
Acompanhando a queda na venda de insumos na indústria, as duas empresas
criaram a ferramenta com a proposta de facilitar a venda de produtos novos e
obsoletos, estes que podem ser úteis em outras empresas e adquiridos a um preço
menor do que o oferecido pelo mercado.
O Outlet CIMM começou a funcionar com R$ 4 milhões em insumos, produtos que
estavam parados em estoque, comprados em excesso e fora de uso ou que saíram do
foco de divulgação e venda das fabricantes.
Segundo o gerente comercial do Grupo, Carlos Bleinroth, o objetivo da ferramenta é
colocar no mercado produtos parados em estoque, dar giro e levantar recursos
financeiros com produtos que não estavam mais no foco de comercialização do
fabricante.
“Qualquer um pode comprar produtos novos com até 60% de desconto do que ele
acharia no mercado”, conta.
Qualquer pessoa jurídica pode ter seus produtos publicados no Outlet CIMM, desde
que eles atendam à indústria manufatureira. Desde o ano passado, colaboradores têm
cadastrado seus produtos e empresas como as fabricantes de ferramentas
Guhring e Palbit já divulgaram seus insumos no Outlet CIMM.

Ampliar fluxograma
O Outlet CIMM foi lançado este ano para promover o giro de milhões de reais em
estoque industrial parado.

Thyssenkrupp corta previsões por preços do aço
10/05/2016 - Fonte: R7
O grupo industrial alemão Thyssenkrupp cortou suas previsões para o ano nesta terçafeira devido à queda nos preços de materiais incluindo o aço, que afirmou terem sido
mais acentuadas e com maior duração que o esperado.
A Thyssenkrupp divulgou queda de um quinto no lucro operacional trimestral ajustado,
conforme as quedas de preços de materiais pesaram mais do que melhoras em suas
unidades de bens de capital, o que deve aumentar a probabilidade de separação de
suas operações siderúrgicas.
A Thyssenkrupp disse esperar agora lucro antes de juros e impostos (Ebit) ajustado
para o ano cheio de ao menos 1,4 bilhão de euros, contra previsão anterior de 1,6
bilhão a 1,9 bilhão de euros e média em pesquisa da Reuters de 1,49 bilhão.
"Embora estejamos vendo agora uma recuperação nos preços, ela está vindo mais
tarde do que esperávamos originalmente e de um nível mais baixo, o que também
será refletido em nossos números com um atraso", disse o presidente-executivo,
Heinrich Hiesinger, em comunicado.
A Thyssenkrupp, que é 15 por cento detida pelo investidor ativista Cevian, disse
repetidamente que quer ter um papel em qualquer consolidação do mercado
siderúrgico europeu, mas não está preparada para colocar dinheiro sobre a mesa.
Seus resultados do segundo trimestre fiscal elevarão tanto a pressão quanto a
dificuldade de fazê-lo, conforme o lucro da Steel Europe foi cancelado por uma perda
da siderúrgica brasileira da empresa, e reavaliações de aposentadorias pesaram.
A Thyssenkrupp também cortou previsões anuais para o lucro líquido e fluxo de caixa
livre antes de fusões e aquisições.
Captações brasileiras no mercado de capitais em 2016 são as menores em 6
anos, diz Anbima
10/05/2016 - Fonte: R7
As captações de empresas brasileiras no mercado de capitais entre janeiro e abril
somaram 14 bilhões de reais, queda de 71 por cento ante mesma etapa de 2015. O
resultado representa o menor volume desde 2010, informou nesta segunda-feira a
Anbima.
Segundo a entidade, além da queda do volume de operações, as captações também
tiveram um perfil pior, com prazos mais curtos e indexadas ao CDI, mais caras. O
prazo médio das debêntures chegou a 3,2 anos, ante 4,6 anos em 2015.
Um terço das emissões foi usado para recompra ou resgate de debêntures de emissões
anteriores. Outros 26,6 por cento das captações foram utilizadas no refinanciamento
de dívidas e 22,8 por cento para capital de giro.
No mercado de renda variável, as ofertas de ações caíram 78,3 por cento, enquanto
as emissões com renda fixa recuaram 67,3 por cento. Em abril, foram 15 captações
com renda fixa e securitização, com volume médio de apenas 92,6 milhões de reais.

