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ARTIGO: AS ‘JABUTICABAS’ DO SINDICALISMO



PIB DO BRASIL VOLTA A ENCOLHER NO PRIMEIRO TRIMESTRE E RECUA 0,3%



MINISTRO DA INDÚSTRIA QUER MUDAR REGRAS TRABALHISTAS



METALÚRGICOS DO ABC PROTESTAM CONTRA DEMISSÕES NAS FÁBRICAS NA
ANCHIETA



MILHARES DE METALÚRGICOS DO ABC FAZEM PROTESTO PARA RENOVAR PPE E
AMEAÇAM GREVE



BRAFER APOSTA EM ENERGIA SOLAR PARA RETOMAR CRESCIMENTO



EM PARIS, SERRA BUSCA NOVOS ACORDOS COMERCIAIS E CRITICA SUBSÍDIOS
AGRÍCOLAS



JAGUAR QUER DOBRAR VENDAS COM F-PACE



EMPRESAS SÃO INTIMADAS A RECOLHEREM R$ 38 MILHÕES DE ICMS POR
UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS INDEVIDOS



KEIPER VOLTA A FALHAR COM FIAT E VW



MOTOS HONDA TÊM MELHOR VALOR DE REVENDA



MERCEDES-BENZ INVESTE € 3 BILHÕES EM MOTORES A COMBUSTÃO



FATURAMENTO DO GRUPO VW RECUA 3,4% NO 1º TRIMESTRE



PORSCHE SUSTENTA ALTA COM OPERAÇÃO PRÓPRIA



LUIS CARLOS PIMENTA PREPARA A SAÍDA DA VOLVO BUS



ELEKTRO SELECIONA QUINTIQ PARA AUMENTAR A EFICIÊNCIA DE SUAS EQUIPES DE
CAMPO



PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SE TORNA O MAIOR DO PAÍS



ACIONAMENTO HIDROSTÁTICO DÁ FORÇA E PRECISÃO A ROBÔS



CHINESES ANUNCIAM FÁBRICA DE MOTOS NO SUL DA BAHIA



A LEVEZA DO DESBASTE PESADO



PLANO DE TEMER E MEIRELLES PARA A ECONOMIA TEM DOIS GRANDES PROBLEMAS



RECEITA DO PARANÁ AUMENTA MESMO COM A CRISE



PARANÁ REGISTRA CRESCIMENTO DE 12% EM TRABALHADORES POR CONTA
PRÓPRIA



PROFUNDA DIVISÃO POLÍTICA NO BRASIL REDUZ CHANCE DE REFORMAS, DIZ OCDE



TEMER SANCIONA MUDANÇA NAS REGRAS DO SEGURO DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
COM VETOS



CRESCE FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE MINAS, APONTA FIEMG



INDÚSTRIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA DEMITE 1,6 MIL FUNCIONÁRIOS EM ABRIL, DIZ
ABINEE



APÓS RETIRADA DO INOVAR-AUTO, JAC MOTORS DIZ QUE INVESTIMENTOS
CONTINUAM



EX-PRESIDENTE DA FIESP MORRE AOS 97 ANOS



BRASILEIRO TRABALHA ATÉ HOJE SÓ PARA PAGAR IMPOSTO



SENADO APROVA TRANSFERÊNCIA DE ROMBO DE R$ 3,5 BILHÕES PARA CONTA DE
LUZ



RS ESPERA RECEBER R$ 1,2 BI DO BANRISUL EM JUNHO PARA PAGAR 13º DE
SERVIDOR



MUDANÇA NO COMANDO DA USIMINAS ACELERA BUSCA POR DIVISÃO DA EMPRESA,
DIZ FONTE



CONSUMIDOR BRASILEIRO TEM QUE TRABALHAR 153 DIAS PARA PAGAR OS
IMPOSTOS DE

2016



OCDE PIORA PREVISÃO DE QUEDA DO PIB DO BRASIL DE - 4% PARA - 4,3%



ARTIGO: A CRISE PRECOCE DE TEMER



ENTENDA O QUE É O PIB E COMO É FEITO O CÁLCULO



NIPPON STEEL NEGA QUE PLANEJA DIVIDIR USIMINAS



INDÚSTRIAS DA CHINA SE ESTABILIZAM, MAS COM FRAQUEZA, MOSTRAM ÍNDICES



ARTIGO: A AUTOCRÍTICA



PMI INDUSTRIAL DO BRASIL FICA EM 41,6 EM MAIO, DE 42,6 EM ABRIL, DIZ
MARKIT



AÇÕES DO BRADESCO CAEM 5% COM INDICIAMENTO DE PRESIDENTE PELA PF



FMI DIZ QUE POLÍTICAS NEOLIBERAIS AUMENTARAM DESIGUALDADE



VOTORANTIM INDUSTRIAL TEM LUCRO DE R$144 MI NO 1O TRIMESTRE



BRASIL IMPACTA DESEMPENHO TRIMESTRAL DA VOLKSWAGEN

CÂMBIO
EM 01/06/2016
Compra

Venda

Dólar

3,604

3,604

Euro

4,023

4,024

Fonte: BACEN

Artigo: As ‘jabuticabas’ do sindicalismo
01/06/2016 – Fonte: O Estado de S. Paulo
Poucos são os empregados que conhecem a razão de pagar tanto dinheiro aos
sindicatos laborais. Quando muitos sabem que são descontados em um dia de salário
por ano a título da contribuição sindical (imposto sindical). A cobrança é obrigatória
para quem é e quem não é filiado ao sindicato. Isso é lei, não há o que reclamar. É
uma jabuticaba brasileira.
Para quem ganha R$ 3 mil por mês, por exemplo, são R$ 100 anuais. E a cobrança
não para aí, porque os sindicatos recolhem dos empregados, de uma só vez ou em
parcelas, valores que chegam a 10% do salário a título de contribuição assistencial ou
negocial. No caso em tela, isso dá mais R$ 300 por ano, descontados de forma
generalizada, a despeito de decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal e do
Tribunal Superior do Trabalho, que limitam essa cobrança aos empregados filiados dos
sindicatos e que assim concordarem.
Além dessas duas contribuições, há a associativa – de valores variados, para os filiados
dos sindicatos – e a confederativa, que é cobrada para a manutenção do sistema
confederativo. São quatro contribuições! Para o empregado que ganha R$ 3 mil por
mês, pode-se estimar um dispêndio anual de, no mínimo, R$ 500.
Será que todos os empregados estão de acordo com essas cobranças? Para quem
discorda, o primeiro passo é calcular exatamente o quanto de seu salário vai para
entidades sindicais, que muitas vezes nem conhecem.
É claro que os sindicatos precisam de dinheiro para formar líderes, promover
campanhas salariais, atuar nos poderes públicos e prestar serviços aos seus
representados. Sei que muitos fazem tudo isso com rara competência. Mas, como em
qualquer outra associação, agremiação ou clube, só deveria pagar quem é filiado ou
os que aprovarem o referido pagamento em assembleias democráticas.
As jabuticabas não param aí. Por força de um dispositivo constitucional (artigo 8.°),
os sindicatos brasileiros não têm nenhuma obrigação de prestar contas do que gastam

aos seus filiados ou representados, nem mesmo ao Poder Público. Você já viu algum
balanço anual de sindicato publicado em jornal de grande circulação?
Em nenhuma parte do mundo entidades que recebem recursos públicos estão isentas
da responsabilidade de prestar contas aos poderes constituídos e aos seus
representados (José Pastore, Reforma sindical: para onde o Brasil quer ir?, São Paulo:
Editora LTR, 2003).
No Brasil, essa estranha prerrogativa é garantida pela Constituição Federal. Os
sindicatos podem fazer o que quiserem com o que arrecadam, até mesmo se engajar
em campanhas políticas com apoio a este ou àquele candidato. Você, caro eleitor,
alguma vez foi consultado sobre o uso do seu dinheiro para apoiar candidatos ou
movimentos sociais?
Nos Estados Unidos, os professores da Califórnia estão neste momento na Suprema
Corte pedindo para não pagar contribuições aos sindicatos que usam seus recursos
em campanhas políticas que contrariam os seus princípios. Tudo indica que a Corte
proibirá a cobrança de professores não sindicalizados.
O Brasil chegou perto de resolver esses problemas quando, em 2003, representantes
dos empregados, empregadores e governo, reunidos no Fórum Nacional do Trabalho,
firmaram um acordo para eliminar gradualmente a cobrança das contribuições
compulsórias, ampliando, no mesmo ritmo, a cobrança de contribuições voluntárias,
com a aprovação e controle dos representados.
Lula engavetou o histórico acordo que, no fundo, era e é a espinha dorsal da reforma
sindical. Sem isso não há como ter no País sindicatos representativos e como fazer
valer as regras básicas da democracia.
Sei que o tema é espinhoso. Mas é preciso mudar. O Brasil não pode insistir em querer
ser o único certo em todo o mundo.
(José Pastore -É professor da Universidade de São Paulo, presidente do Conselho de
Emprego e Relações do Trabalho da Fecomercio-SP e membro da Academia Paulista
de Letras).
PIB do Brasil volta a encolher no primeiro trimestre e recua 0,3%
01/06/2016 – Fonte: A Folha de S. Paulo

Depois de encerrar 2015 na maior recessão dos últimos 25 anos, a economia brasileira
encolheu menos do que o previsto no primeiro trimestre deste ano —o último ainda
integralmente sob comando do governo Dilma Rousseff, afastada em 12 de maio.

