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Tendência no exterior, uso de robôs na indústria ainda é incipiente no Brasil
23/05/2016 – Fonte: Gazeta do Povo
Número de máquinas vendidas no mundo foi recorde em 2015, com o
mercado asiático respondendo pela maior parte da demanda. “Custo Brasil”
e crise econômica são barreiras por aqui

Um dos pilares da chamada indústria 4.0, a utilização de robôs automatizados nas
linhas de produção tem movimentado um mercado bilionário no mundo.
Dados da Federação Internacional de Robótica (IFR, da sigla em inglês) divulgados em
abril mostram que o número de máquinas vendidas ano passado foi recorde, atingindo
a cifra de 240 mil unidades – o que corresponde a um crescimento de 8% em relação
a 2014.
Os mesmos números, no entanto, mostram que essa tecnologia ainda está longe de
se disseminar no Brasil no mesmo ritmo de outros mercados emergentes.
A China, sozinha, concentrou 27% da demanda global pelos robôs. Considerando
outros países asiáticos, como Coreia do Sul, Japão, Taiwan e Tailândia, o percentual
sobe para 60%. A Europa e a América do Norte aparecem em seguida entre os
principais mercados, enquanto A América Latina e o Brasil nem sequer chegam a ser
citados nominalmente no levantamento da IFR.
Outro estudo anterior do órgão, porém, mostrou que, em 2014, havia 9,5 mil robôs
industriais em operação nas plantas brasileiras, número que deve dobrar para 18,3
mil em 2018.
A estimativa pode soar favorável, mas vista em um contexto mais amplo destaca o
abismo que há entre a utilização dessas máquinas por aqui e no resto do mundo. A
previsão é que na China, por exemplo, o número de robôs em operação salte de 189,3
mil em 2014 para 614,2 mil em 2018.
Custo x benefício
Os robôs articulados estão entre os modelos mais vendidos no mundo a cada ano –
das 240 mil unidades vendidas em 2015, 150 mil se enquadram nesta categoria.
Apesar de especialistas do setor não arriscarem prever os custos médios de compra e
implantação da tecnologia, devido às várias especificidades de cada modelo e projeto
dentro das indústrias, balanço divulgado pela IDC mostra que o custo não é baixo.
Ano passado, os gastos com robôs industriais em todo o mundo foram de US$ 45
bilhões – o que traz um custo médio de US$ 187,5 mil por robô, levando-se em conta
os números de vendas da IFR (que não necessariamente são os mesmos considerados
pela IDC, é preciso lembrar). No Brasil, considerando o dólar atual, a cifra giraria em
torno de R$ 651 mil por unidade.

Entre 13 países analisados pela IFR, o Brasil amarga a penúltima colocação na adoção
das máquinas, quase empatado com a República Tcheca.
Os robôs, por si só, não tornam uma indústria mais inovadora ou produtiva. Mas são
considerados por analistas e empresários como peças fundamentais no processo de
digitalização e automação das linhas de produção, visto como um caminho sem volta
para as indústrias, independente do porte ou atividade.
Naturalmente, as máquinas exigem investimento e adaptação do parque fabril – o que,
num período de crise econômica e falta de confiança, são barreiras vultuosas.
“O primeira entrave é o cenário político-econômico. É difícil investir quando não se
sabe exatamente o que vai acontecer no curto ou médio prazo”, resume o diretor da
Divisão de Automação Industrial da Siemens no Brasil, Pablo Roberto Fava. “Um
segundo problema é o custo.
O mesmo investimento que um cliente nosso tem que fazer no Brasil é muito menor
se realizado em outro país, por questões fiscais como o imposto de importação”,
completa.
O diretor-executivo de Tecnologia da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e
Equipamentos (Abimaq), João Delgado, lembra que já há empresas nacionais
dedicadas ao desenvolvimento de softwares e componentes voltados para a
manufatura avançada – o “grosso” da tecnologia, no entanto, ainda é de origem
estrangeira.
Para Delgado, tão importante quanto maquinário é o investimento em capital humano
capaz de fazer a programação e integração de todas essas inovações, físicas e virtuais.
“Com essa ‘bagunça’ toda no Brasil a gente perde muito, estamos com investimento
zero. Mas não tenho dúvidas de que ao menos todos (os industriais) já perceberam
que industria 4.0 é algo menos místico do que parece, e mais factível do que as
pessoas pensavam”, reforça.
LINHAS DE PRODUÇÃO DO FUTURO
Em 2015, o número de robôs industriais vendidos em todo o mundo chegou à marca
recorde de 240 mil unidades, número 8% maior do que o visto no ano anterior.
Novos robôs em operação (em milhares)

Pelo mundo
A Ásia concentrou, sozinha, 60% da demanda de robôs.
Novos robôs em operação (em milhares)

Mercado
Segundo levantamento da IDC, a indústria foi responsável por 63,4% do total de
gastos em robótica no mundo todo, em 2015. A consultoria espera que este mercado
cresça a uma taxa anual de 17% até o fim da década. Confira os gastos com robótica:

Em operaçãoo
A Federação Internacional de Robótica (IFR, da sigla em inglês) estima que, em 2018,
haja 2,3 milhões de robôs em operação nas indústrias.

*Em milhares de unidades.
ThyssenKrupp traz manufatura avançada para São José dos Pinhais
Fundada em 1998 para acompanhar a chegada das primeiras indústrias automotivas
na região, a unidade da ThyssenKrupp Steering em São José dos Pinhais é considerada
uma das mais modernas da companhia no país. A planta pertence à divisão da
multinacional germânica especializada em produzir componentes para a direção de
veículos.

Alegando questões estratégicas, a companhia não divulga dados específicos de suas
unidades, como infraestrutura, número de empregados ou dados de produção. A aura
de “segredo” que cerca as plantas, porém, não impede que o CEO da divisão Steering
no Brasil, Daniel da Rosa, destaque os avanços que estão sendo conquistados com a
modernização das linhas de produção no contexto da indústria 4.0.
O uso de grandes robôs industriais conectados por meio de sensores e monitorados
em tempo real é uma das prerrogativas da companhia – os profissionais humanos não
monitoram os processos individuais, mas o sistema da fábrica como um todo, o que
também permite que as linhas de montagem e os equipamentos possam ser
influenciados a qualquer momento por uma nova formulação.
“Os resultados têm sido muito bons, não só em termos de produtividade e qualidade,
mas também no uso de recursos e sustentabilidade. Partimos do início do processo de
automação, que era a indústria 3.0, com o uso de robôs, para agora intensificar a
conexão dessas máquinas com o restante da operação”, afirma Rosa.
Esta conectividade permite, segundo o executivo, que fábricas como a de São José
dos Pinhais e a recém-inaugurada em Poços de Caldas (MG) “conversem” em tempo
real com a cadeia de fornecedores e com a indústria automotiva e possam ajustar de
forma imediata a produção de peças conforme a demanda.
“O mercado varia muito. Se essa variação não flui rápido o bastante para o sistema
produtivo, a nível local e mundial, as máquinas continuam produzindo quantidades
previstas para outra situação. Por isso é importante que toda a cadeia esteja conectada
diretamente com as máquinas. Nisso, ganhamos em produtividade e flexibilidade”,
explica o CEO.
Parcela de PLR da GM vai injetar R$36,9 milhões na economia do Vale
23/05/2016 – Fonte: G1

Os trabalhadores da General Motors (GM), em São José dos Campos, aprovaram em
assembleia realizada na manhã desta segunda-feira (23) o valor da Participação de Lucros
e Resultados (PLR).
O pagamento da primeira parcela foi fixado em R$ 8,6 mil e vai injetar R$ 36,9 milhões
na economia regional. O valor será pago até o final de maio.
Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, o acumulado da PLR deve ser fechado no final do
ano, dependendo das metas de produção. Caso a planta atinja 100% da produção
esperada, o equivalente a 42 mil veículos, o valor é de R$ 14,1 mil. A PLR varia de R$ 11,2
mil a R$ 16,9 mil. A segunda parcela será paga em janeiro de 2017.
Ainda de acordo com a entidade, cerca de 3 mil trabalhadores do primeiro turno aprovaram
a proposta. Haverá outra assembleia no início do segundo turno, com os 1,3 mil
trabalhadores, mas como o primeiro representa maioria, o valor já foi considerado
aprovado.

Em 2015, o benefício foi de R$ 10.850. No início de 2016, os trabalhadores paralisaram a
produção durante as negociações do valor da segunda parcela. A empresa oferecia R$
4.250, alegando que o mercado de veículos havia caído 26,6 %. Após uma semana de
greve, empresa e sindicato entraram em acordo sobre o valor, fixado em R$ 5,6 mil.
A GM de São José dos Campos conta com 4.300 trabalhadores e produz os veículos S10
e Trailblazer, além de motores e transmissão.
Contratações
Os trabalhadores ainda aprovaram em assembleia a contratação de 200 trabalhadores
para o segundo turno da S10. De acordo com o sindicato, as contratações acontecem
ainda este mês e os trabalhadores devem começar na planta a partir do final de junho.
Procurada, a General Motors informou que não iria comentar a PLR e a contratação dos
200 funcionários.
Empresas em recuperação judicial devem R$ 120 bilhões
23/05/2016 – Fonte: Gazeta do Povo
Fontes de mercado dizem que grandes negócios, como a operadora Oi, podem
engordar a lista das empresas em recuperação judicial.
Os desafios da economia brasileira estão sendo sentidos pelas empresas, que estão
cortando custos, revendo estratégias de expansão e realizando demissões. Muitas
vezes, todo esse esforço de austeridade não é suficiente e vários negócios são
obrigados a recorrer à recuperação judicial – saída legal que permite à companhia uma
“moratória” de seis meses para negociar débitos.
Apenas entre as empresas que tiveram a recuperação judicial aprovada, o total da
dívida é de R$ 120 bilhões, diz a consultoria especializada em recuperação de
empresas Alvarez & Marsal.
Segundo os dados da companhia, apenas as 20 maiores recuperações judiciais somam
R$ 73,4 bilhões em dívidas. No curto prazo, existem motivos para acreditar que o
“bolo” vá aumentar.
O número de pedidos de recuperação judicial no país quase dobrou até abril, na
comparação com igual período de 2015, aponta a Serasa Experian. Fontes de mercado
dizem que grandes negócios – como a operadora Oi e a siderúrgica Usiminas – correm
risco de vir a engordar, e muito, os débitos renegociados na recuperação judicial.
Dificuldades
Analisando a complexidade das 20 maiores dívidas, muitas das quais vêm sendo
roladas há anos, o diretor-geral da Alvarez & Marsal, Marcelo Gomes, diz que, mesmo
numa perspectiva otimista, é pouco provável que os credores venham a reaver sequer
a metade do que lhes é devido.
Segundo o diretor da BR Partners, Cláudio Citrin, a recuperação judicial é uma “espécie
de choque de realidade” para um negócio. “Todos os ativos passarão a valer menos
do que em uma situação normal.”
O sócio do Banco Plural Warley Pimentel afirma que a questão a ser analisada é a
chance de o negócio se perpetuar.
“Muitas empresas usam a retórica da crise, culpam o mercado, mas o fato é que alguns
negócios em recuperação não param em pé, não são mais viáveis”, diz o executivo.
Para Pimentel, o raciocínio vale para as usinas de açúcar e álcool, que vinham com

problemas ainda na época em que o Brasil vivia a euforia de crescimento, pois os
preços praticados para o etanol nunca foram suficientes para pagar o custo da
construção das usinas.
O mesmo argumento vale para empresas que encabeçam a lista de recuperações,
como a Sete Brasil, que tem como único cliente a Petrobras, estatal investigada, por
corrupção, na Lava Jato. Segundo Gomes, da Alvarez & Marsal, a Lava Jato é parte do
problema. “Acho que, no caso do setor de óleo e gás, a queda do petróleo foi mais
nociva do que a Lava Jato.”
Além de ter sido abatida pela queda do petróleo, a OGX (hoje OGPar) não conseguiu
confirmar as expectativas de produção de seus campos de petróleo, o que
comprometeu a credibilidade do negócio. O processo de recuperação judicial da
empresa começou em 2014, quando o país começou a sentir os primeiros sinais da
crise atual.
A OSX, criada para fornecer à “coirmã”, acabou sendo levada junto. No âmbito da
recuperação da OGX, parte dos credores aceitou transformar a dívida em participação
do negócio na esperança de rever os valores. “Não adiantou, pois, sem as reservas
prometidas, o negócio não se sustenta”, diz o executivo do Brasil Plural.
Rombo
Embora o valor de R$ 120 bilhões devido pelas empresas em recuperação judicial no
país pareça gigante, o endividamento das companhias é, na verdade, maior. Isso
porque alguns débitos ficam de fora da recuperação, entre eles os tributários. “É por
isso que, ao iniciar a recuperação judicial, muitos ativos que poderiam ser vendidos
para dar fôlego ao negócio já estão penhorados”, explica Pimentel.
A OGPar afirmou, por e-mail, que a saída da OGX da recuperação judicial dependerá
da “combinação do preço do petróleo no mercado internacional e da capacidade de
controlarmos nossos custos operacionais”. A companhia afirmou que espera, no
futuro, ser uma “empresa enxuta e com a estrutura adequada”.
Brasil precisa sair de isolamento global para retomar exportações
23/05/2016 – Fonte: Gazeta do Povo
Governo Temer, que conta com o comércio internacional para ajudar a
economia, deve expandir os acordos do país
As exportações são uma das principais apostas do presidente em exercício Michel
Temer para retomar o crescimento econômico. O maior desafio dessa medida é
superar o atual isolamento comercial do país.
Se medir a abertura de nossa economia pela participação das importações e
exportações no PIB, apenas o Sudão tem a economia mais fechada que a brasileira.
Enquanto na média mundial o comércio exterior representa 48% do PIB, no Brasil esse
índice é de 19%.
A concentração de esforços em acordos multilaterais que não foram consolidados, a
preferência comercial pelo Mercosul como forma de integrar a América do Sul e o mau
uso de medidas protecionistas são alguns dos fatores que colocam o Brasil como
responsável por apenas 1% do fluxo do comércio internacional.
Para Carlos Abijaodi, diretor de Desenvolvimento Industrial da Confederação Nacional
da Indústria, rever este isolamento é fundamental para que a indústria volte a
produzir. “A abertura comercial é indispensável nesse momento para a economia

brasileira. O mercado doméstico está muito pouco atrativo e muito pouco
demandante”, diz.
Para o presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil, José Augusto de
Castro, a limitação econômica dos parceiros priorizados impediu o avanço do comércio
exterior brasileiro.
“A opção pelo Sul-Sul foi errada principalmente pelo valor econômico. A África é
responsável por apenas 3% das importações mundiais e a América do Sul corresponde
ao mesmo valor. Ou seja, concentramos nossos esforços em apenas 6% das compras
mundiais. O espaço para crescer é muito pequeno”, avalia.
Um dos principais impactos desta medida foi a queda na exportação de produtos
industrializados. Em 2003, 54% dos produtos enviados pelo Brasil ao mercado externo
eram manufaturados. No primeiro quadrimestre de 2016 este número foi de 35%.
O distanciamento na relação com os Estados Unidos ajuda a explicar esta queda. CEO
da Câmara Americana de Comércio no Brasil, Deborah Vieitas lembra que 57% da
pauta de exportações brasileiras aos EUA está focada em produtos semiindustrializados e industrializados, enquanto com a China, por exemplo, 84% da pauta
é baseada em commodities.
Ela acredita que há espaço para a retomada das negociações entre os dois países.
“Mudanças de governo e no próprio Mercosul apontam que esta deve ser a melhor
fase do bloco, mas independente disso o Brasil tem a possibilidade de pedir uma
licença específica e ir para uma negociação bilateral”, analisa.
Acordos
Um fator determinante no isolamento brasileiro do comércio internacional é a falta de
acordos. Enquanto grandes pactos, como o Tratado de Livre Comércio Trans-Pacífico,
foram fechados, o Mercosul tenta há 12 anos estabelecer uma parceria com a União
Europeia – o que ainda não aconteceu.
A alternativa buscada por muitos países para superar as dificuldades de acordos
multilaterais tem sido a opção por negociações bilaterais. O Brasil, entretanto,
impedido por uma cláusula do Mercosul de negociar novas parcerias sem a participação
dos países do bloco, segue sem avançar neste sentido.
Um estudo realizado pelo Centro de Estudos do Comércio Global, da FGV, a pedido da
Amcham, diz que um “passo necessário” nas relações internacionais do Brasil é buscar
renegociar esta decisão.
Comércio internacional
Nos últimos anos, os produtos industrializados têm perdido espaço nas exportações
do país, com isso as commodities estão dominando a pauta comercial. Em relação aos
mercados, a dificuldade de fazer prosperar novos acordos tem deixado o brasil cada
vez mais dependente das compras chinesas.