Imprevisibilidade política dificulta retomada econômica
10/05/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

A decisão do presidente interino da Câmara dos Deputados, Waldir Maranhão (PP-MA),
de anular a votação que aprovou o processo de impeachment da presidente Dilma
Rousseff – revogada por ele mesmo, 12 horas depois – traz consequências diretas ao
cenário econômico brasileiro.
Ainda nesta segunda-feira (9), logo após o anúncio de Maranhão, o Ibovespa caiu
quase mil pontos e o dólar subiu 4,75%. Ao longo do dia, entretanto, os indicadores
voltaram aos patamares anteriores à notícia, na medida em que os agentes
econômicos se convenciam da fragilidade da decisão de Maranhão, que nem o próprio
parlamentar acabou sustentando.
Apesar disso, este fato evidenciou a imprevisibilidade da crise política e a dificuldade
da retomada da confiança no cenário econômico do país.
Segundo Rafael Leão, economista da Parallaxis, o que este tipo de medida sugere para
o futuro é um ambiente econômico de muita volatilidade. “Ao sabor dos eventos
políticos que vão surgindo a cada hora, o cenário econômico tende a ser dominado
pela volatilidade. Isso é prejudicial porque tira a previsibilidade do mercado e dificulta
a decisão de fazer investimentos”, avalia.
Outra consequência das incertezas no cenário político foi o aumento dos juros futuros.
Na segunda-feira, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021
subiu de 12,58% para 12,69%, com máxima de 13,15%.
Segundo Leão, a instabilidade política traz também implicações para os cenários de
médio e longo prazos. “Quanto mais a crise política se alonga, mais investimentos
estão sendo postergados. Isso atrasa a recuperação da atividade econômica, o que
implica, entre outros fatores, em um nível de emprego mais baixo”, afirma.
Para Pedro Paulo Silveira, economista da Nova Futura, quando há um horizonte
indefinido é muito difícil que os agentes econômicos tomem decisão de gastos.
“Quando você tem ações de política que aumentam o nível de incerteza, espera-se a
retração do nível de atividade econômica”, diz.
Para ele, esse nível de retração deve chegar a 4,5% em 2016. Já o relatório de
mercado Focus divulgado na última sexta-feira (6) pelo Banco Central, prevê que neste
ano a economia brasileira deve retrair 3,86%.
Na avaliação de Silveira, é necessário que haja a estabilização do cenário político para
gerar previsibilidade no mercado. “Para dar segurança, é fundamental saber qual é o
governo, o que ele pretende fazer, qual o seu plano de governo e qual a sua capacidade
de sustentação no Congresso.”