O PIB (Produto Interno Bruto), medida da renda de bens e serviços produzidos no
país, teve queda de 0,3% nos três primeiros meses de 2016 frente ao quarto trimestre
do ano passado. Com isso, somou R$ 1,47 trilhão.
O resultado veio melhor que o esperado pelo mercado. Economistas consultados pela
agência internacional Bloomberg esperavam uma retração de 0,8% da atividade
econômica frente ao quarto trimestre.
Quando comparado ao primeiro trimestre de 2015, o PIB teve um recuo de 5,4%,
também melhor que a estimativa dos analistas da Bloomberg, que era de retração de
5,9%.
Conforme os dados divulgados na manhã desta quarta-feira (1º) pelo IBGE, a
intensidade da queda foi também menor do que a verificada no fim do ano passado,
quando a economia havia registrado uma retração de 1,3% (dado foi revisado de
uma queda de 1,4% ).
Pelos critérios da FGV (Fundação Getulio Vargas), o ciclo de contração da atividade
econômica, iniciado no segundo trimestre de 2014, ainda no primeiro mandato de
Dilma, completou agora dois anos (oito trimestres).
A recessão começou no segundo trimestre de 2014, com queda de 1,2%. No terceiro
e quarto trimestre de 2014, o PIB ficou estagnado (0% e 0,2%, respectivamente).
Depois, caiu por cinco trimestres seguidos.
Isso significa que o país continua empobrecendo, ainda que menos do que o previsto
no trimestre. Os empresários cortaram investimentos, as famílias consumiram menos.
São consequência de erros na condução da economia que geraram desemprego,
inflação e incertezas.
Segundo a gerente de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis, a queda do PIB frente
ao mesmo período do ano passado estava se intensificando nos últimos trimestres.
Desta vez, esse movimento foi menor.
"A taxa continuou na casa dos 5%, mas foi um pouco menor. No primeiro trimestre,
foi de 5,4%, menor que os 5,9% do quarto trimestre. Com isso, a queda na série com
ajuste trimestral [frente ao trimestre imediatamente anterior] ficou menor no primeiro
trimestre de 2016", disse.
DEMANDA
Pelo lado da demanda, o consumo das famílias teve queda de 1,7% no primeiro
trimestre, frente aos três meses anteriores. Na comparação com o mesmo período do
ano passado, o recuo foi mais intenso, de 6,3%.
O consumo das famílias cai em meio ao aumento da inflação, a queda da renda e o
crédito mais seletivo por parte dos bancos. A taxa de desemprego nacional foi de
10,9% no primeiro trimestre de 2016.
Outro importante componente da demanda do país, os investimentos registraram
retração de 2,7% no primeiro trimestre frente aos três meses anteriores. Essa queda
foi de 17,5% na comparação em base anual.

Uma exceção pela ótica da oferta veio dos gastos do governo (esferas municipais,
estaduais e federal). Houve crescimento de 1,1% ante o quarto trimestre do ano
passado e queda de 1,4% na comparação com igual período de 2015.
OFERTA
Sem estímulos pelo lado da demanda, o PIB da indústria e dos serviços voltaram a
encolher. O PIB industrial recuou 1,2% frente ao fim do ano passado. Essa queda foi
ainda maior quando comparada ao primeiro trimestre do ano passado (-7,3%).
O PIB de serviços (abrangente grupo que inclui atividades como comércio, seguros,
transporte e educação) teve uma baixa de 0,2% frente ao quarto trimestre de 2015.
Foi a quinta baixa consecutiva, inédito na série da pesquisa, de 1996.
A agropecuária, por sua vez, surpreendeu negativamente ao ter uma leve queda de
0,3% frente ao trimestre anterior e de 3,7% ano o mesmo período do ano passado.
REVISÕES
O IBGE divulgou nesta quarta-feira a revisão do resultado do PIB de trimestres
anteriores. A maior mudança ocorreu no resultado do PIB do primeiro trimestre do ano
passado. A queda passou de 0,8% para 1,2%. Ou seja, foi mais intensa.
Outros revisões foram feitas nos resultados dos três trimestres posteriores: o segundo
trimestre (-2,1% para -2%), o terceiro trimestre (-1,7% para -1,6%) e o quarto
trimestre de 2015 (de -1,4% para -1,3%), segundo divulgou o IBGE.
FUTURO
A retomada do crescimento econômico segue incerta. Economistas começam a
perceber sinais de que a economia brasileira começou a caminhar para uma
estabilização, citando melhora no número de emplacamentos de carros e nível de
estoques.
Em relatório, o Itaú prevê uma nova queda do PIB no segundo trimestre deste ano e
uma "relativa estabilidade" a partir disso. Apesar disso, o banco prevê uma retração
de 4% do PIB brasileiro em 2016.
Ministro da Indústria quer mudar regras trabalhistas
01/06/2016 – Fonte: A Folha de S. Paulo

Sem alarde, Marcos Pereira, o novo ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
(Mdic), conseguiu reverter duas medidas que enfraqueciam seu ministério.
Recuperou o nome da pasta –o ministério havia perdido o "comércio exterior" e o D
de desenvolvimento– e diz que vai liderar as negociações com a União Europeia, a
despeito do protagonismo assumido pelo ministro José Serra no Itamaraty.

"Quem lidera é aqui", disse ele à Folha.
"As negociações bilaterais e de bloco continuarão a ser feitas pelo nosso ministério."
Pereira afirma que os dois ministérios vão trabalhar "de maneira complementar".
"O Itamaraty tem idioma diplomático, aqui é diferente. É o idioma comercial, de dar
murro na mesa muitas das vezes", afirmou.
Enquanto espera a oferta da Europa, o governo brasileiro foi surpreendido por uma
carta de deputados europeus pedindo o cancelamento das negociações por causa do
afastamento de Dilma Rousseff do cargo.
A interpretação em Brasília é que a crítica tende a perder força após o período como
interino de Michel Temer na Presidência e a aprovação do processo deimpeachment no
Senado.
O problema está nas mãos de Serra.

REGULAMENTAÇÕES
Pereira, por sua vez, diz querer se concentrar em outra área: quer ser um "facilitador"
do setor produtivo no governo.
Uma de suas metas no cargo será rever as regulamentações de setores que poderiam
ser alteradas apenas pela decisão do Executivo, sem a necessidade de apreciação na
Câmara, em especial na área trabalhista.
"Na Marfrig, me falaram que há uma norma de que tenha um banquinho para o
trabalhador que desossa o boi. Isso só existe no Brasil. Na prática, ele nem usa o
banquinho, porque ele tem mais agilidade de fazer o trabalho de pé."
Pautas como essa têm sido levadas a Pereira por empresários com quem tem se
reunido nos últimos dias.
Na semana passada, Robson Andrade, presidente da CNI, o levou para ter um primeiro
contato com os presidentes das federações industriais. Nesta quarta, Pereira se
encontra novamente com executivos da CNI.
NOVO DE NOVO
O novo ministro tenta reverter a perda de representatividade da pasta imposta pela
reformulação da Esplanada dos Ministérios, feita assim que Michel Temer assumiu a
presidência interina.

Importantes órgãos do Mdic foram repassados para outras pastas. O BNDES foi para
o Planejamento, a Camex (Câmara de Comércio Exterior) para a Presidência, e a Apex
(Agência de Promoção de Exportações) para o Itamaraty.
Pereira contou que, antes de sua chegada, o governo cogitou extinguir o ministério,
mas voltou atrás depois da insistência de uma liderança empresarial.
O comércio exterior voltou ao nome e o D também, embora sem a área de
desenvolvimento –que ficou mesmo com o Planejamento, junto com o BNDES.
Pereira diz que, por ora não vai batalhar para trazer de volta o banco para seu guardachuva e atribui o erro no nome à transição apressada.
"A medida provisória que definiu as atribuições foi feita às pressas, no corta e cola",
disse. "Se as atribuições [de comércio exterior] continuam, não precisava mudar. O
próprio Serra me disse que era 'absurdo' tirar o nome do ministério."
Metalúrgicos do ABC protestam contra demissões nas fábricas na Anchieta
01/06/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo

Um grupo de metalúrgicos do ABC interdita nesta quarta-feira (1°) um trecho da pista
marginal da rodovia Anchieta, sentido litoral paulista.
A Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, informou que
a manifestação começou por volta das 8h na altura do km 13, na região de São
Bernardo do Campo (Grande SP), e se estende até o km 18.
Com isso, os motoristas que trafegam em direção às cidades do litoral sul paulista
precisam fazer desvio na altura do km 13 para pista central da Anchieta. Após o km
18, os condutores já podem acessar novamente a pista marginal.
O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC de São Bernardo Campo afirmou que eles são
contra as demissões nas fábricas e contra a proposta de reforma da Previdência. Eles
também querem a redução das taxas de juros e um programa de estímulo a renovação
da frota.
Os metalúrgicos, em parceria com a CUT (Central Única dos Trabalhadores) e outros
movimentos sociais, pretendem realizar uma greve geral, mas ainda não definiram
uma data. Segundo o sindicato, o protesto desta quarta deve terminar até as 11h.
Apesar da manifestação, a Ecovias informou que a retenção ocorre apenas do km 10
ao km 13, onde ocorre o desvio. Em direção à capital paulista, os motoristas
encontram lentidão do km 14 ao km 10, devido ao excesso de veículos.

A Ecovias também informa que, devido a obras na pista sul da Anchieta, há um
bloqueio no trecho de serra entre o km 40 e o km 55. Até o término das obras, os
motoristas devem acessar a pista norte da Anchieta e sul da Imigrantes para chegar
ao litoral. A subida é realizada somente pela pista norte da Imigrantes.
MERCEDES-BENZ
Na segunda (30), a Mercedes-Benz colocou mais uma turma em licença remunerada.
Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, são mais 500 pessoas em um total de
1,8 mil afastados desde fevereiro.
Além disso, a montadora vai abrir um novo programa de demissão voluntária (PDV)
para a fábrica de São Bernardo do Campo, em São Paulo. O programa, segundo a
empresa, terá início nesta quarta (1°) e vai durar até o dia 8 de julho.
Essas medidas foram tomadas para tentar gerenciar o excedente de cerca de dois mil
trabalhadores na unidade paulista. Hoje, termina o Programa de Proteção ao Emprego
(PPE) que Mercedes adotou para reduzir jornada e salário dos 9,5 mil funcionários da
fábrica.
Segundo o Sindicato, a montadora ainda não iniciou as negociações para resolver a
questão dos excedentes da unidade.