Principais compradores de produtos brasileiros
no primeiro quadrimestre de 2016
Principais produtos exportados

Serra defende novos acordos bilaterais
Queda
Em 2003, 54% dos produtos enviados pelo Brasil ao mercado externo eram
industrializados. No primeiro quadrimestre de 2016, esse número caiu para 35%. Um
dos motivos foi a distância em relação aos EUA.
Em seu discurso de posse como ministro das Relações Exteriores, José Serra sinalizou
que a situação de isolamento deve mudar. “O Brasil não mais restringirá sua liberdade
e latitude de iniciativa por uma adesão exclusiva e paralisadora aos esforços
multilaterais no âmbito da Organização Mundial do Comércio, como aconteceu desde
a década passada, em detrimento dos interesses do país”, disse. Serra deixou claro
que o Brasil vai investir na multiplicação de pactos bilaterais e evidenciou também o
foco das parcerias. “Vamos ampliar o intercâmbio com parceiros tradicionais, como a
Europa, os Estados Unidos e o Japão”, afirmou.
Além desses países, o ministro citou que acordos com o México e a Argentina serão
prioritários. “Um dos principais focos de nossa ação diplomática em curto prazo será
a parceria com a Argentina, com a qual passamos a compartilhar referências
semelhantes para a reorganização da política e da economia”, disse.
Reforma na previdência não pode ser “para inglês ver”, diz líder do governo
André Moura
23/05/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

O novo líder do governo na Câmara dos Deputados, André Moura (PSC-SE), defendeu
em entrevista que a reforma da Previdência Social não pode ser “de faz de conta”,
“para inglês ver”. Segundo ele, o governo deve fazer uma reforma que

“verdadeiramente” permita ao país ter uma previdência sustentável, mesmo que para
isso seja preciso mexer em direitos adquiridos.
Moura também prevê que não há, entre os líderes partidários da Câmara, “clima
político” para aprovar a recriação da CPMF. Ele diz ser pessoalmente contra uma
proposta única de recriação do tributo como “única” alternativa para resolver a crise
econômica que o Brasil vive. Na entrevista, o deputado defende ainda a “reformulação”
de programas sociais, como o Bolsa Família. Veja os principais trechos da entrevista:
Qual será a agenda prioritária do governo Michel Temer nesses primeiros
meses?
É essa agenda econômica, o ajuste fiscal, a reforma previdenciária, a reforma
trabalhista. Agora não posso aqui tecer detalhes, porque ainda não tive orientação de
forma detalhada.
Concorda com a defesa do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, de que a
reforma da Previdência tem de mexer nos direitos adquiridos?
Que a reforma da previdência se faz urgente, ninguém tem dúvida. Temos que
entender o momento que atravessa o país.
Não podemos ter uma reforma da Previdência de faz de conta, não pode ser uma
reforma para inglês ver.
Temos que ter uma reforma que verdadeiramente permita, neste momento difícil, que
o país possa ter uma Previdência sustentável. Não podemos ter uma Previdência em
estado de pré-falência que a gente tem hoje, com a certeza que a previdência do país
vai falir.
Então defende a linha de Meirelles?
Se houver necessidade... Ele (Meirelles) já admite, mas tenho certeza que todos os
esforços são para que não seja necessário mexer em direitos adquiridos. Tenho certeza
que a proposta que vai chegar aqui é a proposta mais viável possível para salvar a
previdência.
Acha que há condições políticas para aprovar a reforma desse jeito hoje na
Câmara?
A proposta que chegar aqui vai ter sido construída na base do diálogo. (...) O que
chegar aqui a esta Casa vamos trabalhar para aprovar, porque tenho certeza que vai
chegar da forma mais consensual possível.
Há clima político para aprovar ainda este ano a CPMF?
Veja, não há clima político para aprovar a CPMF colocado por alguns líderes, mas há
um clima muito favorável de consciência e de responsabilidade com o futuro deste país
e da importância de uma pauta econômica, de um ajuste fiscal urgente que se faz
necessário. Logicamente é uma discussão que vamos fazer quando a proposta vier do
governo.
Quando era líder do PSC, se posicionava contra a CPMF...
O que disse enquanto líder do PSC é que, naquele momento, em que tínhamos um
governo que não apresentava nenhuma alternativa viável, não era justo que fosse o
único caminho a ser apresentado. Não era só o fato de recriar a CPMF que íamos
resolver o problema da crise econômica e estabilizar economia do país.
Mas e pessoalmente, é contra?
Pessoalmente, uma proposta única, como era do governo anterior da CPMF, sou
contra. Agora, precisamos entender que esse momento é o momento maior do país.
Prevê dificuldade para convencer os líderes a aprovar a CPMF?

O trabalho de convencimento se torna muito mais fácil quando se tem uma base sólida,
comprometida, que tem responsabilidade com o governo e com o país. E nós temos
essa base de partidos que somam aí 407 deputados.
Temer deve buscar apoio do PT?
Entendo que essa possibilidade não existe, mesmo porque o PT vai cumprir um papel
de oposição, que espero que seja uma oposição construtiva, sem ódio, sem rancor. O
que não podemos ter é uma oposição de quanto pior melhor, porque quem paga o
preço caro é o Brasil. (...) Entendo que dificilmente o PT deixará de fazer oposição.
Não será contraditório Temer anunciar a “herança maldita” de um governo
que até bem pouco tempo fazia parte?
Qual a cumplicidade que Temer teve com o governo anterior? Nenhuma. Cumplicidade
zero. Teria se tivesse tido oportunidade de contribuir, mas não teve. Não teve
participação nenhum. Então, temos que mostrar (a herança maldita), para sociedade
brasileira tenha consciência do tamanho da dificuldade que vamos enfrentar. A
sociedade brasileira precisa conhecer a situação deixada pelo governo anterior.
O Congresso está disposto a aprovar cortes de programas sociais em nome
do ajuste fiscal?
Reformulação do Bolsa Família é importante, é fundamental. Quando fala em
reformulação, não significa dizer que haverá cortes. (...) Sabemos que, nessa
reformulação, vão ser encontradas muitas coisas erradas, de desvios de recursos. (...)
A avaliação que pode ser interpretada como corte é exatamente da corrupção que
existe no Bolsa Família, dos equívocos que existem no Bolsa Família.
E os outros programas sociais?
O presidente Michel Temer disse claramente que programas e ações que vinham sendo
desenvolvidos pelo governo anterior que tenham resultados positivos para o país
devem permanecer e, se possível, a depender das condições de disponibilidade de
recursos, serem ampliados.
O governo está disposto a apoiar a pauta da chamada bancada BBB (boi, bíblia
e bala)?
Depende o que sejam essas pautas. As bancadas evangélica, da segurança pública e
do agronegócio têm uma pauta de uma bancada que está legitimada pelo voto popular.
Mas não significa que toda pauta que eles defendam seja uma pauta que também será
do governo. Então, vai depender muito.
Mas governo pretende aceitar a inclusão dessas pautas nas votações em
plenário?
O governo pretende que a pauta seja a mais ampla possível, a mais harmoniosa
possível.
Pessoalmente, como vê a revogação do Estatuto do Desarmamento?
Não posso trazer uma posição enquanto líder do governo. Pessoalmente sou a favor,
mas não de tudo que foi aprovado na comissão especial. Por exemplo, o cidadão poder
ter em casa sete armas. Acho que tem que ter limites. Tem que ter uma rediscussão
daquilo que foi aprovado na comissão, para que a matéria que for a plenário possa ser
discutida de forma mais ampla.
É a favor da redução da maioridade penal?
Totalmente a favor. 100% a favor. Esperando que o Senado tenha a responsabilidade
de pautar e levar a discussão para o plenário.
Concorda com a PEC 215, que transfere poder demarcação de terras indígenas
do Executivo para o Legislativo?

É uma PEC extremamente polêmica. Não participei dessa comissão. Não tenho
conhecimento detalhado dela.
É a favor do Estatuto da Família?
Sou católico, devoto do Nosso Senhor do Bonfim. Meu partido tem uma posição
extremamente conservadora em relação ao Estatuto da Família. Não tenho a linha
conservadora do meu partido, mas também não me distancio tanto dela. Mas acho
que é importante o debate com ela. A gente sabe que é um tema muito polêmico hoje
em dia.
Para o senhor, como deve ser a definição de família?
Não sou contra, se é uma escolha... enfim, do casamento homossexual, não sou contra
isso. Entendo que a família é o homem e a mulher. Mas não tenho nada contra. Se é
o desejo de duas pessoas, não sou contra. Não tenho nada de ser contra, tenho que
respeitar o desejo, a vontade, o sentimento de cada cidadão.
Meta fiscal virou ‘cheque especial’ de R$ 170,5 bilhões, diz Barbosa
23/05/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

O ex-ministro da Fazenda Nelson Barbosa disse neste sábado (21), por meio de nota,
que a equipe econômica do governo interino de Michel Temer decidiu ampliar a
expectativa de deficit neste ano para que qualquer melhora que aconteça nas contas
públicas seja considerada novidade ou avanço.
Na sexta-feira (20), o governo Temer anunciou que pedirá ao Congresso autorização
para fechar o ano com deficit de R$ 170,5 bilhões.
Barbosa disse que os números apresentados na sexta indicam que a meta fiscal se
transformou numa espécie de “cheque especial de até R$ 170,5 bilhões que permite
uma redução substancial de receitas e um aumento também substancial de despesas
e que dificilmente deixará de ser cumprido”.
Meirelles nega possibilidade de recuo em medidas de austeridade
O projeto enviado pela equipe de Dilma Rousseff há dois meses previa um deficit de
R$ 96,7 bilhões em 2016. A meta em vigor é um superavit de R$ 24 bilhões.
Inicialmente, Barbosa havia sido escalado por Dilma para explicar em uma entrevista
na segunda-feira (23) as diferenças entre os dados dos dois governos. O evento, no
entanto, não acontecerá mais.
Na nota, Barbosa disse que a equipe de Temer manteve a estratégia de política fiscal
adotada em março, quando o governo Dilma solicitou ao Congresso espaço para
acomodar frustrações de receita, pagar investimentos e manter ações emergenciais.
“Não causa surpresa que a atual equipe econômica tenha que relançar a mesma
proposta fiscal apresentada em março como uma ‘novidade’, como uma nova era de
‘realismo fiscal’“, diz Barbosa na nota.
“Na verdade, o realismo fiscal e a mudança de foco do ajuste fiscal para a reforma
fiscal já estão em prática desde o início deste ano. A diferença, agora, é que a equipe
econômica decidiu rebaixar excessivamente as expectativas sobre o resultado fiscal
para que, de hoje em diante, a adoção de qualquer medida que melhore as finanças

públicas, mesmo aquelas já propostas pelo governo no final de 2015 e início de 2016,
sejam retratadas como ‘novidades’ ou ‘avanços’ por parte do governo interino.”
Confirmado! Haverá greve de motoristas e cobradores de ônibus de Curitiba
23/05/2016 – Fonte: Paraná Online

Todos os motoristas e cobradores de ônibus de Curitiba e Região Metropolitana
aprovaram o indicativo de greve, por conta da cobrança de multas que seriam
descontadas dos salários dos trabalhadores.
Na madrugada desta segunda-feira (23) foi a vez dos funcionários da Viação Mercês
aprovarem o indicativo de greve. Com a aprovação, cerca de 8,8 mil trabalhadores
concordam com a paralisação do transporte público da capital paranaense.
O Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba e Região (Sindimoc)
destaca que o serviço do transporte funciona normalmente nesta segunda-feira (23).
Por outro lado, o Sindimoc irá definir os próximos passos da mobilização, antes das
12h desta segunda-feira. O sindicato alega que as infrações, que teriam sido cometidas
em 2011 e 2012, foram desarquivadas e são indevidas.
Para especialistas, desemprego só deve começar a cair no 2º semestre de
2017
23/05/2016 – Fonte: Paraná Online
Ainda que medidas do governo Temer possam evitar que a taxa de desemprego atinja
14% em 2016, conforme sugeriu o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles,
especialistas avaliam que, mesmo com um início da recuperação da economia este
ano, o nível de desocupação só deve começar a cair no segundo semestre de 2017.
A taxa - que chegou a 10,9% no primeiro trimestre e já é a maior observada pela
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua - deve ultrapassar
12,0% em 2016 e pode chegar ao pico de 13,9% em 2017, de acordo com analistas
consultados pelo Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado.
Para os especialistas, a demora na reação do mercado de trabalho se deve a uma
premissa econômica: a atividade deve avançar em um primeiro momento, para só
depois haver uma geração de emprego mais sustentável.
Segundo eles, este atraso ocorre porque, para as empresas, o custo de contratar ou
demitir é alto. Os empresários preferem, portanto, estar seguros quanto aos rumos
da economia para abrir ou fechar postos de trabalho.
"Quando a atividade econômica começar a melhorar, as empresas vão preferir fazer
hora extra com seus funcionários atuais e, quando não houver mais condição de
atender à demanda, terão de contratar", explica o economista Luiz Fernando Castelli,
da consultoria GO Associados. Segundo suas estimativas, o ano de 2016 terminará

com uma taxa de desocupação a 12%, chegando a 12,5% no segundo semestre do
ano que vem e começando a cair a partir daí.
Em reuniões com centrais sindicais no início desta semana, Meirelles mostrou uma
previsão até mais pessimista. Para ele, caso a confiança dos agentes econômicos não
seja restaurada, a desocupação do País pode chegar a 14% ainda este ano. Depois,
em entrevista, o ministro garantiu que o governo vai tomar medidas necessárias para
evitar que a taxa chegue a este nível.
O presidente em exercício Michel Temer havia afirmado em seu primeiro discurso, na
última quinta-feira, que a redução do desemprego é seu maior objetivo. Para isso, o
governo aposta no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), que deve ser
lançado nos próximos dias. O projeto tem como meta destravar as concessões,
privatizações e parcerias público-privadas de infraestrutura como forma de criar
empregos e gerar renda.
O ex-ministro Moreira Franco (PMDB-RJ), que é o secretário-executivo do PPI,
defendeu que os investimentos nesta área têm potencial de gerar três vezes mais
vagas do que os realizados no setor produtivo, embora não tenha explicitado ainda
quantos empregos o programa pode gerar.
Márcio Salvato, professor e coordenador do curso de economia do Ibmec/MG, acredita
na possibilidade na criação de postos de trabalho por meio do PPI, mas pondera que
os reflexos só devem ser vistos na taxa de desemprego no longo prazo.
"O desemprego não vai cair imediatamente. Na verdade, é o contrário. Muitas pessoas
que estavam fora da PEA (População Economicamente Ativa) devem voltar a procurar
emprego porque sentem que há mais vagas, o que deve refletir no aumento das taxas
por um período", explica. Para Salvato, o desemprego medido pela Pnad Contínua
deve chegar ao pico de 13,0% em outubro deste ano e girar neste nível por alguns
meses.
O economista Thiago Curado, da 4E Consultoria, também alerta para o aumento da
PEA por causa da chegada de mais pessoas ao mercado de trabalho. "A PEA está
crescendo em ritmo mais rápido do que a economia é capaz de incorporar", afirma. A
4E espera que a taxa de desemprego suba para 13,1% em dezembro de 2016,
chegando ao pico de 13,9% em setembro do ano que vem.
Gás natural amplia competitividade ante eletricidade e óleo, indica pesquisa
23/05/2016 – Fonte: Paraná Online
O gás natural está mais competitivo do que a energia elétrica em todas as regiões do
País e também é mais vantajoso do que o óleo combustível para as indústrias com
consumo acima de 50 mil metros cúbicos (m³), segundo levantamento da Associação
Brasileira de Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás), obtido com
exclusividade pelo Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado. E a
competitividade tende a aumentar mais em diversos estados, tendo em vista que
algumas distribuidoras ainda não passaram por reajuste das tarifas de gás.
"O momento que estamos vivendo agora é em função da queda do barril do petróleo,
que é uma das variáveis que compõem o preço do gás. Isso está provocando uma
redução de custo, que está na ordem de 5% a 6%", explica o presidente executivo da
Abegás, Augusto Salomon.
No segmento residencial, o gás natural é competitivo em todas as regiões, com
destaque para o Centro-Oeste, onde o preço do gás natural para clientes de alto
consumo é 57,5% inferior ao valor da tarifa de energia elétrica, seguido pelo Sul, com