Já Fernando Marcato, da GO Associados, analisa que a decisão do presidente do
Senado, Renan Calheiros, de ignorar a suspensão do processo de impeachment na
Câmara faz com que a hipótese principal continue sendo o afastamento de Dilma e a
ascensão de Michel Temer à presidência, o que, ainda assim, não garante estabilidade
política.
“Esse ato mostra que a Câmara não está 100% alinhada com um governo de Michel
Temer. Há uma desarticulação, especialmente no baixo clero, que deixa o cenário
menos previsível e a barganha política mais complexa para o governo Temer”, diz.
Para ele, neste cenário a eficiência e o enxugamento da máquina não serão tarefas
fáceis de serem implementadas no próximo governo.
Congresso ainda precisa aprovar matérias importantes
Enquanto o presidente da Câmara continua atento ao processo de impeachment de
Dilma Rousseff, matérias importantes para a economia têm dificuldades para avançar
no Legislativo.
Entre esses projetos está a alteração da meta fiscal, que deve ser votada antes da
divulgação do Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, que tem de
ser publicado até 22 de maio.
O projeto de lei enviado pelo governo ao Congresso Nacional prevê a redução da meta
fiscal da União em R$ 21,2 bilhões, passando de superávit de R$ 24 bilhões para
superávit de R$ 2,8 bilhões.
O Ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, avalia que, caso o projeto não seja aprovado
até a data-limite, serviços públicos essenciais, programas sociais e investimentos
podem ser prejudicados. “Principalmente investimentos em infraestrutura, transporte
e desenvolvimento urbano, que vão auxiliar na recuperação da economia brasileira
nesse momento em que ela precisa mais de auxílio”, afirma Barbosa.
Outro projeto de lei que pode ser afetado pela decisão de anular o processo de
impeachment na Câmara é o que renegocia a dívida dos estados com a União. Frente
à iminência do afastamento da presidente Dilma, as negociações entre o planalto e os
governadores foram “congeladas”.
O mercado recebeu mal a notícia de que a sessão do impeachment poderia ser
anulada. Receio, no entanto, foi passageiro.
1 Logo depois do meio-dia, a Bolsa de Valores de São Paulo passou a operar em queda
de 3,5%, refletindo a notícia que vinha da Câmara. O dólar chegou a subir 4,75%.
2 Ao longo da tarde, o presidente do Senado, Renan Calheiros, confirmou que levaria
adiante a votação do impeachment. Com isso, o mercado devolveu parte das perdas.

Fonte: Redação. Infografia: Gazeta do Povo.

Glencore passa a ser maior acionista da mineradora australiana Atlas Iron
10/05/2016 - Fonte: R7
A Glencore tornou-se a acionista majoritária da mineradora australiana especializada
em minério de ferro Atlas Iron, que enfrenta dificuldades, após uma transação de troca
de dívidas por ações, dando à mineradora e comercializadora sua única exposição
direta à produção da matéria-prima para fabricação do aço.
A Glencore tem atuado como intermediária na compra e venda de minério de ferro
para terceiros desde 2008, mas vinha evitando, tanto por projetos quanto por
circunstâncias, o lado produtivo do setor, que é dominado por Vale, Rio Tinto e BHP
Billiton.
A subsidiária da Glencore Maru Sky fechou mais cedo neste a aquisição de uma parte
da dívida da Atlas, conforme a mineradora australiana de menor porte negociou com
credores para evitar um colapso como decorrência dos fracos preços do minério de
ferro.
A Atlas disse ao órgão regulador de valores mobiliários da Austrália que a Maru Sky
havia convertido a posse de suas dívidas em 8,47 por cento de ações, tornando-a a
maior acionista única da Atlas Iron. O segundo maior acionista é o Commonwealth
Bank of Australia, com 6,36 por cento.
A Glencore, em posicionamento enviado à Reuters por e-mail, disse que não produz
minério de ferro próprio, mas que detém os direitos de venda de uma parte da
produção da Atlas devido a um acordo de fornecimento.
Preço da gasolina em alta ressuscita o gás natural no Brasil
10/05/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo

O aumento dos preços dos combustíveis provocou uma nova onda de procura pelo gás
natural veicular (GNV), mais barato que gasolina e etanol, mas que andava
desacreditado desde meados dos anos 2000.
Em São Paulo, o número de conversões de veículos saltou de 1.137 no primeiro
quadrimestre de 2015 para 2.340 no mesmo período de 2016.
Executivos do setor dizem que a queda do poder de compra da população, aliada aos
reajustes da gasolina em 2015, justificam o interesse.
"Esse é um mercado que se sai melhor na crise", diz Jorge Mathuiy, diretor comercial
da MAT SA, única fabricante de cilindros de GNV no país.
Com o crescimento da demanda, a empresa dará início em junho ao terceiro turno de
produção em sua fábrica de Campinas, projeto que demandou a contratação de 15
novos trabalhadores.