Milhares de metalúrgicos do ABC fazem protesto para renovar PPE e
ameaçam greve
01/06/2016 – Fonte: Paraná Online
Milhares de metalúrgicos da Mercedes-Benz e da Ford ocuparam na manhã desta
quarta-feira, 1º de junho, a Via Anchieta, em São Bernardo do Campo, para pedir a
renovação da adesão das duas montadoras ao Programa de Proteção ao Emprego (PPE),
do governo federal.
Segundo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Rafael Marques, as
empresas já sinalizaram que não pretendem fazer a renovação e ameaçam realizar
novas demissões para se adequar à queda na venda de veículos. "Se tiver demissão,
faremos greve", disse Marques aos manifestantes, que apoiaram a decisão.
As empresas que aderem ao PPE podem reduzir a jornada e os salários dos funcionários
em até 30%, com metade da perda salarial sendo compensada pelo governo, com
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Lançado em julho do ano passado
e aberto a qualquer segmento, o programa atraiu principalmente a adesão de
montadoras, como a Mercedes-Benz e a Ford.

A adesão da Mercedes-Benz, que inclui cerca de 7 mil trabalhadores, expirou ontem e
o presidente da montadora, Phillipp Schiemer, já disse que a renovação parece
"impossível", em razão da piora do mercado. Com isso, cerca de 500 funcionários foram
colocados em licença remunerada e um Programa de Demissão Voluntária (PDV) foi
aberto neste mês. Na Ford, a adesão inclui cerca de 4 mil trabalhadores e vai até 30 de
junho, mas, segundo Marques, a empresa tem resistido à renovação.
"Não dá para aceitar o posicionamento das duas empresas. Nós lutamos pela criação
do PPE no ano passado e, quando tivemos os primeiros acordos, isso trouxe
tranquilidade. Hoje, no ABC, temos 23 mil trabalhadores no PPE. O programa é a
solução para o momento da economia, que não dá sinais de reação, para que, quando
a situação volte ao normal, o emprego seja renovado" disse o sindicalista,
acrescentando que a Volkswagen também tem ameaçado demitir.
De acordo com o presidente do sindicato, de 8 mil a 9 mil trabalhadores ocupam a Via
Anchieta, que foi bloqueada pela Polícia Militar. No início, os funcionários da Ford
decidiram em votação que não trabalhariam hoje, em protesto pela renovação do PPE.
Além disso, a Scania realizou um ato em frente à fábrica, mas não se juntou aos
metalúrgicos da Mercedes-Benz e da Ford.
Marques disse também que os trabalhadores aproveitam para protestar contra a
reforma trabalhista e a reforma da Previdência, que fazem parte da agenda econômica
do presidente da República em exercício, Michel Temer. Pedem ainda que o governo
lance um programa de renovação da frota de veículos do Brasil, com o objetivo de
estimular a demanda é elevar a produção das montadoras.
A venda de veículos no Brasil caminha para terminar mais um ano em queda, depois de
um recuo de 26,5% em 2015, o maior tombo do setor em 27 anos. A piora do mercado
tem resultado em queda da produção e demissões na indústria automotiva. Nos últimos
12 meses, as montadoras fecharam 11,2 mil vagas de emprego.
Brafer aposta em energia solar para retomar crescimento
01/06/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

A redução de mais de 20% no faturamento de 2015 em relação ao resultado de 2014 e
a mão de obra ociosa, resultado da crise, incentivaram a Brafer Construções Metálicas
a diversificar a estratégia de negócio e investir em novas oportunidades do setor de
energia solar.
A companhia fechou, no primeiro semestre deste ano, uma parceria com a espanhola
Clavijo, apontada como uma das maiores do mundo no setor de energia fotovoltaica.
Com isso, a Brafer espera dominar a tecnologia, qualificar o conhecimento na área solar
e ampliar as condições de atuação no mercado, de olho no início de projetos aprovados
em leilões de energias renováveis, promovidos recentemente pelo governo federal.

Prevendo a construção de parques solares no Brasil, que prometem incentivar a
tecnologia fotovoltaica no país e reaquecer a indústria, a Brafer quer atender as
companhias que venceram a concorrência fornecendo componentes metálicos, entre
eles, estruturas feitas em aço para suporte dos módulos solares.
Desaceleração
Com a crise, o quadro de funcionários da Brafer foi reduzido de 1.320 mil trabalhadores
para 900. Mesmo assim, segundo o vice-presidente da companhia, Luiz Carlos
Caggiano, a mão de obra que permaneceu está ociosa. “Nossa capacidade de produção
anual pode chegar a 40 mil toneladas de estruturas metálicas. Hoje, está em torno de
20 mil”, diz.
Entre 2013 e 2014, as duas unidades da empresa chegaram a produzir, por mês, 4.500
mil toneladas de material. Atualmente, o volume para atender a demanda do mercado
nacional e estrangeiro fica em torno de mil. A Ópera de Arame, a Arena da Baixada, a
Arena Corinthians e a reforma do Maracanã são algumas obras recentes que contaram
com produtos fornecidos pela companhia.
“Três leilões ocorreram entre 2014 e 2015. Cada um gerou pouco mais de 800
megawatts de potência instalada. Juntos, os projetos devem demandar uma média de
200 mil toneladas de estruturas metálicas”, prevê Caggiano. Segundo o vice-presidente,
a expectativa é de que o BNDES libere os financiamentos necessários o quanto antes,
para que as construções tenham início.
Transmissão
Além de continuar a fornecer componentes para construções de estádios, arenas,
galpões, pontes, viadutos e torres de energia, por exemplo, a empresa passa agora a
também ser responsável por construir – e administrar – novas linhas nacionais de
transmissão energética.
O direito foi adquirido em abril deste ano, quando a empresa participou de um leilão da
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Por meio da Braferpower – um consórcio
formado entre a Brafer (que detém 51% da participação), a CEEPower (com 48%) e
CEEE Power Brazil (com 1%) – a fabricante adquiriu um dos 24 lotes oferecidos e
conquistou a chance de construir e alugar 155 quilômetros de linhas de transmissão
para atender o mercado elétrico do litoral norte do Rio Grande do Sul e fortalecer o
sistema de Santa Catarina.
O contrato que oficializa o início dos trabalhos será assinado em junho e a previsão para
entrega do projeto é de 36 meses. As novas linhas serão alugadas para a Aneel pelo
período de 30 anos, à remuneração fixa anual de R$ 40 milhões.
Nos leilões, ganha o lote a concorrente que se dispuser a receber o menor valor de
Receita Anual Permitida (RAP), que é a remuneração paga às companhias, em relação
ao teto.
Segundo Caggiano, desafios inéditos já começaram a ser superados. “Nosso
conhecimento até então foi específico na área da fabricação de componentes metálicos;
agora, precisamos dominar todas as etapas necessárias à instalação do sistema com
um todo. Já estamos contratando e formando o time para isso”, conta ele.

Com o novo projeto, cresce a produção de torres para transmissão de energia e outros
componentes. Como consequência, aumentam as atividades em setores que a empresa
contrata mão de obra e também terceiriza.
O projeto vai ter custo total de R$ 205 milhões. A maior parte do valor é proveniente
do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e deve ser quitado
pela Brafer nos próximos dez anos.
Em Paris, Serra busca novos acordos comerciais e critica subsídios agrícolas
01/06/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

O ministro José Serra (Relações Exteriores) está em Paris para defender o Brasil junto
à OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e buscar
novos acordos comerciais.
Questionado nesta terça-feira (31) se a situação pela qual passa o Brasil pode criar
algum tipo de constrangimento junto aos potenciais parceiros comerciais, Serra optou
por comentar apenas sobre economia. Sobre a questão política, que culminou com o
afastamento da presidente Dilma e o governo interino de Michel Temer, ele não fala.
“Não [tem constrangimento], do ponto de vista econômico é normal. Todos os países
têm crise, embora a crise brasileira seja especialmente grave. Mas eu acredito que
está numa fase de superação até porque a inversão de expectativas vai fazer aumentar
o consumo e o investimento que, antes não eram feitos, pela incerteza do que poderia
acontecer. O grau de certeza a respeito da economia aumentou, é apenas o começo.
De toda maneira, é um aspecto positivo”, afirmou nesta terça.
A declaração foi feita depois de uma cerimônia com o presidente francês François
Hollande, no Palácio Eliseu, sede da presidência em Paris, em comemoração à semana
da América Latina. Serra diz estar disposto a alavancar acordos comerciais para tentar
estimular a economia brasileira.
Está de olho em parcerias principalmente com a União Europeia, França, Estados
Unidos e Canadá. Os acordos comerciais se transformaram em sua prioridade. “Temos
que procurar forçar uma expansão comercial mundial. O Brasil tem uma participação
tão pequena nas exportações mundiais que seu desempenho pode melhorar até
mesmo com uma estagnação do comércio mundial.
Para isso, precisamos de mais acordos, de mais entendimentos. Vamos insistir não
apenas na União Europeia mas na América do Norte. Até como uma maneira de ter
mais força do outro lado”, afirmou.