uma diferença de 56,9%, pelo Nordeste (-44%) e pelo Sudeste (-34,6%). Já para
clientes residenciais de baixo consumo, a menor variação é no Sudeste (-7,5%) e a
maior, no Sul (-43,7%).
No caso do Sudeste, Salomon salienta que os dados ainda não consideram o reajuste
das distribuidoras do Rio de Janeiro, realizado em maio, e também de São Paulo, onde
ainda devem ser anunciados. A entidade aponta, ainda, que mesmo uma diferença
menor já sinaliza para os consumidores que é mais vantajoso utilizar o aquecedor a
gás, substituindo o chuveiro elétrico.
No segmento comercial, a diferença de preços é ainda maior. O Nordeste é a região
onde o energético é mais competitivo, já que o preço do gás está 73,1% inferior ao
da energia elétrica na classe de consumo de 50 mil m³ por mês. Na outra ponta, a
menor economia fica com consumidores comerciais do Sudeste com demanda de 500
m³/mês, que mesmo assim têm custo 38,3% inferior com o gás em relação à
eletricidade.
Na classe industrial, o comparativo foi feito com o óleo combustível, uma vez que,
conforme a Abegás, de um modo geral, a indústria não utiliza energia elétrica para
gerar vapor, mas apenas de forma pontual, para força mecânica - em empilhadeiras
por exemplo.
No segmento, o gás natural é competitivo para consumidores acima de 50 mil m³/mês
em todas as regiões. A maior vantagem é para os consumidores da classe de 1 milhão
de m³/mês no Centro-Oeste, que possuem uma tarifa de gás 46,3% menor do que o
preço do óleo A1. Já no Sudeste, a diferença varia de uma redução mínima de 0,1%
a 27,4%, dependendo do volume de consumo.
Salomon lamenta o fato de a queda do preço e a consequente melhora da
competitividade do gás vir em um momento de retração econômica, que dificulta que
as distribuidoras se beneficiem do bom momento de preço. "Na medida em que
começa a ter uma queda do preço do gás, conseguimos ser mais competitivos em
outros segmentos e desenvolver outros mercados. Infelizmente isso acontece em um
momento de crise", disse. Somente nos dois primeiros meses deste ano, o consumo
de gás natural pelas indústrias recuou 13,81%, em decorrência da redução da
atividade industrial.
Propostas
"Por mais que o gás seja mais competitivo que a energia elétrica, o problema hoje é
que o consumo caiu e, consequentemente, o consumo de gás caiu. Há uma paralisação
clara da indústria, mas isso vai mudar e, em mudando, a estrutura para a expansão
tem que estar pronta", diz o dirigente.
Salomon afirma que o setor pretende levar ao governo "atual ou ao próximo que
estiver lá" uma proposta para destravar o setor, que inclui alterações nas áreas
regulatória e tributária. "É uma agenda complexa, mas os preços hoje mostram que
estamos altamente competitivos. A grande questão é como criamos esse ambiente de
incentivo à indústria para que se possa colocar no mercado mais gás".
Embora animados com a perspectiva de uma nova dinâmica de mercado que decorrerá
da esperada venda de ativos de gás pela Petrobras, hoje monopolista no fornecimento
e transporte de gás, e do potencial fim da obrigatoriedade da estatal ser operadora
única do pré-sal, os agentes observam que as regras atuais não respondem às novas
necessidades e geram insegurança nos potenciais investidores.
"Estamos preocupados com esse modelo pós Petrobras", revela Salomon. A Abegás
está contratando uma consultoria para estudar as alternativas de mercado e contribuir
com a discussão sobre um eventual ajuste das regras.

Lucro das empresas de capital aberto cai 33,9%, revela pesquisa
23/05/2016 – Fonte: Paraná Online
O lucro líquido de 300 empresas de capital aberto no Brasil somou R$ 23,165 bilhões
no primeiro trimestre de 2016, valor 33,99% inferior na comparação com o mesmo
período de 2015, quando o total foi de R$ 35,093 bilhões, de acordo com pesquisa da
Economatica, que desconsidera o resultado da mineradora Vale.
O setor bancário é o de maior lucratividade, já que de janeiro a março deste ano os
21 bancos de capital aberto lucraram R$ 14,302 bilhões. Ao comparar com o resultado
do ano passado, quando ficou em R$ 17,87 bilhões, no entanto, é vista uma queda de
19,98%.
Dos 25 setores avaliados pela Economatica, 19 registraram lucro no primeiro trimestre
de 2016 e seis reportaram prejuízo. Entre os segmentos com resultado positivo, 13
reportaram crescimento e 12 queda de lucratividade.
O setor de energia elétrica foi o setor com maior prejuízo no período, de R$ 1,90 bilhão
contra um lucro de R$ 5,182 bilhões em 2015.
Ao considerar o resultado da mineradora Vale, as 301 empresas de capital aberto no
Brasil registraram lucro de R$ 29,47 bilhões, um crescimento de 15,34% ante 2015.
Empresas
Na divisão por empresas, a Economatica revela que a Vale foi a mais lucrativa no
primeiro trimestre de 2016, com R$ 6,31 bilhões, ante um prejuízo de R$ 9,53 bilhões
em 2015.
Das 20 empresas mais lucrativas no primeiro trimestre de 2016 quatro tiveram queda
de lucratividade com relação ao 2015, sendo o Banco do Brasil o que registra a maior
queda nominal, de R$ 3,45 bilhões.
O setor bancário é o setor com maior número de representantes entre as 20 empresas
mais lucrativas, com cinco instituições. Em segundo lugar está o setor de papel e
celulose com três empresas.
Já entre os resultados negativos, a Eletrobras foi a maior, com prejuízo de R$ 3,89
bilhões de janeiro a março deste ano. No ano de 2015, a empresa tinha registrado
lucro de R$ 1,25 bilhões.
A Petrobras é a empresa com maior queda de resultado entre 2016 e 2015. Em 2016,
a empresa registrou prejuízo de R$ 1,24 bilhões contra lucro de R$ 5,33 bilhões em
2015.
'Sem reforma,faltará dinheiro para pagar os aposentados', diz especialista
23/05/2016 – Fonte: Em.com
Segundo o economista Paulo Tafner, especialista em Previdência, a reforma da
Previdência precisa cortar despesas desde já. Caso contrário, pode faltar dinheiro para
pagar os aposentados lá na frente.
Como sr. vê a intenção de se fazer a reforma da Previdência neste momento?
Já passou da hora de fazer a reforma. Vou dar um dado crucial. O gasto previdenciário,
mantida a regra atual, vai crescer todo ano 5% do PIB (Produto Interno Bruto). Isso
significa que em 10 anos, será 60% maior. Em 15 anos, vai mais que dobrar. Os
próximos 20 anos são cruciais. Haverá um intenso processo de envelhecimento. Vai

entrar uma quantidade imensa de gente no sistema e não há fonte de arrecadação
que banque.
Na prática, o que será isso?
Significa que pode acontecer aqui no Brasil o que aconteceu na Grécia: faltar dinheiro
para pagar o aposentado. Aí você chama o cara e avisa: sabe aquele ‘dindin’ que você
recebe? Então, vou cortar.
O sr. defende a adoção da idade mínima para trabalhador da ativa. Por quê?
Sem isso, não haverá efeito financeiro imediato no sistema para desacelerar o
crescimento do déficit. Se a regra da idade mínima valer apenas para novos
trabalhadores, o efeito só virá daqui a 40 anos, quando esses trabalhadores estiverem
velhos e começarem a se aposentar.
Outra medida que o sr. defende é a equiparação da idade de aposentadoria
para homens e mulheres. Há quem considere injusto com as mulheres.
Por que injusto? Antigamente, as mulheres cuidavam da casa, dos filhos. Antigamente.
Agora elas estão no mercado de trabalho.
Além disso, as mulheres vivem muito mais que os homens. Aí vão se aposentar antes
que os homens? Por que essa diferença? Não faz sentido. As pessoas precisam
entender uma coisa: os últimos governos foram avestruzes e não aproveitaram um
bom momento para fazer a reforma da Previdência. Não há mais tempo, nem como
adotar paliativos.
Brasil no fim da fila do livre-comércio
23/05/2016 – Fonte: Paraná Online
Com uma política de Estado focada apenas na combalida Organização Mundial do
Comércio (OMC) e com um setor industrial refratário a concessões, o Brasil ficou à
margem da expansão sem precedentes de acordos bilaterais e regionais do comércio
na última década.
Ao final de fevereiro de 2016, o País era o que tinha o menor número de tratados
comerciais entre os países do Brics. Além disso, estava envolvido em apenas cerca de
1% dos acordos fechados pelo planeta. Na prática, o sistema comercial do século 21
começou a ser construído sem a presença do Brasil.
Agora, o discurso do novo ministro das Relações Exteriores, José Serra, apontando
que o governo de Michel Temer vai relançar a ideia por acordos bilaterais foi
acompanhado com grande atenção por governos de todo o mundo e nos corredores
da OMC.
Mas, segundo diplomatas e analistas consultados pelo Estado, uma mudança na
postura do Brasil não vai depender apenas do governo. Para experientes observadores
na União Europeia (UE), por exemplo, um dos maiores entraves foi sempre a indústria
brasileira, que evitava aceitar qualquer abertura de seu mercado. "A Fiesp terá de ser
convencida a ceder", disse um alto funcionário da UE em Bruxelas.
Outro obstáculo que o Brasil enfrentava para fechar acordos comerciais era o governo
de Cristina Kirchner na Argentina, que deixou claro por anos que não queria um acordo
de livre-comércio com a Europa ou com qualquer outra economia que pudesse
ameaçar seus aliados nacionais.
"Com a chegada de Maurício Macri à presidência da Argentina, as coisas mudaram",
disse Francisco Assis, deputado do Parlamento Europeu, entusiasmado com a
possibilidade da retomada da negociação entre UE e Mercosul.

"Com Temer e Macri, acreditamos que haverá um impulso nas negociações entre o
Mercosul e a UE. Não será um processo fácil. Mas ele faz todo o sentido, econômico e
também em termos geoestratégicos", disse o deputado, responsável pelos assuntos
de Mercosul no Parlamento Europeu.
Mas, mesmo dentro do Itamaraty, muitos alertam que a busca por acordos comerciais
de forma bilateral não conseguirá resolver um dos principais obstáculos para as vendas
brasileiras: os subsídios agrícolas de Estados Unidos, Europa e Japão.
Para trás
Dados da Organização Mundial do Comércio mostram que, entre 2005 e 2016, o
cenário internacional foi bruscamente modificado por uma proliferação inédita de
acordos bilaterais.
No início de 2005, estavam em vigor cerca de 260 tratados entre países, concedendo
diferentes benefícios a exportadores. Ao final de fevereiro de 2016, o cenário era
radicalmente diferente: no total, governos haviam notificado à OMC mais de 625
acordos comerciais, envolvendo tanto a liberalização de serviços como de bens.
Desses, 419 estavam em vigor.
Nesse mesmo período, o Brasil enterrou a Aliança de Livre-Comércio das Américas
(Alca), não conseguiu avançar o acordo com a União Europeia e patinou ao tentar
estabelecer tratados comerciais com outros países emergentes. Mas o argumento é de
que a estratégia recompensaria o País, uma vez que o acordo global que vinha sendo
conduzido pela OMC ditaria as novas regras mundiais para a próxima geração e que
seria a única capaz de reduzir os subsídios agrícolas dados pelos países ricos, que
afetam a competitividade das exportações brasileiras pelo mundo.
A aposta na OMC, porém, não deu resultados e, 16 anos depois, não apenas o País
não conseguiu acesso aos mercados das economias ricas para seus bens agrícolas
como as regras para limitar as distorções ao comércio jamais foram implementadas
de uma forma profunda.
Em um impasse desde 2000, a OMC foi marginalizada e hoje nem mesmo
manifestações ocorrem nas portas do organismo. Já os governos se lançaram em
acordos bilaterais e regionais para compensar o que, em Genebra, não iriam obter.
Aos membros da OMC, a diplomacia do presidente americano, Barack Obama, deixou
claro há anos que não iria mais esperar. Hoje, o governo americano conta com 14
diferentes tratados comerciais e negocia com a Europa a criação da maior área de
livre-comércio do mundo.
Nesse período, não foram apenas os europeus e americanos que fecharam acordos
comerciais. Nas Américas, o México soma 13 tratados com parceiros de todo o mundo.
Já o Chile, sem as amarras do Mercosul, conta com 26 acordos de livre-comércio.
Mesmo o Canadá usou os tratados para tentar reduzir sua dependência em relação à
economia dos EUA. No total, soma 17 tratados e ainda negocia outros seis.
CUT aceita conversa sobre reforma da Previdência
23/05/2016 – Fonte: Paraná Online
Depois de se negar a dialogar com o governo do presidente em exercício Michel Temer,
a Central Única dos Trabalhadores (CUT) aceitou participar da mesa de negociações
com outras quatro centrais sindicais sobre a reforma da Previdência e outras questões
trabalhistas. O resultado das conversas será levado ao novo governo.