SETE VACAS MAGRAS
O setor amargou sete anos de ostracismo desde que o governo decidiu, em 2007,
eliminar os incentivos ao uso de gás em veículos para priorizar a indústria e a geração
de energia. Na época, o Brasil temia cortes no fornecimento após a nacionalização das
reservas da Bolívia, então o maior fornecedor do país.
A partir de outubro de 2015, porém, o número de conversões voltou a crescer. A data
coincide com o último reajuste no preço da gasolina.
Segundo estimativas da associação das distribuidoras de gás canalizado (Abegás), o
custo por quilômetro rodado com GNV equivale hoje, em São Paulo, a cerca de metade
do valor pago por outro combustível.
No Rio, a vantagem é maior: o km rodado com GNV está 63% mais barato do que
com etanol e 57% mais barato do que a gasolina.
"Com a crise econômica, as pessoas estão mais criteriosas com seus gastos. Se antes
apenas táxis optavam pelo GNV, há hoje muitos carros particulares", diz o gerente de
marketing da Comgás Ricardo Vallejo.
Ele estima que São Paulo tenha cerca de 100 mil automóveis com equipamentos para
uso de GNV, sendo que 10% são táxis. No Rio, principal mercado para o setor, são 1
milhão de veículos.
O combustível é mais usado por motoristas que percorrem grandes distâncias, diante
do alto custo da instalação do kit para uso do GNV (entre R$ 4 mil e R$ 5 mil).
Um consumidor que percorre mil quilômetros por mês –pouco mais de 30 por dia–
levaria 20 meses para recuperar o investimento.
MOVENDO A CADEIA
Embora em crescimento, o ritmo de novas conversões ainda não garante a volta aos
tempos áureos. A Comgás, que vende hoje cerca de 600 mil de m³/dia para o setor
automotivo, chegou a vender 1,5 milhão de m³/dia em 2006.
Mas já movimentar os prestadores de serviço. "Estávamos com 15 conversões por
mês. Agora, são 45", diz Teresa Signori, gerente da System Gas, oficina em São
Bernardo do Campo que contratou um técnico e um auxiliar para reforçar a equipe de
três técnicos de instalação.
A vantagem do gás, porém, tende a ficar menor nos próximos meses, com o início da
safra de etanol, que reduzirá os preços. Mas o excesso de oferta de gás natural pode
manter a competitividade do combustível por mais tempo.
O preço do gás começou a baixar –no Rio, caiu 5% em maio e está em revisão em SP.
Crise trava negociações com o governo, dizem entidades
10/05/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo
Há meses, entidades de diferentes setores privados têm adiado suas negociações com
o governo federal por conta da indefinição política no país.
"Desde dezembro do ano passado nossas conversas com os ministérios da Casa Civil
e da Fazenda estão suspensas", afirma Bento Alcoforado, presidente da Abióptica.
A entidade negocia a realização de um programa de certificação e de combate a
produtos ilegais no setor ótico.

As indústrias menos centrais à economia são as mais afetadas, diz. "Mesmo com um
novo governo, haverá tantas demandas, que [as pautas] não serão priorizadas."
A troca no comando do ministério da Saúde também fez com que fossem paralisadas
as PDPs (parcerias de desenvolvimento produtivo), segundo a Abimed, de fabricantes
de equipamentos médicos.
Segundo o cronograma, a lista com os novos produtos que fariam parte do programa
deveria ter saído até o fim de abril, o que não foi feito, diz o presidente, Carlos Goulart.
"Houve uma reunião com o atual ministro, mas o que foi dito é que a pasta está
aprimorando o sistema. Isso rompe a sequência de uma política que já estava em
andamento."
As negociações com o Congresso também estão em compasso de espera. Desde o
início do ano, a Abinee, de eletroeletrônicos, espera a derrubada de um veto da
presidente que determina a elevação da carga tributária do setor.
"A derrubada já foi acertada, mas a pauta está trancada", diz o presidente da
associação, Humberto Barbato.
Minicarros da Daihatsu são lição para a Toyota
10/05/2016 - Fonte: Wall Street Journal