Inflação e juros menores
O chanceler brasileiro diz que “preocupa muito” a notícia do índice de desemprego a
dois dígitos, divulgada nesta terça (31). Mas, para ele, a tendência é desacelerar
diante do atual cenário.
Segundo Serra, a inflação enfraqueceu. “O que poderá permitir um maior investimento
e um alivio dos juros futuramente. São condições positivas que vão aparecendo”,
declarou.
Depois de participar com de uma cerimônia na qual o presidente Hollande ressaltou a
necessidade de “reciprocidade e respeito” relação à agricultura, Serra se reuniu com
o chanceler francês Jean-Marc Ayrault para tratar justamente de investimentos e
exportações.
“O problema é até onde vai a reciprocidade e até onde vai o respeito. Eu acho que
ambos os lados têm que botar mais atenção na reciprocidade”, afirmou Serra, que
reclamou dos “subsídios caudalosos” e admitiu que o maior obstáculo está mesmo na
área agrícola.
“Os subsídios são caudalosos, dezenas de bilhões de Euros cada ano, o que conspira
contra as importações. A negociação comercial é uma via de mão dupla, implica
concessão recíproca”, declarou.
Jaguar quer dobrar vendas com F-Pace
01/06/2016 – Fonte: Automotive Business

Depois de estabelecer muito bem a Land Rover no Brasil nos últimos cinco anos –
incluindo o investimento na fábrica brasileira em Itatiaia (RJ) que será inaugurada em
junho para montar dois dos icônicos SUVs da marca inglesa no País –, agora a Jaguar
Land Rover (JLR) concentra esforços para consolidar o primeiro nome do grupo no
mercado.
Ao menos em termos porcentuais, o avanço tem sido notável, pois mesmo sendo
vendida há mais de duas décadas no País pelo Grupo SHC de Sérgio Habib que foi o
representante importador até 2012, os volumes de emplacamentos da Jaguar por
aqui mal passavam da centena de unidades até então.
Com a expansão da rede de concessionárias de apenas duas em 2012 para 33 agora
e o lançamento de diversos modelos como o F-Type, XE e XF, as vendas da Jaguar
saltaram 31,6% em 2015, para 520 unidades, e no primeiro quadrimestre deste ano
o avanço é de quase 70%, com 224 carros entregues aos clientes.

A maior cartada dessa estratégia acontece em julho, com o início da pré-venda no País
do F-Pace, o primeiro SUV da fabricante que introduz a marca no segmento que mais
cresce no mundo, e que aqui chega com a ambição de dobrar os negócios em um ano.
Embora a JLR não divulgue projeções, basta fazer uma conta rápida para entender
que o F-Pace tem potencial para fazer a Jaguar superar pela primeira vez no Brasil a
barreira psicológica das mil unidades vendidas por ano.
“Este segmento, de SUVs médios de marcas premium, já aumentou quatro vezes de
tamanho entre 2008 e 2015 (em torno de 700 mil unidades vendidas no mundo) e a
expectativa é de crescimento adicional de 50% até 2020”, explica Gabriel Patini,
diretor de marketing e produto da JLR América Latina e Caribe.
Por isso, aparentemente, a empresa decidiu derrubar a parede mercadológica que
separava de um lado a Jaguar, com modelos esportivos, cupês e sedãs de luxo, e a
Land Rover, que só fabrica SUVs desde seu nascimento e há cerca de 20 anos decidiu
fazê-los com alto grau de sofisticação.
(As duas tradicionais fabricantes inglesas foram compradas nos anos 1990 pela Ford,
que em 2007 vendeu ambas para o grupo indiano Tata Motors, que então consolidou
a Jaguar Land Rover.)
SEGMENTO CONGESTIONADO
“Muitas outras marcas entraram no mercado de SUVs. A Jaguar é uma das últimas,
porque a ideia foi tomar tempo para desenvolver um modelo que preservasse a
identidade da marca, com sua esportividade. O F-Pace é um SUV com grande apelo
esportivo”, explica Patini.
Foi tomado o cuidado para não deixar o modelo parecido com nenhum Land Rover,
apesar de compartilhar motores, transmissões e outras soluções mecânicas. O F-Pace
é maior do que os menores Land Rover como o Discovery Sport e o Range Rover
Evoque (os dois que serão montados no Brasil), mas menor do que o SUVs maiores
como o Range Rover Vogue.
Em uma faixa de mercado já bastante congestionada, o SUV da Jaguar vai enfrentar
concorrentes de peso com tamanho parecido, como os também esportivos Porsche
Macan e BMW X4.
Mas os executivos da marca inglesa avaliam que será possível brigar para atrair
clientes também do andar de baixo do segmento, que comprariam um BMW X1 ou X3,
ou um Audi Q3; bem como do andar de cima, onde estão os compradores de Audi Q5,
BMW X5 e Porsche Cayenne. “O F-Pace tem condição de cobrir uma grande faixa de
mercado hoje”, avalia Patini. Portanto, mesmo que não seja essa a intenção, vai
competir também com os Land Rover.

Uma das principais armas do F-Pace diante da concorrência são suas dimensões

maiores: o modelo é mais comprido (4,73 m), largo (pouco mais de 2 m) e tem o
maior entre-eixo (2,87 m) da categoria quando comparado com Audi Q5, BMW X3 e
Porsche Macan.
O design do F-Pace privilegia a imagem de robustez que todo SUV tem de passar, mas
tentar misturar isso com esportividade é difícil, poucos acertam. No caso, ficou
parecendo um Jaguar que tomou anabolizantes e passou por pesadas seções de
musculação.
A aparência ficou um tanto quanto embrutecida diante do refinamento de linhas de
qualquer outro Jaguar, mas muitos gostam dessa mistura de gêneros, como
comprovam as boas vendas de outras marcas esportivas que apostaram nos SUVs,
como Porsche e BMW.
Do ponto de vista do desempenho, a esportividade parece garantida pela motorização
de alta potência, que chega a 380 cavalos, e leveza da carroceria com 80% de
alumínio, em liga com alto grau de material reciclado desenvolvida pela própria JLR,
que investiu 1,5 bilhão de libras no desenvolvimento da plataforma, a mesma usada
pelos Jaguar XE e XF.
No caprichado interior, que pode ser acabado em diversas cores como branco,
marrom, bege ou vermelho, o F-Pace estreia um inédito painel de instrumentos
totalmente digital de 12 polegadas. O modelo também inaugura o novo sistema de
infoentretenimento Incontrol Touch Pro, com tela de 10,2 polegadas que tem a mesma
interface de um tablet e roda mapas de navegação 3D.
Uma inovação tecnológica (opcional) do F-Pace, criada sob medida para chamar a
atenção em comerciais, é a Activity Key, uma pulseira com material de alta resistência
e à prova d’água, que trava ou destrava o carro ao ser encostada na letra “J” do logo
da Jaguar na traseira do veículo.
Não serve para ligar ou desligar, só para fechar ou abrir as portas. Toda vez que a
Activity Key é acionada, a chave principal é desabilitada e assim pode ser deixada
dentro do veículo quando, por exemplo, o dono deixar o seu SUV estacionado para
correr em um parque – típico público-alvo que a Jaguar acredita ser do F-Pace.

PREÇOS E VERSÕES
No Brasil o F-Pace será vendido em três versões, todas com tração integral e
transmissão automática ZF de oito marchas com aletas no volante para trocas
manuais, oito airbags, sistema de infoentretenimento com conexão Bluetooth, bancos
de couro com ajuste elétrico, sensores de estacionamento traseiro e dianteiro, faróis
LED, start-stop, controle de estabilidade e tração.
A versão mais barata, por R$ 309.300, é a Prestige Diesel, que traz o novo motor
Ingenium 2.0 de 180 cavalos e espantoso torque de 430 Nm – é primeiro motor

desenvolvido pela JLR, produzido na nova fábrica de Woverhampton, no Reino Unido.
As outras duas versões usam o motor a gasolina 3.0 V6 turbinado de 340 ou 380
cavalos, com torque de 450 Nm. O F-Pace R Sport de 340 cv, capaz de ir de 0 a 100
km/h em 5,8 segundos, será vendido por R$ 360.500.
O topo de gama S, 380 cv, 0-100 em 5,5 s, sistema de suspensão adaptativa, headup display a laser (projeta virtualmente na linha de visão do motorista informações do
velocímetro e navegação) sai por R$ 405.900 e traz o igualmente potente sistema de
som de 805 watts.
Serão vendidas no Brasil 19 unidades da versão especial de lançamento First Edition,
com os mesmos equipamentos do F-Pace S, pintura azul exclusiva e com grandes
rodas de 22 polegadas de diâmetro. A exclusividade cobra preço alto: R$ 416.400.
Empresas são intimadas a recolherem R$ 38 milhões de ICMS por utilização
de créditos indevidos
01/06/2016 – Fonte: R7
A Secretaria da Fazenda intimou 422 empresas a recolherem R$ 38 milhões por terem
reduzido irregularmente o ICMS,que deveriam ter sido pagos aos cofres públicos, ao
utilizarem créditos indevidos do imposto em diversos períodos nos últimos cinco anos.
A redução indevida do imposto foi obtida por meio do lançamento na declaração
mensal do ICMS – DIEF, de notas fiscais de aquisição de mercadorias cujos valores
foram alterados, para permitir que empresas ativas no mercado pudessem reduzir o
Imposto a recolher na sua apuração mensal do tributo.
O secretário da Fazenda, Marcellus Alves esclareceu que o ICMS é um imposto não
cumulativo, apurado pelas empresas do regime normal de tributação, por meio do
confronto dos seus créditos de imposto quando adquirem mercadorias, que são
deduzidos dos débitos incidentes sobre a revenda dos produtos.
Com o cruzamento de informações, a Sefaz identificou que algumas empresas
aproveitaram créditos de ICMS em valores muito superiores aos registrados na nota
fiscal de origem das compras das mercadorias. Outras empresas lançaram créditos na
apuração do imposto, quando sequer havia uma nota fiscal que originasse e validasse
esses créditos.
As intimações foram transmitidas às empresas por meio do Domicílio Tributário
Eletrônico no ambiente de autoatendimento do portal da Secretaria na internet, o
SefazNet.
Os estabelecimentos poderão se regularizar espontaneamente no prazo de 20 dias, a
contar do recebimento da intimação, pagando apenas o ICMS e os juros do período.
Passados os 20 dias do recebimento da intimação sem que a empresa se regularize,
configura-se formalmente o termo de início da fiscalização que será concluído com
auto de infração eletrônico, no qual será lançado de ofício o ICMSdevido com
acréscimo de multa e juros.
Além do procedimento fiscal, a Sefaz fará a representação para fins penais junto ao
Ministério Público Estadual, para apuração de possíveis crimes contra a ordem
tributária.