Ligada ao PT, a CUT não reconhece a legitimidade do governo Temer e defende a volta
da presidente Dilma Rousseff. Segundo dirigentes da CUT, o fato de aceitar participar
das conversas com as demais entidades não significa reconhecer o governo Temer.
Na segunda-feira passada, as outras quatro centrais (Força Sindical, Nova Central,
UGT e CSB) estiveram com Temer para criar um mecanismo permanente de
negociações sobre a reforma da Previdência e outros temas da pauta trabalhista.
As quatro entidades ficaram de se reunir na próxima segunda-feira para formular uma
proposta que seria apresentada no dia 30. CUT e CTB, ligada ao PCdoB, foram
convidadas mas se recusaram a participar da reunião com Temer por considerarem o
governo em exercício ilegítimo.
Nesta sexta-feira, 20, o presidente da CUT, Vagner Freitas, almoçou em um
restaurante no bairro da Mooca, na zona leste de São Paulo, com representantes da
Força Sindical e UGT.
"Combinamos com o governo que as quatro centrais fariam uma proposta mas
achamos por bem que todas as centrais participem porque não é uma responsabilidade
só nossa. O pessoal da CUT disse 'nós topamos mas precisamos de um tempo para
discutir com toda a direção'", disse o secretário-geral da Força, João Carlos Gonçalves,
o Juruna.
Por causa disso, as centrais pediram ao governo uma semana de prazo para incluírem
a CUT na formulação da proposta. Segundo Juruna, o deputado Paulo Pereira da Silva,
o Paulinho da Força (SD-SP), foi encarregado de falar com o presidente em exercício
para redefinir o cronograma. "Eles (CUT) propuseram que a gente modifique a data",
disse Juruna.
'Ilegítimo'
Segundo o secretário-geral da CUT, Sérgio Nobre, que também participou do almoço,
o fato de ter aceitado participar da elaboração da proposta que será apresentada a
Temer não muda a posição da central em relação ao governo em exercício.
"As centrais têm um foro antigo para temas da pauta trabalhista, um espaço para a
construção de consensos. Quanto ao Temer a CUT tem uma posição muito clara. O
governo é ilegítimo e vamos trabalhar para que Dilma reassuma. Não vamos sentar
com Temer", disse Nobre.
De acordo com ele, a CUT aceitou discutir propostas para a reforma da Previdência de
uma forma genérica e não especificamente para serem apresentadas ao presidente
em exercício. "O consenso que as centrais construírem será de domínio público. Pode
ser usado por universidades, governos municipais, por quem quiser. Não significa que
vamos negociar com Temer de forma direta nem indireta", afirmou.
Segundo Juruna, a participação da CUT é importante porque a reforma será decidida
no Congresso e as todas centrais esperam apoio do PT para evitar a perda de direitos.
O governo ainda não formulou uma proposta concreta mas ministros falam na criação
de uma idade mínima de aposentadoria inclusive para trabalhadores que já estão no
mercado
Abinee: mudança na política faz 29% das empresas investirem na produção
23/05/2016 – Fonte: Paraná Online
A poucos dias do afastamento da presidente Dilma Rousseff, no início de maio,
pesquisa feita pela Associação Nacional da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) já
havia captado uma melhora na expectativa das empresas do setor. Segundo o

levantamento, 29% das consultadas informaram que já estavam investindo para
aumentar a capacidade produtiva. Foram abordadas 100 empresas.
Vale destacar que a pesquisa da Abinee foi a campo praticamente junto com a
divulgação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no dia 3 de maio,
de uma queda de 11,4% da produção industrial em março relativamente a idêntico
mês em 2015. No primeiro trimestre deste ano, a produção industrial acumulou uma
retração de 2,3% em relação ao período de janeiro a março do ano passado.
Segundo a Abinee, a melhora da expectativa da indústria do setor de eletroeletrônica
a ponto de prometer investimento se explicou naquele momento tão-somente pela
confiança de que a presidente Dilma Rousseff não sairia vencedora da votação da
admissibilidade do processo de impeachment no Senado Federal.
"O que precisava era de um evento político positivo e, desde que foi aprovado o
impeachment de Dilma na Câmara, o setor começou a perceber que a presidente seria
de fato afastada", disse Humberto Barbato, presidente da associação.
Das 29 empresas que disseram já estar investindo, 73% indicaram que os efeitos dos
investimentos prometidos deverão ocorrer ainda neste ano. Para 23%, deverão
ocorrer a partir de 2017 e para 4%, só a partir de 2018. E, dos 71% das empresas
que não estão realizando investimentos para aumentar a capacidade produtiva, 7%
pretendem fazê-lo ainda neste ano; 43% irão realizar a partir de 2017; 33% a partir
de 2018; 17% não mostraram intenção em realizar investimentos por ora.
Ano não deve fechar com expansão do comércio
23/05/2016 – Fonte: Bem Paraná
Apesar do bom desempenho de alguns setores, os números positivos devem apenas
frear um pouco a queda prevista para as vendas deste ano. “O inverno não vai salvar
as vendas deste ano, que já acumulam queda de 8,5% no primeiro trimestre, em
relação ao primeiro trimestre de 2105”, afirma o Rodrigo Rosalem, diretor de
Planejamento e Gestão da Federação do Comércio Varejista do Paraná (Fecomércio).
Rosalem acredita que números positivos possam ser registrados em segmentos onde
a maior sazonalidade seja caracterísitica. Como exemplo cita os segmentos de
vestuário e calçadados, que já foram favorecidos pela chegada da frente fria uma
semana antes do Dia das Mães.
“No entanto, até mesmo nestes setores, esse incremento não pode ser considerado
um aumento real de demanda, mas apenas um movimento sazonal resultado de
alguma oferta realizada pelo lojista para incentivas as vendas, já fracas”, afirma. O
executivo justifica a previsão com o fato da queda nas vendas deste ano estarem mais
acentuadas que no ano anterior em relação a 2014.
Artigo: O impeachment e a indústria
23/05/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo
Não será estranho se o próximo ano registrar um grande avanço nas vendas e na
produção de veículos. Os patamares atuais estão baixos a ponto de qualquer marola
gerar crescimento percentual de dois dígitos, e as mudanças políticas são quase um
tsunami.
Em 1993, primeiro ano completo do governo Itamar, as vendas no mercado interno
cresceram 48% na comparação com 1992, ano do impeachment de Fernando Collor.

Além dos ventos de mudança, houve um estímulo: a redução de impostos sobre carros
1.0, medida que baixou o preço ao consumidor e consolidou o segmento dos veículos
populares. Na outra ponta, os importados também foram beneficiados com diminuição
de tributos.
A maré favorável para o setor perpetuou-se em 1994 com o Plano Real. A bonança se
estendeu por mais três anos, até que a crise dos países asiáticos fez o barco quase
virar.
O período pós-impeachment foi marcado por seguidas mudanças no ministério da
Fazenda, mas a suposta calmaria política elevou a confiança. A sensação de
estabilidade tornou-se palpável com a nova moeda, e a coisa começou a andar.
Naquela virada de poder, o setor automotivo absorveu as idas e vindas de ministros e
taxas. O Brasil já era um mercado em forte expansão, valia o investimento. Além
disso, a vida não era fácil em outros países. Nos Estados Unidos, a General Motors
engolia o maior prejuízo da história, afogada por gastos gerados pelo seu fundo de
aposentaria.
Não será preciso estabelecer uma nova moeda no país, o que facilita as coisas.
Contudo, a queda nas vendas e na confiança é tão grande que um simples rearranjo
de tributos será pouco para gerar um ciclo duradouro de crescimento.
A reação de curto prazo deve ocorrer, mas o clamor do setor automotivo é unânime:
fabricantes locais e importadores pedem previsibilidade para agir no longo prazo, algo
que faltou nos anos 1990 e continua escasso agora.
(Eduardo Sodré- Editor-adjunto da Folha de S. Paulo).
Indicadores do mercado brasileiro se reaproximam dos de emergentes
23/05/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo
Com o agravamento da recessão e da crise política, o mercado financeiro do Brasil
passou boa parte do último ano e meio com desempenho pior em relação aos pares
emergentes. A partir do aumento das apostas de impeachment de Dilma Rousseff, no
início de março, o movimento começou a se reverter.
Descolado dos demais mercados em vários pregões, o Ibovespa e o real tiveram as
maiores altas globais, e a percepção de risco do país caiu.
A euforia contribuiu para que, aos poucos, a "curva" do Brasil começasse a se
reaproximar dos emergentes.
Agora, passada a fase que culminou no afastamento de Dilma, analistas acreditam que
o mercado doméstico só vai "colar" de vez nos demais se o governo do presidente
interino, Michel Temer, tomar rapidamente medidas para a retomada efetiva da
economia.
Os sinais mais fortes de perda de fôlego da economia começaram a aparecer após o
segundo turno da eleição presidencial de 2014.
As preocupações em relação às contas públicas aumentavam, e a Operação Lava Jato
atingia políticos e empreiteiras. O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa de
Valores de São Paulo, começou a piorar em dezembro de 2014, quando se discutia o
ajuste fiscal.

A partir de março deste ano, o índice voltou a se aproximar dos emergentes,
registrando no último dia 12 a menor diferença (5,94 pontos) desde 22 de janeiro de
2015 (4,55 pontos). Isso coincidiu exatamente com o início do governo interino de
Temer.
O CDS (credit default swap), espécie de seguro contra calote, começou a piorar em
março de 2015, mês de protestos contra Dilma.
O maior patamar do CDS –e o maior distanciamento dos emergentes– ocorreu em 28
de setembro de 2015. A comparação é feita entre o CDS do país e o de um bloco de
14 emergentes, que inclui o próprio Brasil.
No início daquele mês, a agência de classificação de risco Standard & Poor's retirara o
selo de bom pagador do país. Também em setembro, no dia 22, em meio a dúvidas
sobre as medidas fiscais e temores de crise global, o dólar fechou acima de R$ 4 pela
primeira vez na história. A diferença do real em relação às outras moedas foi ampliada
em 21 de janeiro, quando o dólar atingiu R$ 4,16.
Desde então, esses ativos se recuperaram, embora o movimento tenha se revertido
parcialmente nos últimos dias, com o temor de aumento de juros nos EUA.
Na última semana, a diferença entre a percepção de risco medida pelo CDS do Brasil
e da média dos emergentes estacionou no nível do início de setembro de 2015.
O dólar comercial chegou a cair para R$ 3,44, no dia 11. Desde então, subiu, mas se
manteve bem abaixo de R$ 4. Na sexta-feira (20), fechou cotado a R$ 3,51.
CENÁRIO EXTERNO
Apesar da euforia dos mercados, os primeiros dias do governo interino de Michel
Temer, foram marcados pela queda da Bolsa e pela alta do dólar e da percepção de
risco.
O principal índice da Bolsa paulista recuou 5,8% do dia 12, início do governo Temer,
até sexta (20). O dólar à vista subiu 2,18% no período, e o CDS (credit default swap)
do Brasil, indicador da percepção de risco, avançou 5,71%.
O motivo foi o crescimento das expectativas de alta dos juros americanos no próximo
mês, que provocou uma corrida para o dólar e reduziu o fluxo de investimentos para
os emergentes.
No Brasil, a nova equipe econômica, liderada pelo ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles, foi bem recebida, mas isso não foi suficiente para manter o mercado em
alta.
"Os investidores esperavam o anúncio de alguma medida no início da semana, o que
não aconteceu", diz o analista Alexandre Soares, da BGC Liquidez.
MEDIDAS
Para acalmar o mercado, Temer deverá anunciar nesta terça (24) medidas para
melhorar as contas públicas nesta semana.
Alvaro Bandeira, economista-chefe da Modalmais, explica que a perspectiva de alta
dos juros nos EUA mascarou as preocupações de investidores em relação às medidas
que serão tomadas pelo governo.
Para o economista, a falta de um diagnóstico para os problemas econômicos do país
adiciona volatilidade ao mercado.
Bandeira ressalta que os investidores estão pessimistas no curto prazo e levemente
otimistas no médio e longo prazos. "Tanto que, neste mês de maio, os investidores
estrangeiros já retiraram R$ 1,3 bilhão da Bovespa."

"Essas medidas do governo são um grande ponto de interrogação, pois ainda não se
sabe o que será feito, nem como e quando", avalia Roberto Indech, analista da
corretora Rico.
"Também não se sabe se as reformas em discussão, como a da Previdência, terão
sustentação política para passar no Congresso."
Indech diz que alguns fatores determinarão o desempenho dos mercados emergentes
nos próximos meses. Um deles é o rumo dos juros nos EUA. Outro fator é o rumo da
economia chinesa.
Governo Macri ainda restringe a importação, diz indústria
23/05/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo
O novo ministro das Relações Exteriores, José Serra, chega à Argentina nesta segunda
(23) com problemas na relação comercial entre os dois países a resolver. Empresários
brasileiros relatam que ainda há restrições, apesar da eleição, no país vizinho, de um
governo que se declara contra o protecionismo e mais pró-mercado.
Levantamento da CNI (Confederação Nacional da Indústria) mostra que 21% das
importações do Brasil param nas licenças não automáticas argentinas. O percentual
aplicado aos demais países que fornecem produtos e serviços ao vizinho é, em média,
de 18% a 20%, diz a CNI.
O mecanismo entrou em vigor neste ano, após caducarem as DJAIs (declaração
juramentada de autorização à importação), que tinham por objetivo conter a
importação por falta de divisas.
Há setores, porém, cujo percentual das vendas que caem nas licenças não automáticas
chegam a 92% (equipamentos de transporte) e 89% (máquinas agrícolas).
Brinquedos, calçados, autopeças, têxteis e artigos de madeira têm mais da metade
das vendas na mesma situação.
As licenças não automáticas atrasam a entrega de mercadorias de setores
considerados sensíveis à indústria local em até 60 dias. Segundo a Folha apurou, no
automotivo, por exemplo, elas estão sendo liberadas no limite do prazo.
"Eles não estão contendo as importações, mas fazendo com que sejam mais
demoradas", disse Carlos Abijaodi, diretor da CNI.
Segundo a consultoria argentina Abeceb, o país triplicou neste ano o número de itens
considerados sensíveis, dada a menor competitividade argentina.
Com a desvalorização do real em relação ao dólar, ficou mais barato produzir no Brasil,
segundo Mauricio Claverí, economista da Abeceb.
"As licenças não automáticas afetam mais Brasil e China devido à natureza dos
produtos que vendem, que fazem concorrência direta com os fabricantes locais",
afirma.
MENOS IMPORTAÇÃO
A recessão brasileira também está reduzindo as vendas da Argentina ao vizinho.
Nos primeiros quatro meses do ano, as exportações brasileiras ao país aumentaram
só 0,8%. Mas as importações recuaram 25%.
Com isso, o saldo está negativo para a Argentina em US$ 1,3 bilhão, o triplo do mesmo
período de 2015.