A maior montadora do mundo está contando com uma fabricante de carros minúsculos
para expandir seu império.
A Toyota Motor Corp. há tempos é associada a carros compactos e econômicos, mas
os executivos da empresa japonesa dizem que outra montadora fabrica esse tipo de
automóvel melhor do que ela e bem ali no seu quintal. Essa montadora é a centenária
Daihatsu Motor Co., que a partir de agosto vai se tornar uma subsidiária totalmente
controlada pela Toyota.
A operação de US$ 3 bilhões para assumir o controle total da Daihatsu foi anunciada
em janeiro pelo líder da Toyota, Akio Toyoda, mirando os mercados em
desenvolvimento, onde a maioria das pessoas não tem dinheiro para comprar um carro
grande.
Toyoda está entre os executivos que fez uma peregrinação até a supereficiente fábrica
da Daihatsu na cidade de Nakatsu, no sul do Japão, que produz minicarros com
motores de 0,66 litro ou menos — quase o mesmo que uma motocicleta de pequeno
porte.
“Com a ascensão das questões ambientais e dos mercados emergentes, os carros
pequenos ganham uma importância ainda maior que antes”, disse Toyoda quando o
negócio foi anunciado. “Se não tivermos conhecimento sobre carros pequenos, não
podemos avançar.”

Assumir totalmente o controle da Daihatsu vai ajudar a Toyota a melhorar seu negócio
de carros pequenos ao permitir que ela trabalhe mais próxima dos engenheiros da
futura subsidiária.
A segunda fábrica da Daihatsu em Nakatsu foi inaugurada em 2007, três anos depois
da construção da primeira fábrica na cidade. A nova unidade é da metade do tamanho
da primeira, mas tem capacidade de produzir o mesmo número de veículos. E ela
custou somente 60% do investimento habitual.

A empresa instalou seus robôs de soldagem em um terço do espaço usado em uma
fábrica tradicional. Na linha de pintura, minicarros ainda incompletos são
movimentados lado a lado, em vez de um atrás do outro, o que reduz o comprimento
da linha em mais de 30%.
A montadora aprendeu com os erros cometidos na primeira fábrica, onde teve que se
desfazer de robôs que custaram milhões de dólares depois que eles começaram a
quebrar em sequência. Os robôs foram substituídos por operários que receberam
treinamento ao estilo militar na montagem acelerada de carros.
A Daihatsu, cujos principais mercados são o Japão e o Sudeste Asiático, também
buscou fornecedores novos e menores dispostos a desenvolver peças mais baratas
para seus minicarros.
“As pessoas sempre perguntam como conseguimos tocar um negócio de minicarros
que não são tão lucrativos”, diz Masanori Mitsui, diretor-superintendente da Daihatsu.
“Mas é justamente porque fabricamos esses carros com margens apertadas que
precisamos ter ideias novas.”
A Toyota tem uma aliança com a Daihatsu desde 1967 e em 1998 adquiriu uma fatia
de 51% nela. As duas montadoras operaram quase que de forma independente no
passado, embora tenham trabalhado juntas no Sudeste Asiático, onde a Daihatsu
forneceu certos modelos para a Toyota.
Os carros pequenos podem trazer mais demanda por serviços para as concessionárias
e podem ajudar a Toyota a atrair clientes que começam comprando carros mais
baratos e, depois, os trocam por modelos mais lucrativos.
Mas os minicarros propriamente ditos não são vistos como uma fonte importante de
lucro. Assim como suas rivais americanas e europeias, a Toyota obtém a maior parte
dos seus ganhos com carros maiores.
Nos Estados Unidos, o maior mercado da Toyota, os preços baixos da gasolina
impulsionaram as vendas de utilitários esportivos e caminhonetes, ajudando a