Keiper volta a falhar com Fiat e VW
01/06/2016 – Fonte: Automotive Business

A falha no fornecimento de estruturas para bancos volta a comprometer a produção
de montadoras. De acordo com a Fiat, a “falta de previsibilidade” na entrega de
componentes fornecidos pela Keiper tem tornado a produção irregular. De acordo com
a montadora, o problema compromete a produção de todos os modelos fabricados em
Betim (MG), que dependem deste único fornecedor da estrutura dos assentos.
A falta de componentes também estaria afetando as unidades da Volkswagen de São
Bernardo do Campo e Taubaté, ambas no Estado de São Paulo, e até mesmo a unidade
de São José dos Pinhais (PR), que está em férias coletivas desde o dia 23 de maio.
Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, a unidade ficará parada até
13 de junho, mas esse retorno poderá ser adiado para 4 de julho “caso o problema
com o fornecimento de bancos continue”.
A Volkswagen e a Keiper só devem se pronunciar a respeito na quarta-feira, 1º.
Motos Honda têm melhor valor de revenda
01/06/2016 – Fonte: Automotive Business

A Honda foi a grande vencedora da primeira edição do prêmio “Maior Valor de
Revenda para Motos”, concedido pela agência Autoinforme. A fabricante conquistou o
primeiro lugar em oito categorias e também na geral, vencida pelo modelo PCX 150,
que teve a menor depreciação (-8,9%) entre todas as motos e também entre os
scooters até 200 cc.
“Um produto só consegue bom valor de revenda quando tem qualidade. Essa é uma
das políticas da marca, assim como o atendimento da rede”, afirma o diretor comercial
da Honda, Alexandre Cury. O executivo recorda ainda que a Honda ampliou de um
para três anos a garantia de todos os produtos, exceto a linha CG Cargo (125 e 160
cc), de uso profissional.

“A desvalorização foi calculada a partir do preço praticado para os modelos zeroquilômetro em março de 2015 e março deste ano”, afirma o analista da Autoinforme,
Luiz Cipolli Júnior. A agência utiliza como referência os valores publicados pela Molicar
e já realizou duas premiações semelhantes para automóveis e outra para caminhões.
De todas as motos ranqueadas (do primeiro ao terceiro lugar em cada categoria), a
maior desvalorização (-19,4%) ocorreu para o Shineray Phoenix, terceiro colocado
entre os ciclomotores.
É preciso ressaltar que a Autoinforme cometeu um grande erro ao conceder o primeiro
lugar na categoria Sport até 300 cc à Honda CBR 300R, que fazia parte da base de
dados consultada mas não foi vendida no mercado brasileiro. Dessa forma o título
deverá ficar para a Kawasaki Ninja ZX-6R 636, que obteve o segundo lugar.
As marcas BMW, Dafra e Harley-Davidson obtiveram dois primeiros lugares cada uma.
A vice-líder de mercado Yamaha conseguiu um primeiro posto com a XT 660 R, mas
apareceu seis vezes no segundo e duas no terceiro.
“A Yamaha tem dado muita atenção ao pós-venda e a esse mercado secundário.
Também temos trabalhado muito próximos à Abracy, associação que reúne nossos
concessionários”, afirma Tiago Toricelli, representante da montadora presente na
premiação.
Veja a seguir a lista das categorias, seus vencedores e depreciação em um
ano:
-

Ciclomotores até 50 cc: Dafra Zig (-15,5%);
Big trail até 800 cc: Yamaha XT 660 R (-10,9%);
Big trail acima de 800 cc: Triumph Tiger Explorer 1200 (-11,9%);
Crossover: Honda CB 500X (-9,9%);
Custom até 800 cc: Honda Shadow 750 (-11,5%);
Custom acima de 800 cc: Harley-Davidson Dyna Low Rider (-9,2%);
Motoneta: Honda Biz (-10,2%);
Naked até 800 cc: Honda CB 500F (-11,5%);
Naked acima de 800 cc: BMW S 1000 R (-12,3%);
Scooter até 200 cc: Honda PCX 150 (-8,9%);
Scooter acima de 200 cc: Dafra Citycom 300i (-10,5%);
Sport até 800 cc: *Honda CBR 300 R (-10,5%);
Sport acima de 800 cc: BMW S 1000 RR (-11,9%);
Sport Touring: Suzuki GSX-R 1300 (-13,8%);
Street: Honda CG 150 (-10,8%);
Touring: Harley-Davidson Road King (-9,5%);
Trail: Honda NXR 160 Bros (-9,8%);
Vencedor geral: Honda PCX 150 (-8,9%).

*O prêmio deve transferido para a Kawasaki Ninja ZX-6R 636

Mercedes-Benz investe € 3 bilhões em motores a combustão
01/06/2016 – Fonte: Automotive Business

A Mercedes-Benz faz investimento de € 3 bilhões no desenvolvimento de novos
motores a diesel e a gasolina. O objetivo é desenvolver propulsores mais eficientes e
adequados às novas etapas da legislação de emissões europeia. A companhia aponta
estar trabalhando com a integração de diversas tecnologias para alcançar estes
resultados, com a incorporação de sistemas de recirculação de gases nos próprios
motores e não como dispositivos separados.
A ideia é impulsionar a evolução dos motores a combustão, já que eles continuarão
com grande presença de mercado nos próximos anos apesar do crescimento da
presença de carros híbridos e elétricos. Uma das novidades é o novo motor diesel de
quatro cilindros OM 654, que chegará no Classe E. A companhia promete consumo de
apenas 3,9 litros de combustível a cada 100 quilômetros rodados.
Mesmo com a economia, a potência aumentou de 125 cavalos para 195 cv e o nível
de emissões é de 102 gramas de CO2 por quilômetro, segundo medições da fabricante.
O propulsor é o primeiro da família modular que será usada em toda a gama de
automóveis e de vans Mercedes-Benz. Até 2019 todos os carros a diesel da companhia
contarão com tecnologia SCR.
As novidades também chegarão nos motores a gasolina. A montadora pretende reduzir
significativamente as emissões ao incorporar filtros de partículas nos propulsores.
Segundo a empresa, a tecnologia foi testada por mais de dois anos no Mercedes-Benz
S 500. A novidade será incorporada nas próximas gerações de carros a gasolina da
marca.
Faturamento do Grupo VW recua 3,4% no 1º trimestre
01/06/2016 – Fonte: Automotive Business

O faturamento do Grupo Volkswagen diminuiu 3,4% no primeiro trimestre deste ano
na comparação com igual período de 2015 ao atingir cifra de € 50,9 bilhões, informa
em comunicado divulgado na terça-feira, 31.

Apesar disso, o lucro operacional teve resultado exatamente inverso ao registrar alta
de 3,4%, para € 3,4 bilhões na mesma base de comparação, correspondente a 6,8%
de retorno operacional das vendas. Por ouro lado, o lucro depois de taxas teve queda
de 19,3%, ao reportar € 2,36 bilhões contra os € 2,93 bilhões apurados um ano antes.
Na nota, a companhia informa que o lucro operacional registrado no período continha
itens especiais positivos equivalentes a € 300 milhões, devido aos ajustes cambiais
relacionados as provisões do escândalo de fraude de emissões, entre outros fatores.
Ainda de acordo com o comunicado, não fosse esses ajustes, o lucro operacional teria
diminuído para € 3,1 bilhões, representado queda de 6%.
“À luz da ampla gama de desafios que estamos enfrentando atualmente, em geral
estamos satisfeitos com que realizamos e para o que será, sem dúvida, um exigente
ano fiscal de 2016. No primeiro trimestre, mais uma vez conseguimos limitar os efeitos
econômicos da questão diesel e alcançar resultados respeitáveis em condições difíceis.
Isso mostra que, com a carteira de marcas fortes e a boa posição em muitos mercados,
o Grupo Volkswagen está baseado em fundamentos muito robustos”, disse o CEO
global e presidente do conselho de administração da Volkswagen, Matthias Müller.
“Garantir a força financeira robusta do Grupo Volkswagen no longo prazo permanece
como uma das maiores prioridades diante dos efeitos esperados da questão das
emissões”, acrescentou o diretor financeiro Frank Witter.
A liquidez da divisão automotiva subiu 25% nos três primeiros meses do ano para
quase € 26 bilhões. “A liquidez mais elevada nos dá a estabilidade financeira e a
flexibilidade de que precisamos para ser capaz de gerir os desafios que ainda estão
por vir e crescer de forma lucrativa. No entanto, vamos continuar a dar prioridade à
gestão disciplinada de custos e concentrando nossos investimentos de forma
consistente em temas relacionados ao futuro”, reforça Witter.
DESEMPENHO POR MARCAS
Entre as marcas houve um mix de resultados: a Volkswagen reduziu significativamente
seu lucro operacional, passando de € 514 milhões no primeiro trimestre de 2015 para
€ 73 milhões no mesmo período deste ano devido à queda das vendas em 4,3%, para
1,1 milhão de unidades. O faturamento da marca recuou 4,6%, para € 25,1 bilhões.
Já a Audi beirou a estabilidade ao reportar ganhos operacionais de € 1,3 bilhão contra
os € 1,4 bilhão do ano anterior. O faturamento chegou a € 14,5 bilhões, sendo que no
primeiro trimestre de 2015 apurou € 14,7 bilhões. As vendas permaneceram com 388
mil unidades, apenas um carro a menos do que há um ano.
Na contramão, a Porsche aumentou suas vendas em 15,4%, para 59 mil unidades nos
três primeiros meses de 2016. Com isto, a receita subiu 5,9%, para € 5,9 bilhões, com
lucro operacional em € 895 milhões, alta de 17% sobre o apurado em mesmo intervalo
do ano passado.
Skoda e Seat tiveram resultados positivos, com lucro operacional de € 315 milhões e
€ 54 milhões, respectivamente, em parte pelo efeito da melhora dos custos
operacionais e de produção. Já a Bentley, marca de luxo do grupo, teve prejuízo de €
54 milhões no período contra lucro operacional de € 49 milhões há um ano devido à
baixa das vendas em 22,7%, para pouco mais de 2 milhões de unidades entre janeiro