"Alguns setores estão descontentes, acham que as licenças não automáticas na prática
não os estão protegendo", disse o economista.
Claverí identifica outro fator de estresse: o aumento expressivo das vendas do setor
automotivo, que é regulado por um acordo comercial específico, que vence em junho,
e é o principal item da pauta comercial entre os sócios.
Pela negociação em vigor, a cada US$ 1,5 vendido pelo Brasil à Argentina, tem que
comprar de volta US$ 1.
Segundo o economista, nos quatro primeiros meses deste ano, as vendas do Brasil à
Argentina aumentaram quase 10%. Já as compras caíram 40%. A cada US$ 1 vendido
pela Argentina, ela está comprando quase US$ 2.
Empresários do setor automotivo estão preocupados com a diferença, que pode
atrapalhar a renovação do acordo nos termos atuais. Temem perder a vantagem, que
evita a tributação de automóveis e de autopeças no comércio entre os países.
Volvo terá utilitário com motor a diesel de baixo consumo
23/05/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo
A Volvo venderá o XC60 movido a diesel no Brasil. A estreia da nova motorização do
SUV de luxo está marcada para o início do segundo semestre.
Segundo a Folha apurou, a estratégia da marca sueca será destacar a autonomia do
carro. De acordo com dados da fabricante, a versão D5 (223 cv) apresenta consumo
médio de 15,5 km/l na Europa.
CONCORRENTES
O XC60 a diesel ainda não tem preço definido. O utilitário de luxo vai encarar
concorrentes como os Land Rover Evoque SE SD4 (R$ 244,6 mil) e Discovery Sport
Diesel (R$ 230,2 mil), além do Mitsubishi New Outlander 2.2 (R$ 194 mil).
O XC60 é o automóvel de maior sucesso da Volvo no Brasil, com 683 unidades
vendidas entre janeiro e abril deste ano, segundo dados da Fenabrave (federação que
reúne as distribuidoras de veículos).
Porém, a média de emplacamentos da marca é bem inferior a de concorrentes do
segmento premium. A empresa sueca não tem fábrica no Brasil, enquanto Audi, BMW
e Mercedes já produzem localmente, o que garante benefícios tributários.
MAN Bus: “Vamos batalhar por qualquer oportunidade de negócio”
23/05/2016 – Fonte: Automotive Business

A MAN Latin America segue empenhada em criar soluções para não ter que abaixar a
cabeça para a crise. Diante do minguado mercado de ônibus, que encolheu 46% de
janeiro a maio para apenas 3,7 mil chassis, a companhia busca alternativas para manter
ritmo melhor de vendas. “Vamos batalhar por qualquer oportunidade de negócio”,

defende Jorge Carrer, que assumiu em março o cargo de gerente executivo de vendas
de ônibus da companhia.
A posição foi criada recentemente como parte do programa Vire a Chave. Depois de
promover reestruturações internas e cortar custos para contornar o cenário mais difícil,
a iniciativa sinaliza a busca por voltar à trajetória de crescimento. Até então a área de
vendas de ônibus ficava sob o guarda-chuva de Antonio Cammarosano, que agora passa
a ser responsável apenas pela área de caminhões. “Vimos que era necessário ter
equipes dedicadas, com foco integral em cada segmento”, esclarece Carrer.
O executivo conta que a demanda por ônibus encolheu drasticamente e o mercado
interno não deve passar de 10 mil unidades em 2016. As vendas de modelos de
fretamento tiveram a queda mais expressiva, da ordem de 70%, segundo conta Carrer.
“Com demissões nas empresas, diminuiu a necessidade de levar pessoas de um lugar
para o outro”, avalia. A demanda por modelos urbanos também está enfraquecida e
deve seguir assim no segundo semestre por causa das eleições municipais.
Em anos anteriores, uma leva de compras de ônibus urbanos teria acontecido antes
disso, mas o cenário difícil também freou esse movimento. “Por causa das condições
econômicas, houve um congelamento das tarifas e a renovação de muitas frotas foi
postergada.” Ainda que a procura exista, Carrer aponta que o crédito está mais caro e
restrito, o que também pesa quando o empresário calcula o investimento.
CAMINHO DA ESCOLA E EXPORTAÇÕES
Se o mercado vai mal, o jeito é investir para conquistar os poucos clientes ainda
dispostos a comprar. Um exemplo claro disso são as licitações para o programa Caminho
da Escola. “O projeto encolheu por causa dos problemas de orçamento do governo
federal, mas ainda é um volume importante diante de um mercado que caiu tanto.”
Na sétima fase do programa, que prevê entregas até 2017, a MAN conquistou lote de
750 unidades dentro do volume estimado em cerca de 3 mil veículos. Concorrentes
como Mercedes-Benz e Iveco alcançaram fatias maiores, de 1,6 mil ônibus, algo que
Carrer não vê como um problema. “Até 2014 o Caminho da Escola alavancou muito o
mercado, estimulando a compra de mais de 40 mil ônibus no País. Surfamos muito
nessa onda, com bons volumes”, conta.
Para manter a presença importante na iniciativa, a companhia anuncia a renovação de
dois modelos adequados ao programa. O primeiro é o Volksbus 8.160 OD rural, ônibus
pequeno que promete o menor preço do mercado.
A montadora destaca ter alcançado mais robustez na nova geração. A performance e a
dirigibilidade em terrenos acidentados também ficou melhor por causa do sistema de
suspensão elevado com molas trapezoidais, garante a fabricante.
O outro lançamento é o Volksbus 8.160 OD Onurea, ônibus urbano escolar acessível
com piso baixo e suspensão pneumática. O modelo oferece carrocerias de até 9 metros
de comprimento, com possibilidade de três boxes para cadeirantes. O veículo permite
acesso por rampa, dispensando a necessidade de uso de elevador para o embarque de
pessoas com necessidades especiais.
“Pela primeira vez é um ônibus direcionado para o transporte urbano com acessibilidade
muito grande”, diz Carrer.
Outra frente de negócios para a MAN Latin America está nas exportações, aproveitando
a desvalorização do real diante do dólar. O gerente executivo de vendas indica que os
mercados internacionais respondem hoje por entre 20% e 25% das vendas da
companhia. “Esse número já foi menor no passado”.

Segundo ele, as vendas atendem principalmente países da América Latina e da África.
“Há lugares que também sofreram com a crise nos últimos anos, mas tem dois
mercados que estão em recuperação com bons resultados: México e Argentina”, aponta.
Ociosidade bate recorde nas autopeças
23/05/2016 – Fonte: Automotive Business
A capacidade ociosa na indústria de autopeças atingiu em março 46,3%, maior índice
desde 2010, quando o atual método de medição foi adotado por fabricantes do setor.
Na comparação com o mesmo trimestre do ano passado aociosidade cresceu 13
pontos porcentuais.
Ainda em relação aos três primeiros meses, o emprego nacional no setor de
componentes recuou 16,5% ante o mesmo período de 2015. Os números foram
divulgados pelo Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos
Automotores (Sindipeças).
O faturamento do setor no trimestre foi 12% menor que o verificado em iguais meses
de 2015. Os negócios com montadoras caíram 23,6%. Em um ano as vendas aos
fabricantes perderam cerca de 5 pontos porcentuais de participação. Até mesmo os
negócios com o mercado de reposição perderam o fôlego. O segmento conseguiu
fechar 2015 com alta próxima a 5%, mas já demonstra queda de 2,3% no confronto
com o primeiro trimestre do ano passado.
Já as exportações continuam embaladas pela variação cambial e cresceram 15,5% em
reais. No entanto, com o valor convertido em dólar verifica-se uma queda de 14,6%.
Os resultados vêm da pesquisa mensal feita com 64 empresas que representam 32,3%
do faturamento total da indústria de autopeças no Brasil.
BMW 7 é ponta-de-lança tecnológica
23/05/2016 – Fonte: Automotive Business

Com bastante espaço ousar nos custos, as renovações de automóveis topo de gama
dos conhecidos fabricantes premium costumam ser uma janela para o futuro aberta
no presente. Assim acontece com o novo BMW Série 7, a sexta geração do modelo
lançada no ano passado na Europa.
O sofisticado sedã começa em junho a ser vendido no Brasil cobrando alto por cada
euro aplicado em dúzias de inovações tecnológicas embarcadas em seus longos 5
metros de puro luxo. Para ter aqui o que há de mais moderno em tecnologia
automotiva, o freguês terá de pagar R$ 709.950 na única versão disponível no
mercado brasileiro, a 750i M Sport, com motor V8 4.4 biturbo de 450 cavalos.
“É um carro exclusivo, quase uma peça de ourives”, justifica Helder Boavida,
presidente do BMW Group Brasil. Apesar do valor para poucos, o executivo estima que
conseguirá vender ao menos 50 unidades no próximo meio ano até o fim de 2016,
ajudando a marca a manter sua liderança de 25% das vendas de modelos de sedãs

grandes de alto padrão no País, um nicho de 650 veículos por ano onde também se
inclui o BMW Série 6.
A vanguarda tecnológica e o refinamento construtivo se misturam a bordo do Série 7
tanto para quem dirige – muitas vezes um motorista contratado – como para quem
vai atrás, não raro o dono do veículo ou um VIP ao qual se oferece a regalia.
“É um modelo que antecipa tecnologias, feito com todo o rigor tecnológico, e
estabelece um novo padrão (mais alto) no segmento”, destaca Boavida, citando
sofisticações como o “tapete luminoso” (um feixe de luz projetado no chão para
recepcionar os passageiros), o teto solar com cabos de fibra óptica que iluminam o
interior com várias opções de cores, acionamento de comandos por gestos na tela
central, sistema inteligente de antecipação e adaptação à rota, carroceria construída
com partes de alumínio, aço de alta resistência e fibra de carbono, ar-condicionado
com emissões de fragrâncias, além de um controle remoto de bolso chamado de
“chave” por mera comodidade, pois mais se assemelha a um smartphone.
ASSISTÊNCIAS AVANÇADAS AO MOTORISTA
O Série 7 incorpora diversos tipos de assistências avançadas de direção (ADAS, na
sigla em inglês) que são uma antevisão do carro totalmente autônomo. Por exemplo,
o sistema de cruzeiro adaptativo (ACC) funciona a qualquer velocidade, inclusive no
anda-e-para do trânsito, mantendo distância segura do carro à frente.
Um radar/sonar instalado na dianteira monitora tudo que está à frente e aciona os
freios em caso de necessidade. Com isso, o motorista só precisa se preocupar com o
volante, pois o carro freia e acelera (até a velocidade pré-estabelecida)
automaticamente.
Mais: uma câmera 3D no para-brisas, na altura do espelho retrovisor, tem visão
noturna, detecção de calor e funciona como olhos biônicos do veículo que enxergam
até 600 metros adiante e interpretam o ambiente. Esse monitoramento é cruzado com
informações do navegador via satélite (GPS) para alimentar o sistema adaptativo de
direção, que antecipa o terreno a ser percorrido, como curvas, aclives e declives, e
ajusta a suspensão para operar da melhor forma possível.
Para completar o pacote de olhos virtuais, quatro pequenas câmeras instaladas nas
quatro faces do carro fornecem uma visão de 360 graus no entorno, fornecendo
imagens de vários ângulos, inclusive de cima, que são projetadas na tela central do
painel para facilitar manobras.
Esta mesma tela obedece a comandos por gestos (não é preciso tocar), para mostrar
informações do computador de bordo, navegador e sistema de som. Além dos
controles por gestos, não faltam botões para acionar: existem uma dúzia deles no
volante multifuncional.

O painel frontal do BMW Série 7 tem uma tela central que pode ser controlada
por gestos (no alto, à direita). A chave (embaixo, à direita) incorpora uma
pequena tela sensível ao toque que mostra informações do carro.

A sofisticação tecnológica começa antes de entrar no BMW Série 7, na chave
multifuncional, que incorpora uma pequena tela sensível ao toque (touch). Ali o
motorista pode conferir níveis de óleo e combustível, alertas de manutenção, ligar o
sistema de climatização antes de embarcar e, claro, abrir e fechar vidros, portas e
porta-malas. O ar-condicionado de quatro quadrantes tem humidificador, ionizador e
também pode emitir dois tipos diferentes fragrâncias, à escolha dos ocupantes.
Apesar de a esportividade não ser o foco de um modelo como este, os 450 cavalos do
motor V8 4.4 biturbo, acoplado ao câmbio automático ZF de oito marchas, podem
carregar com sobras os 1.800 kg do carro para muito além dos 200 km/h, e aceitam
sem perder o fôlego a carga maior a ser adicionada por uma possível blindagem – algo
comum para carros deste nível em países com problemas de segurança como o Brasil.
Pelo seu tamanho, o Série 7 até que é leve, graças aos materiais utilizados na
construção da carroceria, especialmente a fibra de carbono aplicada no teto, assoalho
e nas laterais, nos quadros que circundam as portas.
Existem ainda soluções aerodinâmicas que melhoram o desempenho e o conforto a
bordo com redução de ruídos e vibrações, como o canal de ar na caixa de roda para
evitar o turbilhonamento, ou a grande frontal que fecha a entrada de ar
automaticamente na estrada e abre no trânsito, quando o motor esquenta mais e
precisa da ventilação.
PRIMEIRA CLASSE TRASEIRA
Afora das preocupações proletárias de dirigir – ainda que seja em alto estilo –, o BMW
Série 7 oferece o melhor dos mundos para quem vai acomodado nos assentos
traseiros, no que chama de “Executive Lounge”, uma espécie de primeira classe do
mundo dos automóveis.
Ambos os bancos são reclináveis e, no caso do lado oposto ao do motorista, o
passageiro pode acionar os ajustes elétricos para fazer o banco dianteiro se afastar,
dando mais espaço às pernas, que podem ser apoiadas em uma almofada rebatível.
O console central traseiro tem mesinhas de trabalho embutidas, que podem ser usadas
para escrever, apoiar o notebook ou mesmo para repousar uma taça de champanhe,
servida diretamente da garrafa acomodada na geladeira embutida no encosto.
Para quem quiser assistir TV ou um DVD, atrás dos bancos dianteiros estão instaladas
duas telas de 10,3 polegadas.

No assento traseiro o BMW Série 7 oferece acomodações de primeira classe,
com direito a um tablet destacável para controlar inclinação dos bancos, arcondicionado e outras funções do carro
O console central também abriga uma pequena tela sensível ao toque que pode ser
destacada e usada como um tablet. Ali o passageiro pode controlar a iluminação
(inclusive do teto solar com 15 mil pontos de fibras ópticas), luzes de leitura, ajustes
dos bancos (o dele próprio e o da frente, para afastar e até para abaixar o encosto de
cabeça e ampliar o campo de visão), sistema de som, ar-condicionado (e suas
fragrâncias), as cortinas de proteção solar e os diferentes tipos de massagem.
Tambérm pode conferir informações do computador de bordo, como velocidade média

e consumo – se é que isso faça alguma diferença para quem é conduzido por um BMW
Série 7.
Daimler Trucks reduz previsão de lucro em 2016 por queda nas vendas
23/05/2016 – Fonte: Automotive Business

A Daimler Trucks, divisão de veículos pesados do Grupo Daimler, que integra entre
outras marcas a Mercedes-Benz, reduziu sua previsão de lucro para 2016 devido à
constante queda nas vendas do mercado global de caminhões, que segundo a
empresa, serão prejudicadas pelas menores demandas no Brasil, Estados Unidos e
Oriente Médio.
Em comunicado, a companhia diz que agora espera que o Ebit – lucro antes de juros
e impostos – seja significativamente menor neste ano. Em 2015, a empresa apurou o
melhor Ebit de sua história, ao totalizar € 2,7 bilhões.
No Brasil, a empresa projeta retração do mercado em 20% neste momento em que a
situação política e também econômica se deteriorou mais uma vez. No início de 2016
a expectativa era de queda na ordem de 10%.
Por conseguinte, a Daimler Trucks informa que deve ampliar os ajustes no volume de
mão de obra da Mercedes-Benz, para a qual a matriz tem ofertado opções de demissão
voluntária, o que deve gerar € 100 milhões adicionais em custos com as demissões,
indica em um relatório.
A situação na região de Nafta também gera preocupações para a Daimler Trucks:
embora a empresa alegue que segue defendendo sua liderança naquele mercado, ao
mesmo tempo não houve restabelecimento das vendas, principalmente no segmento
de pesados.
Alia-se a isso a projeção de queda de cerca de 15% das vendas do mercado global de
semipesados e pesados, o que pode ser compensado em parte pelo melhor
desempenho na Europa.
Por lá, a Daimler Trucks observa que embora a demanda deva ser significativamente
maior que a do ano passado, a situação de concorrência tornou-se mais intensa, o que
está influenciando a política de preços. Outro fator é que o preço persistentemente
baixo do petróleo deva ter um impacto negativo contínuo na demanda do Oriente
Médio.
Situação adversa também se aplica para a Indonésia, onde a Daimler Trucks antecipa
uma queda de mercado em 15%. A demanda na Turquia também será
substancialmente menor que a do ano passado, devido não só às aquisições
antecipadas em 2015, mas também por causa das condições geopolíticas muito
negativas.

Sentra 2017 recebe câmbio CVT de série
23/05/2016 – Fonte: Automotive Business

Com nova dianteira, mudanças no interior e mais recursos eletrônicos, o sedã Sentra
2017 já está à venda na rede Nissan. O terceiro sedã médio mais vendido no Brasil
agora traz câmbio automático CVT como item de série desde a versão S, a mais
acessível, que tem preço sugerido de R$ 79.990.
A montadora, que patrocina os Jogos Olímpicos, acredita que o Sentra vai segurar o
lugar no pódio e manterá a medalha de bronze até o fim do ano, apesar da renovação
que o Chevrolet Cruze (atual quinto colocado) receberá em algumas semanas.
“O que entendemos é que nossos concorrentes devem vir com preços mais altos”,
afirma a gerente de produto Juliana Fukuda, referindo-se ao Cruze e também à nova
geração do Honda Civic.
O Honda, porém, é medalha de prata e não largará o osso, já que mantinha até o
início de maio uma vantagem de mais de 2 mil unidades sobre o Sentra, apesar da
mudança iminente de geração. Cabe dizer que o líder Corolla tinha até o fim de abril
uma vantagem de mais de 15 mil carros sobre o vice.