montadora a estimar um lucro líquido de cerca de US$ 20 bilhões em seu ano fiscal
mais recente.
Mas carros pequenos são a especialidade da Daihatsu. No seu mercado doméstico, o
Japão, ela vende os chamados “kei”, minicarros cujos motores pequenos qualificam
seus proprietários a pagar impostos mais baixos.
Apesar de alguns desses minicarros custarem apenas US$ 7 mil, os veículos que saem
da fábrica de Nakatsu têm uma margem de lucro de cerca de 5%, diz um executivo
da Daihatsu, um feito raro para uma fabricante de carros pequenos.
Os números chamaram a atenção da Toyota devido às suas aspirações nos mercados
em desenvolvimento. Os carros pequenos representam hoje cerca de 28% das vendas
globais de veículos leves, de acordo com a consultoria IHS Automotive, que espera
que o percentual suba ao longo dos próximos dez anos, graças ao crescimento da Índia
e de outros países em desenvolvimento.
Acertar a fórmula para fazer carros pequenos é uma dor de cabeça comum a muitas
das grandes montadoras globais, sendo que algumas foram atrás de conhecimento
especializado por meio de parcerias.
Em 2009, a Volkswagen AG firmou uma aliança com a Suzuki Motor Corp., que é
especializada em carros pequenos e tem uma presença grande na Índia. A parceria
fracassou e foi encerrada no ano passado. A General MotorsCo. está trabalhando com
a chinesa SAIC Motor Corp. para reformular sua maneira de criar carros para os
mercados em desenvolvimento.
Carros pequenos representam cerca de 27% das vendas globais da Toyota. É mais
que os 22% de dez anos atrás, de acordo com a IHS, mas, em certos mercados
emergentes, incluindo a Índia, a montadora japonesa vem tendo dificuldades para
satisfazer os gostos dos motoristas locais.
Já a Daihatsu quer transferir as lições aprendidas na fábrica de Nakatsu para os
mercados emergentes, diz Mitsui, o diretor-superintente. “Nossas vantagens de
fabricação vêm dos minicarros e queremos levá-las” para o mercado global, diz ele.
Bolsa de futuros de minério de ferro é novo cassino para investidor chinês
10/05/2016 - Fonte: Wall Street Journal

Por décadas, o preço do minério de ferro foi fechado em negociações secretas entre
as maiores mineradoras e siderúrgicas do mundo.
Agora, a força dominante é um obscuro mercado de commodities no nordeste da
China, um exemplo gritante de como o poder de determinar preços para produtos que
vão do ferro ao cobre está se deslocando para o Oriente.
A mudança vem sendo impulsionada por investidores chineses que despejaram bilhões
de dólares no mercado futuro de minério de ferro da Bolsa de Commodities de Dalian.

As apostas deles, remanescentes do frenesi observado nas bolsas chinesas no ano
passado, geraram tanto valor em dólar quanto os contratos futuros de ouro em Nova
York, segundo dados do Citigroup Inc. Esses investidores também criaram algo até
então inexistente no exclusivo mercado de minério de ferro: preços visíveis em tempo
real.
E esses preços estão subindo. Apesar da expectativa de um excesso de oferta de
minério de ferro em 2016, os contratos futuros na Dalian já subiram 46% desde o
começo do ano.
O preço do produto físico subiu 52%, atingindo US$ 68,70 por tonelada no dia 21 de
abril, seu nível mais alto em quinze meses. Na sexta-feira, a commodity foi negociada
no mercado físico por US$ 65,20 a tonelada, enquanto o contrato mais ativo na bolsa
de Dalian fechou a US$ 70,36 a tonelada.
A alta nos preços está preocupando tanto regulares quanto produtores chineses. Eles
temem que a onda de especulação esteja criando uma bolha e condições voláteis que
dificultam as operações de hedge. Mesmo assim, a magnitude do mercado de futuros
está se mostrando difícil de ser ignorada.
“Os volumes que estão sendo negociados são tão altos que eles inundam o mercado
físico e serão uma enorme influência daqui para frente”, diz Nev Power, diretorpresidente da australiana Fortescue Metals Group Ltd., a quarta maior exportadora de
minério de ferro do mundo.
“O lado negativo é a volatilidade que estamos vendo: Isso torna muito difícil prever
aonde o preço está indo daqui para frente”.