e abril. O faturamento da marca recuou mais de 20%, resultando em € 376 milhões.
A divisão de veículos comerciais que inclui as marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus,
Scania e MAN, reportaram lucro operacional 13,7% menor neste primeiro trimestre,
passando de € 165 milhões para € 142 milhões. As vendas tiveram leve queda de
2,5%, para 118 mil unidades, embora a receita tenha ficado estável em € 2,7 bilhões.
Enquanto isso, a divisão de serviços financeiros, incluindo o Banco Volkswagen,
reportou aumento de 21,9% no lucro operacional, para € 492 milhões.
Porsche sustenta alta com operação própria
01/06/2016 – Fonte: Automotive Business

Quase um ano após a fundação de sua subsidiária no Brasil, inaugurada oficialmente
em julho do ano passado, a Porsche faz um balanço positivo da operação local, com o
primeiro e até agora único escritório comercial próprio em toda a América Latina.
Após fechar 2015 com 732 carros vendidos no mercado brasileiro, número
praticamente estável e só 10 unidades abaixo em relação aos 742 de 2014, o
crescimento voltou este ano: os 246 veículos entregues aos clientes de janeiro a abril
significam avanço de 14,4% sobre o mesmo período de 2015.
O presidente da Porsche Brasil, Mathias Brück, avalia que o bom resultado é devido a
lançamentos e maior margem de negociação de encomendas com a matriz na
Alemanha, o que só foi possível com a instalação da filial brasileira.
Mas ele prefere cautela diante do cenário econômico conturbado, que ainda não dá
pistas se será possível sustentar os negócios em alta pelo resto de 2016, por isso não
arrisca nenhuma projeção de vendas.
“O começo não foi fácil com a crise que se instalou, o real teve desvalorização de 47%
em 10 meses e isso não é compensável nos preços. Mas conseguimos sobreviver neste
primeiro ano aqui. Sabemos que o Brasil é um mercado muito maior do que o atual,
ainda assim estamos felizes com o que temos. O mercado brasileiro de veículos
premium está caindo este ano, é inevitável, é uma questão de falta de confiança do
consumidor. Apesar disso, sustentamos crescimento até agora graças ao forte aspecto
aspiracional da nossa marca”, explica Brück.
Ainda assim, a empresa preferiu não testar demais a disposição do cliente em pagar
mais e compensou boa parte da desvalorização do real e aumentou os preços de 5%
a 7,5% este ano, bem abaixo da depreciação cambial.
Com preços de caros que no País começam em R$ 500 mil e passam de R$ 1 milhão,
a imagem é tudo. “Como dizemos, ninguém precisa de um Porsche, mas muitos
desejam um carro assim, é uma compra emocional. Temos muitos bons concorrentes

nesse segmento, mas a diferença é a alta performance de todos os modelos Porsche,
que atrai e cria fãs em todo o mundo”, atesta Brück. No Brasil existem 8,5 mil carros
da marca rodando, muitos clientes têm mais de um modelo ou até uma coleção inteira.
O legado global da Porsche é impressionante: 70% de todos os seus automóveis
fabricados desde 1948 ainda estão rodando.
É justamente esse aspecto emocional da marca que a subsidiária pode trabalhar
melhor do que um representante. “Nosso importador fez um ótimo trabalho aqui (a
Stuttgart Sportcar, que iniciou as importações de carros da marca no Brasil em 1997
e hoje controla cinco das nove concessionárias no País), por isso alcançamos um bom
crescimento em anos anteriores, mas sua função principal era importar e vender.
Agora, como subsidiária, podemos investir mais em marketing, fazer campanhas,
prospectar mais novos clientes e trazer maior número de produtos, com uma
negociação mais flexível com a Alemanha sobre volumes, modelos e preços”, afirma
Brück. “Por isso continuo a dizer que foi uma decisão acertada montar a subsidiária
própria aqui”, completa.
ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO
Alguns milhares de brasileiros vão sentir essa diferença de estratégia no próximo Salão
do Automóvel de São Paulo, marcado para novembro deste ano. Ao contrário do que
acontecia em anos anteriores, quando o estande da Porsche era fechado e só
convidados podiam entrar, desta vez a marca vai expor toda a sua linha de modelos
de forma aberta aos visitantes, que vão poder chegar ver tudo de perto. Serão
apresentados carros ainda inéditos no Brasil, incluindo o Cayenne híbrido e o novo
911.
“Mesmo quem não pode comprar vai poder ver. Isso é importante para formar e
manter a imagem da marca”, entende Brück.
A Porsche começou a estudar assumir a operação brasileira há cerca de cinco anos,
mas a decisão ganhou corpo há dois anos e no segundo semestre de 2015 a subsidiária
começou a funcionar e fazer suas próprias importações, mantendo associação com a
Stuttgart.
Brück reconhece que se a decisão tivesse de ser tomada hoje, diante do cenário
recessivo, “talvez poderíamos atrasar um pouco os planos, mas já sabíamos que o
mercado brasileiro é cheio de altos e baixos, montar o escritório faz parte de uma
estratégia de longo prazo, porque queremos estar preparados para quando o mercado
voltar a crescer”.
Um certo limitador desse crescimento esperado para o futuro está na cota de 867
carros que a Porsche pode importar para o Brasil sem pagar a sobretaxa de 30 pontos
adicionais de IPI, uma política imposta pelo Inovar-Auto que passou a vigorar em
2013.
“Se continuarmos a crescer é possível que a cota não seja suficiente já este ano e
teremos de trazer alguns modelos pagando mais imposto. Mas é quase certo que esta
cota não será o bastante para 2017 ou 2018, quando esperamos avançar mais”,
endossa Brück.

Ainda que com limitadores, seja pela crise ou pela política industrial, o executivo
garante que a abertura da subsidiária brasileira não tornou muito mais cara a operação
brasileira, que permanece lucrativa.
Brück lembra que com apenas 26 funcionários diretos no escritório em um prédio
nobre ao lado do Shopping Morumbi, na zona sul de São Paulo, “nossos custos fixos
não são problema, somos enxutos e eficientes como a Porsche é em qualquer outro
lugar”.
A fabricante é considerada a mais lucrativa do mundo, vendeu 225,1 mil carros em
2015 e faturou € 21,5 bilhões, registrando lucro de € 3,4 bilhões no ano – a maior
contribuição relativa para o resultado do Grupo Volkswagen, ao qual pertence e
controla ao mesmo tempo por meio da holding Porsche SE, que detém a maior
participação acionária na companhia.
Atrás do México, o Brasil é hoje o segundo maior mercado da Porsche na América
Latina – mas já foi o primeiro em 2011. Os maiores mercados globais, pela ordem,
são China (58 mil unidades em 2015), Estados Unidos (51,7 mil) e Alemanha (28,9
mil), países onde a icônica marca alemã vem conquistando seguidos crescimentos de
vendas acima de dois dígitos porcentuais.
Luis Carlos Pimenta prepara a saída da Volvo Bus
01/06/2016 – Fonte: Automotive Business

Depois de trajetória de 37 anos no Grupo Volvo, Luis Carlos Pimenta, presidente da
área de ônibus para a América Latina, começa a se despedir da companhia. Ele segue
a regra mundial do grupo que determina aposentadoria atá os 60 anos. O executivo
concluirá seu ciclo no comando da fabricante de chassis no fim de junho. A partir de
1º de julho a posição passa a ser ocupada por Fabiano Todeschini, que vem da divisão
de caminhões.
Ele está no Grupo Volvo desde 2002 e já passou pelas áreas de componentes,
distribuição e pós-venda. Desde setembro do ano passado, Todeschini desempenhava
o papel de diretor geral para caminhões na Argentina. O processo de aposentadoria
de Pimenta prevê que, por mais um ano, ele dedique algumas horas semanais à Volvo
para dar suporte durante o período de transição.
Na companhia desde 1979, Pimenta encerra este ciclo com disposição para começar
uma nova etapa. Ele garante que a saída do grupo não vai significar para ele o fim de
carreira, mas o começo de uma nova profissão. A montadora oferece aos seus
funcionários assistência para planejar a aposentadoria a partir dos 55 anos.