Linha 2017 do Sentra recebeu novos desenhos de roda. As lanternas traseiras
mantiveram o formato externo, mas não têm mais aquele pontilhado de LEDs
aparente. O banco do motorista do SL tem agora ajustes elétricos.
É na base do custo-benefício e do aumento da visibilidade que a marca espera atingir
3% do mercado nacional até o fim do ano fiscal de 2016 (que termina em 31 de março
de 2017).
A Nissan já começa a colher os resultados da grande campanha publicitária que vem
atrelando aos Jogos Olímpicos: “Muitos já fizeram consultas sobre o carro (novo
Sentra) assim que o viram na TV. O fluxo nas lojas também aumentou”, afirma o vicepresidente de vendas e marketing, Ronaldo Znidarsis.
No entanto, nem ele nem Juliana arriscam uma estimativa de vendas para o carro,
seja pelo fraco desempenho atual do mercado brasileiro, seja pela mudança de
governo.
O Sentra manteve seu motor 2.0 flex com 140 cavalos e a transmissão CVT também

é a mesma que já equipava o carro a partir de versões intermediárias. Com ela é
possível andar a 120 km/h enquanto o motor gira mansinho ali na frente, a cerca de
2 mil rpm. E nesta nova geração a Nissan reduziu o nível de ruído interno aumentando
a quantidade de materiais fonoabsorventes.
Toda a linha 2017 recebe o sistema VDC de controle dinâmico do veículo, que atua em
conjunto com o sistema ABS e o acelerador para evitar saídas de frente ou de traseira
em piso escorregadio.
Chave presencial com partida por botão, rodas de liga leve, controles no volante, Isofix
e Latch (ambos para utilização mais prática e segura de cadeirinhas infantis), alarme,
sensor de estacionamento traseiro e acendimento automático dos faróis também fazer
parte da linha 2017 desde a versão S, que no entanto peca por não ter controlador
automático de velocidade.
Esse item aparece na opção intermediária SV, que tem preço sugerido de R$ 84.990
e recebe ainda ar-condicionado automático com duas zonas de temperatura, bancos
de couro, apoia-braço central traseiro e traz como novidades central multimídia Nissan
Connect, câmera de ré e rodas de liga leve de 17 polegadas, entre outros itens.
O topo de linha Sentra SL tem preço sugerido de R$ 95.990 e recebe teto solar,
retrovisores com rebatimento elétrico, seis airbags e passa a ter na linha 2017 faróis
de LEDs, banco do motorista com ajustes elétricos, som Bose com oito alto-falantes,
quadro de instrumentos com novo display digital e alertas para colisão frontal, para
pontos cegos laterais e para tráfego cruzado traseiro.
Este último sinaliza, por exemplo, a aproximação de um veículo por uma das laterais
quando o motorista do Sentra SL está saindo de ré de uma garagem ou vaga de
estacionamento.
O Sentra é importado do México. Até abril o carro teve 3,4 mil unidades vendidas. O
volume é 29,6% menor que o do mesmo período de 2015 por causa da retração de
mercado e também pela espera do carro atualizado. A Nissan acredita que 70% das
vendas vão se concentrar na versão SV, intermediária. O carro de entrada, Sentra S,
deve ficar com somente 10% do total.
"TIOZÕES" DETÊM 7% DO MERCADO BRASILEIRO
O segmento de sedãs médios vem apresentando vendas acima de 5% do total do
mercado brasileiro nos últimos cinco anos e terminou 2015 com 7,1%. Se esses
modelos ganharam a fama de carros típicos de “tiozão”, também é verdade que seus
consumidores quase sempre têm dinheiro no bolso e sabem o que querem: conforto,
qualidade e bom desempenho.
O Sentra entrega tudo isso. Já era um carro muito bom de guiar e manteve essa
qualidade na linha 2017. Na estrada é um sossego, quebrado apenas quando o
motorista afunda o pé no acelerador para uma ultrapassagem. Dá para perceber a boa
qualidade geral até pela recepção do rádio desde a versão S.
O espaço para as pernas no banco traseiro é generoso, assim como o porta-malas
para 503 litros. A alavanca de câmbio traz o botãozinho Overdrive, que cumpre sua
função apesar do jeitão anacrônico e melhora a agilidade do carro em trechos de serra,
por exemplo. O Sentra também transmite muita segurança mesmo quando o motorista
entra mais quente em curvas.
Segundo a Nissan, o carro acelera de zero a 100 km/h em 10,1 segundos e alcança
186 km/h de velocidade máxima. Utilizando etanol o consumo informado é de 6,9 km/l

na cidade e 9,1 km/l na estrada. Com gasolina ele faz 10,2 km/l em uso urbano e 12,9
km/l em rodovia.
Ciberataques já ameaçam a indústria
23/05/2016 – Fonte: CIMM
Representante da sociedade de automação palestrou durante o Fórum da Indústria
4.0, realizado durante a 31ª edição da Mecânica, em São Paulo.
Há algumas décadas a segurança na indústria era basicamente referente às
possibilidades de incêndios ou ao acesso de pessoas em uma fábrica. Hoje, as
preocupações se tratam de um WiFi inseguro, um pen drive infectado com um vírus
ou senhas fracas.
Na era da Internet das Coisas (IoT na sigla em inglês para Internet of Things), em que
pessoas e objetos se comunicam de maneira remota e dispositivos estão conectados
à rede, as preocupações em relação à segurança são diferentes das tratadas na década
anterior.
Carlos Mandolesi, vice-presidente da International Society of Automation (ISA) na
América do Sul - associação sem fins lucrativos reconhecida por desenvolver normas
para a indústria de automação em áreas como segurança cibernética, de processos e
integração de sistemas empresariais -, conta que as ameaças mudaram com a mesma
rapidez que as tecnologias evoluíram.
Hoje a preocupação vai além do roubo de senhas bancárias ou acesso a informações
sigilosas, mas também ao controle de equipamentos que podem ser hackeados e
colocar pessoas em risco.
Durante sua apresentação no Fórum da Indústria 4.0, realizado durante a feira da
Mecânica 2016, em São Paulo, Mandolesi lembrou de casos de hackeamentos que
foram noticiados em todo o mundo. A exemplo do vírus Stuxnet que invadiu o sistema
de controle de uma instalação de enriquecimento de urânio no Irã, em 2010.
O vírus aumentou a velocidade das centrífugas, a ponto de danificar os equipamentos.
Outro exemplo citado pelo painelista foi o de um malware (programa destinado a
causar danos, alterar ou roubar informações, como senhas) que contaminou 27
subestações de energia e três usinas de geração na Ucrânica, em 2015, causando
blecaute em todo o País.
Para Mandolesi a indústria brasileira ainda não sente que essa seja uma ameaça. “Na
prática está distante [no Brasil], mas até dentro da América do Sul, já tem países mais
preocupados com isso.
A indústria brasileira está despreocupada, porém por um lado existe a evolução dos
[ataques dos] hackers, por outro lado a indústria não imagina como isso acontece”.
Mandolesi entende que a indústria não está preparada para investir em proteção para
uma ameaça que não enxergam. “É o como pagar um seguro”, exemplifica e finaliza.
“O foco no carro vai diminuir, o foco será nos serviços”, afirma diretor da
Porshe
23/05/2016 – Fonte: CIMM
O diretor da marca que produz um dos carros mais desejados do mundo contou aos
participantes do Fórum da Indústria 4.0 que o design não será mais o foco da indústria
automotiva. “O foco do carro vai diminuir, o foco será nos serviços”, diz.

Depois de lembrar que a Indústria 4.0 já faz parte da agenda nacional da Alemanha,
o diretor geral da Porshe Consulting no Brasil, Rüdiger Leutz, destacou que a Porshe
“não faz Indústria 4.0 porque é sexy, mas por causa dos clientes”. O fórum foi
realizado na última quinta-feira (19), durante a Mecânica 2016, nos Pavilhões do
Anhembi, em São Paulo.
O consumidor está ficando mais exigente e a sua demanda está mudando. “O que ele
espera de um produto ou serviço vai aumentar mais e mais”, ressalta Leutz. Para o
executivo, sincronização entre recurso e demanda é o foco dessa nova indústria.
Comunicação e colaboração são características dos serviços tecnológicos que os novos
carros deverão oferecer aos seus clientes.
Leutz explica que a Indústria 4.0 não é uma possibilidade futura, mas algo que já está
acontecendo. “As pessoas devem colocar [a manufatura avançada] na agenda [da
indústria]”, afirma. Para ele, o processo de produção está mudando e que isso exigirá
novos tipos de profissionais.
O desenvolvimento dos serviços – comunicação entre veículos, carros autônomos,
avenidas que se comunicam com o veículo e outras tecnologias –, já estão mudando
o mercado automotivo e o diretor enfatiza que o empresário precisa se planejar para
essa tendência industrial.
O arquiteto de soluções da IBM, João Coan, também falou da posição da IBM quanto
ao tema do painel. Para Coan é preciso mudar a maneira de se fazer novos produtos.
Ele explica que a mudança não precisa exigir alto investimento, mas que o empresário
deve pensar na melhor maneira de começar.
“O que eu tenho dentro de casa que pode ser melhor utilizado?”, indaga à plateia. “A
tecnologia é um apoio”, complementa Coan. O executivo ressalta a importância de
rever os processos industriais e buscar na tecnologia e na Indústria 4.0 apoio para se
tornar mais produtivo em alguns processos.
Outro ponto enfatizado por Coan é a necessidade da indústria se aproximar de seus
clientes, entender o que eles querem de um produto e o que eles precisam. O
especialista em Internet das Coisas (IoT, sigla em inglês para Internet of Things) da
IBM, Fabio Cossini, sugere que o empresário comece “pequenininho”. “Use oDesign
Thinking e veja o que pode fazer para gerar uma transformação”, fala Cossini.
Segundo o criador do conceito, Charler Burnette, “Design Thinking é um processo de
pensamento crítico e criativo que permite organizar informações e ideias, tomar
decisões, aprimorar situações e adquirir conhecimento”.
João Carlos Visetti, diretor geral da Trumpf, lembra que já vivemos a otimização de
atividades pessoais no nosso cotidiano através dos smarthphones. “Hoje existe uma
infinidade de sensores em nossas máquinas que enviam informações a outras
máquinas.
Isso nos auxilia a diminuir o estoque e criar melhores sistemas de planejamento e
logística, reduzindo o tempo de pré e pós produção”, explica o executivo. O desafio,
para ele, está na coleta, gerenciamento e compartilhamento de tanta informação. “As
plataformas de compartilhamento serão essenciais para o sucesso das plantas da
Indústria 4.0”, afirma.
Visetti recomenda que os empresários analisem e cuidem dos seus processos, que se
organizem para se transformarem em uma manufatura avançada. O diretor da Trumpf
lembra ainda que já existe a oferta de plataformas em nuvem que podem auxiliar o
empresário da pequena e média empresa a entrar na Indústria 4.0, sem investimento.

“O importante é ter pessoas analisando e melhorando os processos”, ressalta Visetti.
Impressora 3D faz objetos no espaço livre, sem suporte
23/05/2016 – Fonte: CIMM
Impressoras 3D não precisam mais se limitar a fabricar objetos autoportantes. A
junção de uma técnica conhecida como recozimento a laser e os tradicionais bocais
das impressoras 3D, que podem liberar tintas metálicas condutoras, está permitindo
a construção de objetos em pleno ar, no espaço livre, sem qualquer suporte.
O resultado da junção das duas técnicas é um aparelho capaz de produzir não só
curvas e espirais, mas também cantos angulares vivos e qualquer outra mudança de
direção em pleno ar.
A expectativa é que a técnica permita fabricar uma infinidade de equipamentos
biomédicos personalizados, que dependem de dimensões e arquiteturas perfeitamente
talhadas para cada paciente. Antenas, eletrônicos de vestir e sensores são outras
possibilidades de uso da técnica.
Impressão 3D ao ar livre
Além do posicionamento preciso do foco de luz, para acertar a saída do bocal, o
sistema ajusta a intensidade do laser para que seja aplicada a quantidade precisa de
energia para solidificar a tinta de nanopartículas de prata em cada ponto do desenho,
esteja ele seguindo em linha reta, fazendo uma curva ou fechando um ângulo.
"Se o laser ficar muito perto do bico durante a impressão, o calor é conduzido de volta,
o que solidifica a tinta e obstrui o bico. Para resolver isso nós criamos um modelo de
transferência de calor para lidar com a distribuição da temperatura ao longo de um
determinado padrão do fio de prata, o que nos permite modular a velocidade e a
distância de impressão entre o bocal e o laser para controlar com elegância o processo
de recozimento a laser em tempo de execução," explicou Mark Skylar-Scott, do
Instituto de Engenharia Bioinspirada da Universidade de Harvard, nos EUA.
A base de impressão é rotativa para permitir a realização de formatos livres, enquanto
o bico de impressão, que é seguido precisamente pelo laser, move-se ao longo dos
eixos x, y e z.
Desta forma, pequenas formas hemisféricas, molas em espiral e até mesmo borboletas
feitas de fios de prata mais finos do que um fio de cabelo podem ser impressas em
poucos segundos no espaço livre.
BMW prevê queda de segmento premium
23/05/2016 – Fonte: CIMM
A retração da economia também chegou ao segmento de carros premium, que
caminha em 2016 para sua primeira queda de vendas após anos seguidos de
crescimento vigoroso.
Após avançar 20% de 2014 para 2015, com cerca de 60 mil unidades vendidas, esta
porção do mercado brasileiro já acumula contração de 30% entre janeiro e abril deste
ano, em comparação com o mesmo período anterior, com emplacamentos totais que
giram em torno de 13 mil veículos, considerando as principais marcas que atuam nessa
faixa, como Audi, BMW, Mercedes-Benz, Jaguar, Land Rover e Volvo.
“Este ano esperamos por redução total do volume entre 15% e 20%”, calcula Helder
Boavida, que há três meses assumiu a presidência do BMW Group no Brasil.