Cerca de US$ 330 bilhões de contratos futuros de minério de ferro foram negociados
na bolsa de Dalian em abril, mais que o dobro do volume mensal registrado ainda em
fevereiro e aproximadamente quatro vezes a cifra movimentada no mercado físico
internacional em um ano.
O aumento dos preços do minério de ferro, um ingrediente importante da fabricação
de aço, tem impulsionado os preços do metal ao redor do mundo. Nos Estados Unidos,
o índice de referência de bobinas laminadas a quente já subiu 37% neste ano, para
US$ 520 a tonelada.
Em um esforço recente para desacelerar as negociações, a Dalian elevou os custos das
transações e a margem, ou depósito, exigido dos investidores para negociar.
Os contratos futuros do minério de ferro recuaram 5,4% na quarta-feira passada, após
terem caído outros 6%, o limite diário, na véspera. Na semana anterior, haviam subido
5,9% em dois dias consecutivos.
Na quinta-feira passada, a bolsa informou que havia temporariamente proibido 13
investidores de abrir posições e alertado mais de 200 outros que violaram regras de
negociação.

“Todo este crescimento apresenta perigos múltiplos para a estabilidade dos preços
globais das commodities, considerando o quanto o regime chinês é menos
regulamentado e, portanto, com menos proteções para os investidores, que são,
talvez, os mais especulativos do mundo”, disseram analistas do Citigroup na semana
passada.
O mercado de minério de ferro foi por muito tempo um deserto para os investidores.
Ele era dominado por um punhado de produtores, incluindo a BHP Billiton e a Rio Tinto,
que até 2010 vendiam minério de ferro diretamente para as siderúrgicas através de
contratos anuais.
Os preços eram estabelecidos a portas fechadas, em negociações anuais que ditavam
o tom para o resto do mercado.
À medida que o apetite da China aumentou e os fabricantes de aço começaram a
precisar de mais minério de ferro do que os grandes produtores podiam suprir, esse
sistema desmoronou.
As empresas começaram a compilar os preços à vista a partir de levantamentos de
carregamentos físicos sendo negociados ao redor do mundo. E um mercado futuro de
minério de ferro acabou surgindo.
Contratos futuros de minério de ferro vêm sendo negociados em Cingapura desde
2009. Apesar de os volumes de lá também terem crescido recentemente, eles são
ínfimos perto dos contratos trocando de mãos em Dalian.
A corrida nos mercados de commodities da China está começando a se parecer com a
versão deste ano da febre das bolsas de ações de Xangai e Shenzhen em 2015. E ela
não está confinada ao minério de ferro.
As negociações de futuros de vergalhões de aço usados na construção dispararam na
Bolsa de Futuros de Xangai este ano, fazendo do contrato o terceiro mais negociado
no mundo por volume, depois dos futuros de petróleo das bolsas de Nova York e
Londres. Os futuros de cobre negociados em Xangai também estão entre os dez
maiores volumes do mundo.
Observadores do mercado dizem que uma das razões para os contratos futuros de
minério de ferro estarem ganhando relevância é o fato de os negociantes no mercado
físico poderem observá-los em tempo real, ao contrário do preço físico da commodity,
que é publicado uma vez por dia.
“Uma das maiores razões de sua influência é porque ele é tão visível”, diz Ivan
Szpakowski, gestor do fundo de hedge americano Academia Capital.
Apesar de a demanda e a oferta anuais no mercado de minério de ferro transportado
por navios terem ficado quase em equilíbrio em 2015, em 1,4 bilhão de toneladas, o
banco Morgan Stanley prevê um excesso de oferta de cerca de 60 milhões de toneladas
neste ano e de 90 milhões em 2017, já que as mineradoras estão mantendo a
produção em alta.
Vale não chega a acordo para vender 40% da Mineração Rio do Norte
10/05/2016 - Fonte: Wall Street Journal
A Vale informou nesta terça-feira (10) que as negociações com a Hydro foram encerradas
sem um acordo para venda de sua participação de 40% na Mineração Rio do Norte (MRN),
produtora de bauxita no Brasil.