“Pensei muito no que faria quando saísse e decidir ir para a área de governança
corporativa. É algo que eu gosto e tenho experiência”, contou em seu último encontro
com a imprensa como porta-voz da Volvo Bus.
Na nova fase, ele pretende usar a experiência dos últimos anos e da passagem por
vários conselhos de administração, como os da Volvo Peru e Chile, para prestar
serviços a outras empresas.
Elektro seleciona Quintiq para aumentar a eficiência de suas equipes de
campo
01/06/2016 – Fonte: CIMM
A Quintiq, empresa da Dassault Systèmes e líder global em Supply Chain Planning and
Optimization (SCP&O), anuncia ampliação da parceira com a Elektro no fornecimento
de soluções para otimizar a gestão de suas equipes de campo, obtendo ainda mais
agilidade e eficiência operacional.
“A Quintiq está consolidada e bem estabelecida no mercado e seu conhecimento em
planejamento nos ajudará em nossos processos. A empresa se preocupa muito com
prazos e com qualidade de entrega”, diz Vanessa Colombo, Analista de Sistemas da
Elektro. O relacionamento entre as empresas começou em 2010 e agora está sendo
fortalecido para suportar o desenvolvimento das estratégias que venham a ser
desenhadas pela empresa e para a gestão do trabalho das equipes de campo.
“Nosso objetivo é melhorar o uso da ferramenta oferecidas pela Quintiq. Em um
momento em que o mercado tem procurado reduzir custos, precisamos ser ainda mais
eficientes”, afirma Vanessa.
A Quintiq disponibiliza um sistema de planejamento centralizado para unificar
processos e permitir que escritórios regionais da Elektro compartilhem recursos, além
de realizar o planejamento de tarefas, conforme habilidades e capacidades das
equipes, alocando os recursos, conforme demandas, localidades e rotas.
A tecnologia da empresa será utilizada, também, para apoiar a Elektro em futuras
necessidades de capacidade como formação de equipes, e qualificação de
profissionais. A plataforma Quintiq está totalmente integrada aos principais sistemas
de negócios utilizados pela Elektro.
“Estamos muito felizes com a ampliação de nossa parceria com a Elektro e com o uso
de nossa tecnologia em áreas estratégicas de negócio”, diz Camilo Gaviria, Diretor
para América Latina da Quintiq. A Quintiq foi contratada como parceiro da Elektro por
sua capacidade de fornecer soluções com excelência mundial e que podem ser
implementadas prontamente nos clientes.
Com a Quintiq, a Elektro é capaz de gerenciar suas equipes a partir de um novo modelo
de trabalho, muito mais dinâmico e planejado, com medição de índices de qualidade
(KPI), incremento de performance e otimização de custos. "Estamos muito confiantes
no trabalho e na visão estratégica da equipe de especialistas da Quintiq”, diz Vanessa.
A Elektro é uma das maiores distribuidoras de energia elétrica do Brasil. Atende a 228
cidades, sendo 223 em São Paulo e 5 no Mato Grosso do Sul, abastecendo com energia
mais de 6 milhões de pessoas todos os dias. Oferece atendimento presencial em 100%
das cidades de sua área de concessão e mantem sua Sede Corporativa, o Centro de

Operação da Distribuição e a Central de Relacionamento com Cliente (CRC) em
Campinas, no interior de São Paulo, e seu Centro de Distribuição em Sumaré. Desde
2011, tem capital aberto e é controlada pelo grupo espanhol Iberdrola S.A., que está
entre as maiores companhias elétricas no mundo.
Parque Tecnológico de São José dos Campos se torna o maior do País
01/06/2016 – Fonte: CIMM
O Parque Tecnológico São José dos Campos e o Centro para a Competitividade e
Inovação do Cone Leste Paulista (Cecompi) se tornam nesta semana uma só
organização.
Com isso, o Vale do Paraíba passa a abrigar o maior complexo de inovação e
empreendedorismo do País, com um total 304 empresas e seis instituições de ensino
e pesquisa. Na união das duas instituições prevaleceu a denominação Parque
Tecnológico São José dos Campos, cuja sede fica no km 138 da Via Dutra (SP-RJ) em
uma área de 25 milhões de metros quadrados.
Inaugurado em 2009, o Parque foi o primeiro a ser credenciado no Sistema Paulista
de Parques Tecnológicos. Sua atividade é diversificada, constituída por diferentes
ambientes e tem a participação de empresas de vários segmentos econômicos, como
aeronáutico, espacial, TIC, saúde e automotivo, dentre outros. Conta também com
unidades de seis instituições de ensino e pesquisa, como as universidades Estadual
Paulista (Unesp) e Federal de São Paulo (Unifesp) e o Instituto de Pesquisas
Tecnológicas (IPT).
"Somos um ambiente diversificado, com uma forte sinergia de empresas entre si e de
empresas com instituições de ciência e tecnologia", resume Marco Antonio Raupp,
diretor geral do Parque e ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação (fevereiro
2012-março 2014). Ele dá ênfase também ao fato de a instituição ser financiada por
recursos tanto privados como públicos. Desde sua criação, o Parque teve
investimentos de R$ 1,9 bilhão.
Ambientes diversos
O Parque Tecnológico São José dos Campos é o único no mundo em que são realizadas
atividades das três maiores fabricantes mundiais de aviões: Boeing, Airbus e Embraer.
Isso se deve aosvários ambientes que compõem a instituição.
São três centros empresariais, onde estão60 empresas de pequeno, médio e grande
porte. Todas elas realizam atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação.
P,D&I é o foco também dos cinco Centros de Desenvolvimento Tecnológico, dedicados
a projetos em Saúde, TIC, Aeronáutica, Águas e Saneamento Ambiental, e Construção
Civil. Cada Centro conta com uma empresa-âncora e várias empresas menores.
Os laboratórios do Parque são também utilizados pelas empresas em seus projetos de
inovação. São três laboratórios: de Estruturas Leves; de Simulação de Sistemas
Críticos; e de Desenvolvimento em Manufatura.
O Arranjo Produtivo Local de TIC reúne 66 empresas, desenvolvedoras de softwares,
hardwares e serviços de TI, com foco principal em varejo, cidades inteligentes e
indústria 4.0.

Já o Cluster Aeroespacial e de Defesa, encabeçado pela Embraer, reúne 116 empresas,
distribuídas em seis Estados brasileiros. Elas atuam em consultoria, engenharia,
serviços, indústria e manufatura, e defesa e segurança.
O Parque tem a sua própria incubadora de empresa e cuida de outras duas, externas,
todas elas vinculadasao Programa Municipal de Incubadoras de São José dos Campos.
No total, são 32 empresas incubadas.
Outras 30 empresas estão nas Galerias do Empreendedor, programa de natureza
socioeconômica realizado em três bairros da periferia de São José dos Campos.
O Parque conta ainda com um Escritório de Negócios, cuja finalidade é colaborar com
as empresas no seu desenvolvimento junto ao mercado. Os serviços são oferecidos
também para empresas não vinculadas ao Parque Tecnológico.
Expansão
Estão sendo construídos mais um Centro Empresarial e dois laboratórios: um de
Compatibilidade e Interferência Eletromagnética, e outro de Manufatura Digital e
Prototipagem Virtual.
Paralelamente, o Parque se volta para a expansão imobiliária e a instalação de novos
estabelecimentos de serviços para atender sua população de seis mil pessoas. Para
isso, a administração está aberta a parcerias com empresas dos setores
potencialmente interessados, como incorporadoras e construtoras imobiliárias,
estabelecimentos bancários, restaurantes, lojas comerciais e prestadores de serviços
diversos.
Acionamento hidrostático dá força e precisão a robôs
01/06/2016 – Fonte: CIMM

Um novo tipo de transmissão hidrostática, que combina controles hidráulicos e
pneumáticos, aciona braços robóticos com segurança e precisão, dando-lhes a
delicadeza necessária para pegar objetos sensíveis, como ovos, sem quebrá-los.
A nova transmissão foi usada para construir um robô humanoide simples - que a
equipe chama de robô gentil".
Essa transmissão quase não tem atrito e nem folga, oferecendo extrema precisão,
capacitando o robô de testes a fazer tarefas como enfiar uma linha em uma agulha de
costura.

A transmissão híbrida permite reduzir pela metade o número de linhas hidráulicas,
tipicamente volumosas, que um sistema totalmente hidráulico exige, mas que são
necessários se o robô precisar exercer uma força útil. Assim, membros robóticos
podem ser mais leves e menores, mas manterem-se fortes.
"Essa tecnologia nos permitiu construir braços robóticos que são leves, rápidos e ágeis.
Eles têm uma incrível natureza tipo biológica, oferecendo uma combinação de baixa
massa, alta velocidade e movimento preciso nunca antes vista [em robôs]", disse o
professor John Whitney, da Universidade Northeastern, que liderou o desenvolvimento
da transmissão juntamente com pesquisadores da Disney Research.
Hidráulico e pneumático juntos
Whitney explica que a junta de um robô normalmente teria dois cilindros hidráulicos,
contrapostos um ao outro, para fazer o papel de flexores e extensores.
Mas, neste projeto, cada cilindro de água foi emparelhado com um cilindro de ar.