“O encolhimento da economia, combinado com a alta do dólar e dos juros estão
fazendo o mercado premium sofrer também”, explica Boavida. Depois de anotar
crescimento de cerca de 5% em 2015 sobre 2014, as vendas da BMW no Brasil já
recuaram 35% no primeiro quadrimestre em relação ao mesmo intervalo de 2015.
“Nossa expectativa é que teremos mais dois anos duros pela frente, com algum
sofrimento também em 2017 e 2018, para só retomar o crescimento a partir de 2019”,
antevê o executivo.
Contribui para esse quadro a desvalorização do real, que afugenta clientes ao
pressionar os preços para cima – inclusive dos cinco modelos montados na fábrica
brasileira do grupo BMW em Araquari (SC), que têm grande quantidade de
componentes importados. A BMW já aumentou sua tabela este ano entre 7% e 8%,
em média. A maior restrição às concessões de crédito também afeta as vendas da
marca, já que 40% dos negócios são financiados.
A BMW fechou 2015 com participação de cerca de 30% no mercado de veículos
premium, em terceiro lugar no segmento que foi liderado por Audi e Mercedes-Benz.
Mas Boavida adianta que será difícil defender essa posição este ano: “A concorrência
está mais acirrada, especialmente com o avanço pronunciado da Jaguar Land Rover
no mercado brasileiro”, avalia – a montadora inglesa começa a montar carros no Brasil
no próximo mês, na fábrica que irá inaugurar em Itatiaia BA (RJ).
Boavida ressalta, no entanto, que não é prioridade elevar a cota de mercado da BMW,
mas continuar a sustentar seu crescimento com rentabilidade garantida pelo
reconhecimento dos consumidores no País. “Entrar em guerra de preços não é uma
estratégia correta, especialmente neste momento de alta do câmbio que encarece
nossos produtos”, enfatiza.
Planos mantidos e exportação
Apesar do cenário de retração econômica e queda das vendas, Boavida sustenta que
todos os planos estão mantidos no país.
“Não nos assustamos com isso, temos um projeto de longo prazo aqui, por isso
anunciamos recentemente a abertura de uma fábrica de motos em Manaus e vamos
aproveitar melhor a capacidade em Araquari com exportações do X1 para os Estados
Unidos”, diz.
Ele também confirma que “muito em breve” vai anunciar a produção de mais um carro
no Brasil. Será o sexto modelo do grupo montado na planta catarinense, que hoje faz
o Série 1, Série 3, X1, X3 e o Mini Countryman.
Boavida reconhece que a taxa de câmbio favorável teve papel fundamental para fazer
a BMW exportar a partir da planta brasileira, algo que nunca estave nos planos iniciais
da operação.
“Quando o mercado interno está mal temos de buscar alternativas. Como a fábrica de
Araquari é muito flexível, pode fazer diversos modelos ao mesmo tempo, conseguimos
convencer o board da empresa em Munique (Alemanha) a utilizar a capacidade que
temos no Brasil para compensar nossas limitações em suprir os Estados Unidos”,
explica.
Os embarques do X1 começam a partir de julho e no próximo ano e meio, até o fim
de 2017, está prevista a venda de 10 mil unidades para o mercado norte-americano.
Será um bom alívio para sustentar a produção em Araquari, que este ano deverá
montar 16 mil carros em um turno de trabalho, apenas metade da capacidade total.
O executivo afirma que, no momento, não há planos fechados de exportações para
outros mercados de modelos montados pela BMW no Brasil, mas admite que a intenção

é ampliar as possibilidades de vendas externas, especialmente para países sulamericanos. Segundo ele, a fábrica que a empresa constrói no México não deverá
competir com as exportações a partir da fábrica brasileira. “Serão feitos outros
produtos lá”, diz.
“Também temos muita esperança que o trabalho do novo governo possa recolocar o
Brasil na rota do crescimento, trazendo as reformas necessárias na área fiscal e
trabalhista. Mas sabemos que não há milagre. Para voltarmos aos volumes (de
vendas) de 2014 vamos precisar de mais dois a três anos”, finaliza.
Parker apresenta tecnologias para melhorar produtividade
23/05/2016 – Fonte: CIMM
Líder global no desenvolvimento de tecnologias para movimento e controle, a Parker
Hannifin segue desenvolvendo soluções que contribuem para a evolução do mercado
de energia no Brasil. Apesar do surgimento de novos modelos de geração, as
hidrelétricas seguem majoritárias na composição da matriz energética nacional.
Reconhecida mundialmente como a mais completa fornecedora de sistemas hidráulicos
para regulação da velocidade de turbinas hidrelétricas, a Parker disponibiliza
tecnologias que apresentam potencial para ajudar o setor a otimizar sistemas e reduzir
sensivelmente seus custos, pois são capazes de melhorar a gestão e a produtividade
de equipamentos essenciais nas usinas.
Entre as soluções destacam-se as unidades hidráulicas completas e customizadas, que
economizam espaço e estão disponíveis com bombas de engrenagens ou de pistão
para uma operação silenciosa e livre de vazamentos.
A companhia também oferece cilindros hidráulicos produzidos em aço carbono TieRod, que garantem alta performance, durabilidade e operação livre de interrupções,
proporcionando longa vida útil e baixo custo de manutenção; bancos de acumuladores
para acionamento de emergência de comportas e acessórios que proporcionam a
correta lubrificação dos mancais, do tanque de infiltração e regulação de velocidade
da turbina, além de painéis eletro-hidráulicos para frenagem.
Todos esses sistemas garantem confiabilidade para abertura e fechamento das
comportas da barragem com total segurança.
O portfólio de sistemas oferecido pela Parker atende a todas as exigências técnicas
das empresas deste setor, que segue em expansão. Segundo dados da Aneel,
considerando centrais geradoras, usinas hidrelétricas e pequenas centrais
hidrelétricas, o Brasil possui atualmente 1.213 empreendimentos em operação,
totalizando 94,7 GW de potência instalada. Nos próximos anos, a capacidade de
geração com base hídrica deve receber outros 13,9 GW, provenientes das 46 unidades
em construção no país.
Para outras informações, contate a Parker Hannifin pelo telefone 0800 727-5374 ou
pelo e-mail falecom@parker.com.

Temer age para tranquilizar empresários após insatisfação
23/05/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo

Para desfazer a insatisfação do empresariado, que se decepcionou com alguns sinais
emitidos pelo novo governo, o presidente interino, Michel Temer, saiu pessoalmente a
campo para acalmar os ânimos. Avisou lideranças empresariais que não aumentará
impostos no curto prazo.
Temer fez questão falar diretamente ao presidente da Fiesp (Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo), Paulo Skaf, que não há condições de encampar a volta da
CPMF e justificou dizendo que não só o empresariado resiste à ideia como também a
maioria do Congresso.
Também fez chegar a dirigentes de outras entidades empresariais que vai cortar
gastos e organizar o orçamento antes de propor o aumento de impostos, para
demonstrar que o governo está disposto a fazer sacrifícios antes de pedir uma
contrapartida à sociedade.
SEM MAIS IMPOSTOS
Os empresários reconhecem que a situação das contas públicas é crítica, mas não
pretendem negociar aumento de impostos até o governo mostrar disposição de cortar
gastos e aprovar reformas para ajustar as contas do governo no longo prazo.
Eles consideram, porém, que o governo poderia recorrer ao aumento da Cide (que
incide sobre combustíveis), em vez da CPMF.
Entre essa contribuição, que incide sobre os combustíveis, e o "imposto do cheque",
os empresários consideram o segundo mais danoso à atividade.
Além disso, como último recurso para evitar um aumento de carga tributária, o setor
produtivo poderia pressionar o governo a subir a Cide apenas nas refinarias e evitar
que a alta chegue aos preços praticados nas bombas. Isso já foi feito no passado.
Nesse cenário, a equipe econômica de Temer começou a esboçar sua disposição em
organizar a casa.
Nesta sexta (20), foi apresentada uma previsão classificada como "realista" das
receitas e despesas do governo para este ano.
APRESENTAÇÃO
Outra providência foi aplacar as queixas sobre o esvaziamento do antigo Ministério do
Desenvolvimento, hoje da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que foi entregue
ao presidente do PRB, Marcos Pereira.
O governo está intensificando os contatos de Pereira com empresários para quebrar a
resistência ao seu nome. Bispo licenciado da Igreja Universal, o novo ministro foi
nomeado para o posto em troca do apoio de seu partido a Temer no Congresso.

Representantes do setor produtivo demonstram preocupação com a pouca
proximidade do político com os temas do ministério. Por isso, Pereira recorreu a
empresários com quem tem relação e pediu que lhe abrissem portas no meio
econômico.
Segundo a Folha apurou, ele teve uma conversa com o presidente da CNI
(Confederação Nacional da Indústria), Robson Andrade, que foi marcada com a ajuda
de Joesley Batista, do JBS.
Outro empresário próximo, Mário Garnero, da Brasilinvest, organizou nesta sexta (20)
um almoço para apresentar Pereira a mais de uma dezena de empresários dos setores
automotivo, de alimentos, comércio, construção civil, saúde e celulose.
O novo ministro afirmou que manterá a equipe técnica que havia antes da mudança
em sua pasta e que, embora tenha perdido atribuições de comércio exterior, trabalhará
alinhado com o ministro José Serra (Relações Exteriores) para impulsionar as
exportações.
Ele pretende organizar nova rodada de conversas com entidades como CNI
(Confederação Nacional da Indústria), Abimaq (fabricantes de máquinas), Abinee
(eletrônicos), Abipeças (autopeças) e Anfavea (automotivo).
Minério de ferro cai 5,4% na China com fraca demanda por aço
23/05/2016 – Fonte: R7
Os preços do minério de ferro no mercado à vista da China caíram 5,4 por cento nesta
segunda-feira e tocaram o menor patamar desde meados de março, em meio a uma
fraca demanda por aço na China.
Os futuros do aço e do minério de ferro acumulam perdas de 30 por cento desde picos
em abril. A alta de preços havia sido impulsionada por apostas de que o pior momento
da economia chinesa já havia passado, inflando preços e volumes negociados nas
bolsas domésticas de commodities e levando órgãos reguladores a impor limites nos
negócios.
O preço do minério de ferro com entrega imediata no porto de Tianjin caiu 3 dólares
nesta segunda-feira, para 52,70 dólares por tonelada, segundo dados do The Steel
Index.
Inadimplência das empresas aumentou 14% em quatro regiões do país,
aponta pesquisa do SPC Brasil
23/05/2016 – Fonte: R7

Segundo o Indicador de Inadimplência de Pessoas Jurídicas do SPC Brasil (Serviço de
Proteção ao Crédito) e da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas), o
número de empresas devedoras aumentou 13,96% em abril nas quatro regiões
pesquisadas – Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sul – em relação ao mesmo mês do
ano passado.

“Há mais de um ano o país enfrenta uma crise econômica que afetou o desempenho
das empresas e comprometeu sua capacidade de quitar dívidas, mesmo num ambiente
de crédito mais restrito”, afirma o presidente da CNDL, Honório Pinheiro.
O avanço do número de empresas listadas nos cadastros de devedores de pessoas
jurídicas acelera desde janeiro de 2015, mas em março deste ano, começou a mostrar
moderação, embora a taxa de crescimento, tanto das dívidas como do número de
empresas, ainda seja elevada.
Entre as quatro regiões analisadas, o Nordeste foi a que apresentou a maior variação
no número de empresas com o CNPJ registrado nas listas de negativados: um avanço
anual de 15,58%. A região concentra um quinto do total de empresas negativadas.
No Centro Oeste, a inadimplência de pessoas jurídicas também registrou forte avanço,
crescendo 14,61% na comparação entre abril e o mesmo mês do ano anterior. As
regiões Norte e Sul apresentaram variações menores do número de devedores mas,
ainda assim, os números são expressivos: 13,55% e 11,89%, respectivamente.
Os dados do Sudeste não foram considerados devido à Lei Estadual nº 15.659 que
vigora no estado de São Paulo e dificulta a negativação de pessoas físicas e jurídicas
no estado.
Para a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, o crescimento dessas taxas
em apenas um ano demonstra o quanto o aprofundamento da recessão afetou as
empresas. “Ao longo do ano passado, a economia brasileira deteriorou-se rapidamente
e impactou a renda das famílias e o faturamento das empresas.
A alta da inadimplência observada entre as empresas, e também pessoas físicas, é um
duro reflexo desse cenário que limita o crédito e engessa o crescimento das pessoas
jurídicas”, explica a economista.
Setor de Serviços engloba maior parte das dívidas pendentes
O setor credor de Serviços, que engloba os bancos e financeiras, lidera a participação
no total de dívidas em atraso das empresas em todas as regiões pesquisadas, ou seja,
para quem as empresas estão devendo.
Nas quatro regiões analisadas, o setor concentra mais da metade das dívidas, sendo
que no Sul a parcela corresponde a 71,99%. O segundo maior credor em todas as
regiões analisadas é o setor de Comércio.
Considerando o total de dívidas em atraso pendentes das empresas, englobando os
segmentos de serviços, indústria, comércio, agricultura e outros setores, o destaque
também fica no Nordeste: um aumento de 19,25% na comparação entre abril de 2016
e o mesmo mês do ano anterior.
Na região Centro-Oeste, o crescimento do número de dívidas de pessoas jurídicas
também foi alto, de 17,05% e, com variação menor, aparecem o Norte (16,99%) e o
Sul (15,32%).
Trabalhadores da Construção Civil iniciam greve por 'tempo indeterminado'
em SP
23/05/2016 – Fonte: R7
Os trabalhadores do setor da Construção Civil iniciam nesta segunda-feira, 23, uma
greve por "tempo indeterminado" em São Paulo como forma de pressionar os
empresários em negociação sobre reajustes salariais. Convocada pelo Sindicato dos

Trabalhadores da Construção Civil de São Paulo (Sintrascon-SP), a paralisação tem
como motivo visões divergentes sobre o dissídio da categoria.
O Sintrascon-SP alega que os empresários da Construção Civil não ofereceram "sequer
a reposição da inflação" do último ano no ajuste salarial. "Querem que a gente aceite
uma reposição salarial inferior à inflação e, pior, pretendem mexer nos nossos direitos,
conquistados com muita luta", aponta o comunicado do sindicato, que é filiado à Força
Sindical.
Na área sua atuação, o Sindicato diz que existem mais de dez mil canteiros de obras,
envolvendo cerca de 400 mil trabalhadores. A entidade que representa os
empresários, o Sindicato da Construção de São Paulo (Sinduscon-SP), já foi notificada
na última sexta-feira sobre a greve. "O SindusCon-SP continua aberto a negociação",
disse o grupo patronal, em comunicado.
Confiança da indústria sobe 1,3 ponto em maio ante abril, aponta prévia da
FGV
23/05/2016 – Fonte: R7
O Índice de Confiança da Indústria (ICI) apurado na prévia da sondagem de maio
subiu 1,3 ponto na comparação com o resultado final de abril, para 78,8 pontos,
informou nesta segunda-feira, 23, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Trata-se do maior
nível desde março de 2015 (79,5 pontos).
"A alta do índice na prévia de maio foi determinada principalmente pela melhora da
situação atual", informou a FGV, em nota oficial.
A prévia de maio mostra que o Índice da Situação Atual (ISA) subiu 1,9 ponto em
maio ante abril, para 81,7 pontos, na terceira alta consecutiva do indicador. Já o Índice
de Expectativas (IE) avançou 0,7 ponto no período, para 76,3 pontos.
Nuci
O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) da indústria atingiu 73,9% em
maio, segundo a prévia da Sondagem da Indústria divulgada pela FGV. O resultado,
já livre de influências sazonais, é menor do que o apurado no dado final da sondagem
de abril, que foi de 74,3%.
A prévia dos resultados da Sondagem da Indústria abrange a consulta a 782 empresas
entre os dias 02 e 18 deste mês. O resultado final da pesquisa referente a maio será
divulgado no próximo dia 31.
Repasses a programa de proteção ao emprego serão mantido, diz ministro
23/05/2016 – Fonte: Jornal Extra/Globo
Apesar de o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ter afirmado que iria rever e
eliminar desonerações e subsídios instituídos na gestão da presidente Dilma Rousseff,
o governo não deve mexer nos repasses de recursos federais destinados a
instrumentos de preservação do emprego, como o PPE (Programa de Proteção ao
Empregos) e o layoff (suspensão temporária de contratos de trabalho).
— Vamos dar continuidade aos programas que foram implantados pelo Ministério. Os
programas de proteção ao emprego serão mantidos e aprimorados — afirmou ontem
o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que é deputado federal pelo PTB-RS.
Apenas no ABC paulista, há 22,1 mil trabalhadores ainda empregados graças ao PPE.