"As duas empresas elaboraram uma carta de intenção em outubro de 2015 relacionada a
uma possível transação, mas não conseguiram concordar com os termos comerciais",
disse a emrpesa em comunicado.
Países produtores de aço acertam combater excesso de produção
10/05/2016 - Fonte: Inda
O excesso de capacidade de produção de aço no mundo, que já passa de 700 milhões
de toneladas, sendo cerca de 60% na China, foi o tema de um documento conjunto
de dez associações da indústria siderúrgica mundial, firmado na sexta-feira. O grupo
se reuniu há duas semanas em Bruxelas, sob a liderança da Organização para a
Cooperação do Desenvolvimento Econômico (OCDE), para discutir a grave crise que
atravessa o setor.
Segundo a declaração, que lista vários pontos das discussões, os desafios do setor
assumiram dimensão global significativa que “deve ser resolvida através de um diálogo
internacional constante”. E aponta que medidas governamentais de apoio têm
contribuído significativamente para o excesso da capacidade, comércio desleal e
distorções nos fluxos de comércio do aço.
A declaração tem o apoio dos governos do Canadá, União Europeia, Japão, México,
Coreia do Sul, Suíça, Turquia e Estados Unidos. O país foi representado pelo
presidente-executivo do Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Melo Lopes.
Entre as propostas de ministros de governos presentes — 90% da produção mundial
de aço — foram listadas várias medidas necessárias, entre elas o fim de subsídios ou
outros apoios de países a estatais que mantenham usinas siderúrgicas pouco rentáveis
ou deficitárias.
Além disso, não conceder apoios a investimentos para ampliar capacidade de
produção sem justificativa econômica e ações que causam distorções na concorrência.
Um ponto considerado importante é que governos de países não estimulem ainda mais
a expansão da oferta.
Foi pedido ainda no encontro que governos se comprometessem que toda empresa
produtora de aço pouco rentável ou deficitária seja forçada a sair do mercado ou fechar
suas instalações. E que siderúrgicas de capital estatal, total ou parcial, não recebam
nenhum benefício que distorça a concorrência.
O encontro, denominado “Reunião de Alto Nível sobre o Excesso de Capacidade e
Ajustamento Estrutural no Sector Siderúrgico”, tentou obter a participação da China
no compromisso, mas o país não aderiu à declaração. Alegou que se trata de um
problema global do setor.
A declaração das entidades, observou Lopes, foi um passo importante para enfrentar
a crise da sobrecapacidade de aço global, que poderá saltar para mais de 800 mil
toneladas em 2017. “Fica uma preocupação grande, pois a China, dona de quase
metade da capacidade mundial de aço, se recusou a participar desse esforço.”
Muitos representantes se declararam desiludidos com a recusa do governo chinês em
não participar de um programa de medidas para resolver o problema do excesso de
oferta de aço no mundo. Mas se mostraram otimistas com o apoio dado pelos governos
dos oito principais países e regiões produtoras do mundo.
A falta de apoio da China impede que haja um amplo consenso em relação aos
compromissos firmados de ajustes da oferta, destaca a declaração. Para Lopes, o
temor é que a China continue a ampliar o fluxo de exportações para outros mercados.
Atualmente, o ritmo de embarques chega a 110 milhões de toneladas por ano.