No Brasil, esse número mais que dobra, chegando a 52,9 mil pessoas. A adesão ao
PPE, programa desenhado pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), pode ser feita
apenas até dezembro. Hoje, a maioria dos trabalhadores incluídos em PPE é de
metalúrgicos.
Antonio Megale, presidente da Anfavea, associação que representa as montadoras,
defende que o programa se torne “perene”, com o intuito de reduzir as demissões e
também o corte de “funcionários capacitados ao longo de vários anos". Segundo a
entidade, há atualmente cerca de 10 mil trabalhadores do setor em layoff.
Vagner Freitas, presidente da CUT, critica a possibilidade de haver o corte repentino
do benefício.
— Esse programa é uma maneira de proteger o emprego durante esta crise — disse
Freitas, destacando que, para o trabalhador, o PPE é melhor que o lay off, que
suspende o contrato e também os benefícios e tempo de trabalho.
O ministro do Trabalho também disse que o governo em exercício não mexerá nos
direitos trabalhistas. Na visita a São Paulo, num movimento de aproximação do
ministro com as centrais sindicais, ele disse que quer “aprimorar o diálogo, que não
deve ser excludente ou seletivo”.
— Temos de pacificar o país para reverter o quadro de desemprego — disse ele. — O
governo não vai mexer nos direitos dos trabalhadores. Como disse o presidente Michel
Temer no dia da nossa posse, direito não se revoga, mas se aprimora — reforçou.
Ele evitou, porém, falar sobre mudanças na Previdência e a ideia de fixação de idade
mínima para aposentadoria, já defendida por Meirelles, justificando que “há um grupo
de trabalho estudando neste sentido”.
O ministro garantiu, porém, que as centrais sindicais serão as “protagonistas das
eventuais propostas de mudança”. Diante da insistência dos repórteres sobre as
questões da Previdência, que afetam diretamente o trabalhador, Nogueira disse que o
silêncio sobre o tema não era “ordem” de ninguém.
— Meu perfil é discreto. Prefiro ficar opinando o que diz respeito à minha pasta —
justificou-se.
Segundo o ministro, a orientação do presidente interino Michel Temer “é que seja
construída uma proposta de diálogo, sem imposições, com os setores que possam vir
a ser impactados por mudanças na Previdência”.
SEM ENCONTRO MARCADO COM A CUT
Ele insistiu em dizer que as centrais sindicais serão as “protagonistas das eventuais
propostas de mudança”.
— A orientação do presidente Temer é que seja construída uma proposta de diálogo,
sem imposições, com os setores que possam vir a ser impactados por mudanças na
Previdência.
Voltando à questão da Previdência, Antonio Neto, presidente da CSB, disse que se
houver uma proposta de estabelecer idade mínima, mesmo com diálogo, o governo
vai enfrentar a “resistência” dos sindicalistas. Em suas palavras, a ideia é uma
“maldade”.
Na próxima terça-feira, Nogueira volta a São Paulo para visitar a sede da União Geral
dos Trabalhadores (UGT). Na sua agenda, porém, ainda não há nenhum encontro

marcado com a CUT, a central sindical mais alinhada com o governo da presidente
afastada Dilma Rousssef.
CAAS inaugura fábrica de autopeças em Guarulhos
23/05/2016 – Fonte: Usinagem Brasil

A CAAS - China Automotive Systems investiu R$ 20 milhões para instalar em
Guarulhos (SP), a sua primeira fábrica na América Latina. A planta terá capacidade
instalada para produzir 700 mil caixas de direção por ano, em três turnos de trabalho.
Fabricante global de sistemas de direção, a empresa produz caixas de direção tipo
pinhão e cremalheira para sistemas mecânicos, hidráulicos e elétricos e caixas de
direção tipo esfera “recirculante” para sistemas hidráulicos de veículos comerciais.
A empresa iniciou suas operações no Brasil em 2012, com um escritório comercial em
Guarulhos. No ano seguinte iniciou o desenvolvimento do primeiro produto para a FCA.
Em 2015 lançou o seu primeiro desenvolvimento no mercado brasileiro para Agrale.
Agora, em 2016, inicia a produção no Brasil.
Com base na província de Hubei, na China, a China Automotive Systems, Inc. tem em
seu portfólio de clientes alguns dos principais fabricantes de automóveis asiáticos,
como a China FAW, Dongfeng Auto, BYD Auto, Foton Motor e a Chery Automobile. Na
América do Norte fornece para a FCA e Ford Motor Company.
Knuth investe na produção local de máquinas
23/05/2016 – Fonte: Usinagem Brasil

No mercado brasileiro desde 2008, a Knuth - fabricante alemã que conta com um dos
maiores portfólios de máquinas-ferramenta do mercado mundial - planeja iniciar a
produção de máquinas convencionais em Vinhedo (SP), onde está instalada a sede da
filial brasileira.
Carlos Lima, diretor da Knuth do Brasil, conta que a empresa já acertou parceria com
vários fornecedores e que pretende iniciar a montagem das máquinas no quarto
trimestre. “Nosso objetivo é alcançar o índice de 60% de nacionalização, o que vai
permitir o financiamento via as linhas do BNDES”, diz, frisando que a fábrica irá
atender também os mercados da América Latina.

Lima frisa que a linha da Knuth conta com modelos desde os mais simples até os de
alta tecnologia. A empresa também é proprietária da marca StahlWerk. Mas, a
princípio, o plano envolve a produção apenas de máquinas convencionais.
Foram escolhidos três modelos: o torno Basic 180 Super, a fresadora MF 5V e a
furadeira de coluna SSB 50 F Super. A escolha recaiu sobre as máquinas de maior
demanda e maior volume, “as que estão na base da pirâmide”. Dependendo dos
resultados, novos produtos podem ser nacionalizados.
Sobre o mercado brasileiro, o diretor avalia que a Feira da Mecânica mostrou aumento
de solicitação de propostas e perspectivas de retomada dos negócios. “Mas não adianta
ter ilusão de que esse processo será rápido. Talvez a partir do 2º semestre de 2017
estejamos num patamar mais interessante de negócios”.
Energia elétrica volta a subir e puxa inflação pelo IPC-S em maio
23/05/2016 – Fonte: G1
A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) encerrou maio
em alta de 0,68% acima da taxa registrada na última divulgação, de 0,67%.
A energia elétrica voltou a subir e pressionou a taxa em maio. Com isso, entre os os três
grupos de gastos que registraram as mairoes altas, o de habitação liderou - a variação
subiu de 0,16% para 0,48%.
Também houve alta no grupo de despesas diversas, que subiu de 1,81% para 2,67%,
puxado pelo aumento da variação nos preços dos cigarros, de 4,38% para 6,44%. Já no
grupo de comunicação, o aumento foi de 0,26% para 0,29%, com destaque da tarifa de
telefone móvel, com alta de 0,32% para 0,5%.
Quedas
Em contrapartida, a variação do grupo de saúde e cuidados pessoais caiu de 2,57% para
2,16% - com destaque para o recuo de mediamentos em geral, de 7,25% para 5,94%.
Também houve descréscimo na taxa de variação dos grupos de transportes (de -0,05%
para -0,22%), alimentação (de 0,92% para 0,9%), educação, leitura e recreação (de
0,16% para 0,24%) e vestuário (de 0,82% para 0,51%).
Mercado de aços especiais tem queda estimada de 50% da demanda no País
23/05/2016 – Fonte: DCI
Empresas que atuam no segmento como a russa NLMK, a Steel Warehouse Cisa e a
brasileira Usiminas enxergam espaço para crescimento, mas se veem impactadas pela
crise da indústria

Mesmo com alto potencial de crescimento no País, o mercado de aços especiais
também foi contaminado pela crise que assola a indústria brasileira. Empresas que
atuam no segmento relatam queda estimada de 50% da demanda e um horizonte
ainda incerto de recuperação.

A russa NLMK, que atua no segmento de aços de grandes espessuras e alta resistência,
não enxerga uma recuperação da indústria antes do segundo semestre de 2017.
"Em momentos de crise, a mentalidade ainda é pagar mais barato", afirma o diretorgeral da empresa na América do Sul, Paulo Seabra.
O mercado de aços especiais abrange diversos segmentos da indústria e sua demanda
geralmente depende de projetos que tenham foco em custo-benefício.
"De todo aço consumido nos países desenvolvidos, cerca de 7% são especiais. No
Brasil, o volume não passa de 2%", conta o executivo.
Segundo ele, a demanda do mercado recuou 50% no ano passado com o
aprofundamento da crise brasileira. "A queda foi muito maior do que imaginávamos."
Ele pontua que, dentro do universo de aços especiais, o segmento de implementos
rodoviários foi o que mais caiu no período. Mineração também foi fortemente
impactada pela retração dos preços das commodities.
A Steel Warehouse Cisa, que atua em aços de alta resistência, foi outra que viu a
procura no segmento cair fortemente. "Por ser um produto mais caro, clientes têm
buscado substituir parte da produção por insumo mais barato", afirma o diretor-geral
David Sánchez.
Resultado de uma joint venture com a brasileira Cisa Trading, a empresa acaba de
iniciar suas operações no País após investimento de R$ 200 milhões em uma linha com
capacidade para processar 200 mil toneladas por ano.
"Muitos clientes reportam que estão em compasso de espera para investir por conta
da crise", afirma Sánchez.
Ele observa que, apesar do aço especial custar até 40% mais caro do que o comum,
os benefícios ao final do projeto são maiores. "A qualidade e a rentabilidade são
superiores e no fim o custo extra fica em torno de 15%", garante.
Ao quadro de falta de demanda, Seabra acrescenta a apreciação do câmbio como um
fator que limita a expansão do segmento. Segundo ele, os custos da operação ficaram
50% mais caros.
"O problema não é o aumento do dólar em si, mas a instabilidade constante", diz.
Seabra acredita que, diante da forte deterioração da atividade industrial no País, o
segmento de aços especiais deva registrar retração em torno de 20% neste ano.
"A demanda não vai retornar tão rapidamente", avalia o diretor da NLMK.
Potencial represado
Mesmo diante da baixa demanda, o mercado de aços especiais vem apresentando
evolução. Em entrevista recente ao DCI, o gerente-geral de atendimento ao cliente,
garantia da qualidade e produto da Usiminas, Eduardo Sarmento, revelou que a
demanda por alta resistência vem crescendo muito no setor automotivo.
"No ano passado, vendemos o triplo do volume desse tipo de produto para as
montadoras em relação a 2011", declarou o executivo. Para amenizar os impactos da
crise da indústria, Sarmento afirma que a siderúrgica realiza um trabalho junto ao
cliente, inclusive no desenvolvimento de novos produtos. "Essa estratégia é
extremamente importante para o desempenho da nossa empresa neste segmento",
pontua.

Novos negócios
O mapeamento de novos nichos de negócio também é a aposta da NLMK para crescer
em meio à crise. "Vamos investir na diversificação do portfólio", destaca Seabra.
Para este ano, a companhia projeta um crescimento de 10% no País. "Vamos ganhar
market share da concorrência", aposta. Segundo ele, a meta inicial da empresa era de
uma participação de mercado, em 2015, de 5%. "Conseguimos cerca de 12%",
comemora.
Seabra acrescenta que a projeção da empresa é obter um market share de 30% no
segmento em cinco anos. "Quando a economia retomar, vamos crescer de forma
substancial."
No entanto, por ora, o executivo não esconde o pessimismo. "Das cerca de 70
subsidiárias da NLMK ao redor do mundo, a do Brasil tem o pior desempenho",
pondera.
Já a Steel Warehouse Cisa tem como meta para o primeiro ano de operação atingir
35% da capacidade da planta de Paulínia (SP). "Queremos oferecer flexibilidade para
nossos clientes e atendê-los just in time", comenta Sánchez.
Ele pontua, entretanto, que a empresa não deixará de contemplar o cenário político e
econômico em suas projeções. "Estamos acompanhando a crise de perto, mas
acreditamos que será possível atingir nossa meta", avalia.
Cobre opera em baixa em Londres e NY, influenciado por petróleo fraco
23/05/2016 – Fonte: Isto É Dinheiro
Os futuros de cobre operam em baixa em Londres e Nova York, influenciados pela
fraqueza recente do petróleo.
Por volta das 8h05 (de Brasília), o cobre para três meses negociado na London Metal
Exchange (LME) caía 0,4%, a US$ 4.558,00 por tonelada, após tocar mínima em dois
dias mais cedo na sessão, de US$ 4.545,00.
Os preços do petróleo caíram na sexta-feira e se mantêm fracos nesta manhã,
pressionando as cotações do cobre.
Na Comex, a divisão de metais da bolsa mercantil de Nova York (Nymex), o cobre para
julho recuava 0,19%, a US$ 2,0515 por libra-peso, às 8h18 (de Brasília).
Mais adiante, o mercado espera que o cobre recue mais, uma vez que as posições
vendidas atingiram o maior nível em quatro meses. Na semana encerrada em 17 de
maio, as posições de baixa de fundos de hedge e de outros especuladores superaram
as de alta em 24.385 contratos, segundo os dados mais recentes da Comissão de
Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês).
Entre outros metais na LME, o alumínio para três meses tinha baixa de 0,8%, a US$
1.534,00 por tonelada, enquanto o zinco caía 1,8%, a US$ 1.833,00 por tonelada, o
níquel também cedia 1,8%, a US$ 8.345,00, e o pouco negociado estanho recuava
2,7%, a US$ 16.000,00 por tonelada

Vale mistura otimismo e cautela com maior parceria do setor
23/05/2016 – Fonte: Exame

A Vale disse que está adotando uma postura “reservada e conservadora” a respeito de
quando entrará em vigor sua parceria com a Fortescue Metals para a venda de minério
mesclado à China.
“Primeiro ela precisa ser transformada em um acordo vinculante”, disse Claudio Alves,
diretor global de marketing e vendas de minério de ferro, em entrevista na quintafeira. Só depois disso os parceiros poderão determinar “quando exatamente e
mesclagem começará, e se começará”. Indagado se havia sido estabelecida uma meta
para os volumes neste ano, Alves disse que “não há números. Ainda não temos
nenhum plano concreto”.
A Vale, maior produtora do mundo, e a terceira maior exportadora da Austrália
assinaram um acordo em março para a criação de joint ventures para mesclar seus
minérios, que são diferentes. O acordo também dá à Vale a opção de comprar até 15
por cento da mineradora de propriedade do bilionário Andrew Forrest.
O acordo, que tornaria o minério de qualidade superior da Vale mais comercializável e
elevaria o valor do produto da Fortescue, tem o potencial de sacudir a indústria global
aumentando a concorrência com a Rio Tinto Group e a BHP Billiton. A Fortescue disse
no mês passado que espera ver o primeiro minério mesclado no segundo semestre,
segundo o CEO Nev Power.
Discussões substanciais
“Estamos muito otimistas de que os méritos estarão lá e serão reconhecidos e de que
seremos capazes de chegar a um acordo”, disse Alves em Cingapura, após discursar
em uma conferência. “Eles estão muito otimistas, nós estamos otimistas, mas
preferimos ser mais reservados e conservadores no que diz respeito a determinar
quando começaremos”.
O memorando de entendimento com a Vale “oferece uma série de oportunidades para
trabalharmos juntos, com nosso foco inicial na exploração do potencial de mistura para
produzir um novo produto atraente para os nossos clientes chineses”, disse a
Fortescue em comunicado enviado por e-mail na sexta-feira. “Há discussões
substanciais sobre os detalhes dos acordos em andamento”.
Em abril, o diretor financeiro da Vale, Luciano Siani Pires, disse que a possível
aquisição da participação de 15 por cento na Fortescue “é uma possibilidade mais
teórica”. Na conferência de lucros, ele disse: “Obviamente não contamos com os
recursos, nem com o balanço para fazer isso agora”.
O acordo de mistura prevê a criação de joint ventures para a produção de cerca de 80
milhões a 100 milhões de toneladas do minério de referência mais usado pelas
siderúrgicas chinesas para competir mais de perto com a BHP e a Rio Tinto. A mistura
Pilbara da Rio Tinto, com cerca de 62 por cento de conteúdo, é o produto de minério
de ferro mais negociado globalmente.

“Temos um material de qualidade muito alta chegando com 66 por cento”, disse Alves.
“Para desfrutar do melhor valor por este minério, precisamos também da qualidade
inferior para misturar. É assim que funciona”. Ele acrescentou: “Acredito que isto pode
ser muito competitivo, ainda mais competitivo que a mistura Pilbara”.