Acionamento hidrostático dá força e precisão a robôs
O cilindro pneumático serve como uma mola de ar de força constante, proporcionando
a força de pré-carga necessária, permitindo que a articulação se movimente em ambos
os sentidos com apenas metade do número de linhas hidráulicas. O restante do
movimento e a força são supridos pelo cilindro hidráulico.
Robôs com a destreza permitida pela tecnologia são ideais para a interação com as
pessoas, incluindo operários em linhas de montagem. Além disso, quando operado
remotamente, a ausência de folgas nas juntas permite a transmissão de forças de
retroação (feedback) para o operador, dando um senso de toque de alta-fidelidade.
Chineses anunciam fábrica de motos no Sul da Bahia
01/06/2016 – Fonte: CIMM
A chinesa Yasuna Motors do Brasil quer iniciar as obras da primeira fábrica da
montadora de motos no Brasil em julho. Com recursos da ordem de R$ 62 milhões, o
empreendimento será instalado no município de Una, no sul baiano, e deve gerar
inicialmente cerca de 300 empregos diretos e 150 indiretos.
“Mesmo com a instabilidade econômica pela qual está passando o País, a Bahia
continua garantindo a atração de investimentos, que resultam em emprego e renda
para os baianos”, destacou o governador Rui Costa após reunião com representantes
da China Yasuna Group, na tarde desta segunda-feira (30).
A nova fábrica na Bahia é resultado da missão do Governo do Estado na China, em
março deste ano, quando Rui e comitiva buscaram atrair investimento estrangeiro
para o desenvolvimento econômico do estado. A previsão de término das obras é de

12 meses. Assim que o empreendimento estiver funcionando, 100 concessionárias
devem ser instaladas em diversos municípios do estado, ampliando a capacidade de
geração de emprego e renda. Outro compromisso firmado pela empresa é o de garantir
capacitação profissional.
“O benefício será imediato. Será uma fábrica de montagem de motos muito modernas,
inicialmente, de 50 a 125 cilindradas para atender bem a população. A montadora vai
aumentar a capacidade do estado de empregar pessoas e capacitá-las”, afirma o
secretário da Casa Civil, Bruno Dauster.
A escolha do município de Una para implantação da fábrica deu-se pela amplitude e
potencial dos projetos de construção da Ferrovia Oeste-Leste (Fiol) e do Porto Sul, que
será implantado na região.
Segundo o presidente da Yasuna Motors do Brasil, Saulo Farias, isso facilitará a
logística de recebimento e distribuição de motocicletas. “Essas obras vão ser
importantíssimas para as empresas. As estruturas vão melhorar a chegada e a saída
dos produtos, impactando na redução dos custos”.
A China Yasuna Group é uma empresa que trabalha há mais de 30 anos no ramo de
fabricação e exportação de peças automotivas para motocicletas e ciclomotores, sendo
dententora de 20% do mercado global chinês. Com a sua vinda para a Bahia, dá início
à exploração de um novo mercado com potencial.
A leveza do desbaste pesado
01/06/2016 – Fonte: CIMM
A geometria HR2 expande a linha da Pramet de pastilhas de face única para usinar
uma ampla gama de materiais que inclui aços, ferros fundidos e aços inoxidáveis.
Desenhada para forjamento e fundição em desbaste, como cilindros, eixos e pinos
grandes, a HR2 apresenta uma geometria positiva e estável para melhorar a vida útil
da ferramenta e o desempenho.
O desenho de sua aresta de corte e da fase periférica aumenta a produtividade e
oferece escoamento e formação de cavacos confiáveis em altos avanços (0,7 mm/rot.)
para promover um processo de produção contínuo com menos tempo parado da
máquina, resultando em uma operação com custo otimizado.
O novo quebra-cavaco complementa a pastilha HR existente que cobre aplicações de
semidesbaste e desbaste.
A HR2 está disponível com uma nova classe de torneamento – T9226 – também
lançada pela Pramet durante esse mês de abril.
A versátil classe T9226 alcança resultados impressionantes em operações de desbaste
pesado e descascamento. Para essas aplicações, ela substitui a classe 6630 existente
da Pramet.
Promovendo altas confiabilidade e durabilidade da pastilha em condições de corte
adversas, a T9226 oferece arestas de corte mais fortes. Isso ocorre principalmente
devido a um novo gradiente funcional que contém uma grande quantidade de ligante
de cobalto e estrutura de finos grãos.

Um tratamento especial foi adicionado à superfície da cobertura reduz a adesão à peça
e a resistência à formação de trincas relacionadas ao calor, o que resulta em maior
confiabilidade operacional e maior vida útil.
Em um exemplo recente, usinar aços P4 sem refrigeração e em uma operação de corte
interrompido, a classe T9226 durou 52 minutos se comparada à classe concorrente
que resistiu apenas 25 minutos (a velocidade de corte era 55 m por minuto, avanço
0,8 [mm/rot.] e profundidade de corte axial de 8 mm).
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Pramet é uma marca de produtos da Dormer Pramet.
Plano de Temer e Meirelles para a economia tem dois grandes problemas
01/06/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

Passada uma semana do anúncio das primeiras linhas do plano do governo de Michel
Temer para a economia, dois grandes problemas ficaram sem resposta: como será
equilibrado o caixa do governo no curto prazo e como o país vai lidar com os gastos
no longo prazo.
Para quem não lembra, o plano anunciado por Temer e pelo ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles, tem uma grande ação por ora, a correção dos gastos públicos
somente pela inflação. Isso quer dizer que se a arrecadação crescer mais do que a
inflação (o que ocorre quando há crescimento econômico), os gastos vão cair como
proporção do PIB.
O primeiro grande problema da ideia é que ela não funciona sozinha no curto prazo.
A arrecação do governo está tendo queda real, ou seja, cresce bem menos do que a
inflação (uma diferença de quase 8% neste ano).
Corrigir o gasto do ano que vem em 7% ou 8%, dependendo de como ficar o IPCA
neste ano, não faria o déficit cair com muita velocidade. Contas feitas no mercado
mostram que, sozinha, a medida levaria o país para uma situação mais confortável
somente em oito anos.
A equipe econômica, portanto, precisa mostrar outras medidas palatáveis para o
Congresso aprovar. Se ficar só no teto de gastos, será pouco. Uma das possibilidades
é que sejam criados ou elevados impostos de forma temporária.
Eles encurtariam essa ponte de oito anos para algo em torno de três anos. A reforma
da Previdência tornaria o ajuste sustentável no longo prazo. Melhoras no gasto e a
venda de ativos (nada fácil no meio da recessão) dariam alguma contribuição.

Dando tudo certo, o país teria outro grande problema. Corrigir o gasto só pela inflação
faz com que seu tamanho em relação ao PIB caia mais do que o necessário no longo
prazo. Hoje, a União gasta em torno de 19,5% do PIB. É demais.
Essa proporção vai cair de forma incessante conforme a economia cresça nos próximos
anos, seguindo a regra proposta por Meirelles. E nisso o país corre o risco de ter um
Estado menor do que o necessário para sua faixa de renda.
Esse é um problema de longo prazo mesmo, que só entraria no radar daqui uma
década, quando a dívida pública tiver voltado a níveis decentes. Mas é um problema
que pode exigir uma nova reforma constitucional: seria contraditório o país ficar mais
rico e não poder investir mais nos serviços públicos que ainda são de baixa qualidade.
Como o projeto ainda não foi enviado ao Congresso, há tempo para se criarem metas
para o endividamento e o déficit que não acorrentem o país à regra do “nominalismo”,
como define Meirelles.
Receita do Paraná aumenta mesmo com a crise
01/06/2016 – Fonte: Bem Paraná

O Paraná registrou, nos quatro primeiros meses de 2016, um aumento real de receita
de 10,04%, mesmo com a crise econômica que atinge o País. Entre janeiro e abril, o
governo paranaense teve uma receita total de R$ 14,9 bilhões, contra R$ 12,3 bilhões
do mesmo período do ano passado.
Os dados foram apresentados hoje pelo secretário de Estado da Fazenda, Mauro
Ricardo Costa, em audiência pública de prestação de contas do governo na Assembleia
Legislativa.
Em relação aos outros estados, na comparação relativa a janeiro e fevereiro de 2016
– último dados oficiais disponíveis – somente outras três unidades da federação
conseguiram aumentar suas receitas, mas em patamares bem inferiores ao
paranaense.
Enquanto o Paraná teve um aumento real de 15,4% – descontada a inflação – nos
dois primeiros meses do ano, Mato Grosso do Sul registrou um crescimento real de
4,7%; Rio Grande do Sul, 0,4%, e o Mato Grosso de 0,2%. Os demais estados
brasileiros tiveram queda.
Costa atribuiu o resultado positivo ao ajuste fiscal iniciado em dezembro de 2014 pelo
governo Beto Richa e completado ao longo de 2015. Os maiores ganhos vieram com
a arrecadação do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), que
aumentou de R$ 1,4 bilhão entre janeiro e abril de 2015, para R$ 2,3 bilhões no
mesmo período deste ano, um crescimento real de 60,7%. No caso do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) – responsável pela maior parte da receita

própria do Estado – a arrecadação subiu de R$ 7,249 bilhões nos primeiros quatro
meses de 2015 para R$ 7,526 bilhões no mesmo período de 2016, um aumento
nominal de 14,1% e real de 3,8%.
Apesar dos números positivos, o secretário alertou para a necessidade de continuidade
no cuidado com a despesa, que também aumentou, e em índices superiores ao da
receita. Ela cresceu de R$ 10,620 bilhões entre janeiro e abril de 2015 para R$ 14,053
bilhões no mesmo período deste ano, um aumento real de 16,41%.
Segundo Costa, a maior parte desse crescimento se deve às despesas com pessoal e
encargos sociais, que de acordo com o secretário, aumentaram em 11,5%.
“O nosso grande desafio é a redução das despesas de custeio administrativo. É
importante o controle das despesas com pessoal para que sobrem mais recursos para
atender as despesas fim do Estado”, defendeu.
Paraná registra crescimento de 12% em trabalhadores por conta própria
01/06/2016 – Fonte: Bem Paraná
Depois de trabalhar por muitos anos como empregada em salões de beleza, a
cabeleireira Elisana Lopes de Oliveira resolveu montar seu próprio negócio ao lado da
sua casa. O salão funciona na aldeia indígena Kakané Porã, no bairro Campo de
Santana
O número de trabalhadores por conta própria vem crescendo no Paraná. Levantamento
da Junta Comercial do Paraná (Jucepar) mostra que o número de novos
microempreendedores individuais (MEIs) aumentou de 11,51% de janeiro a abril de
2015, em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 33.353 novos MEIs
constituídos no primeiro quadrimestre desse ano, contra 29.908 em igual intervalo de
2015.
Os MEIs já respondem por 72% do total de empresas abertas no Paraná. Entre MEIs
e empresas tradicionais foram 46,3 mil constituições de empresas nos primeiros
quatro meses de 2016, número ligeiramente inferior ao volume registrado no mesmo
período do ano passado, de 46,8 mil.
O presidente da Jucepar, Ardisson Akel, diz que hoje o Governo do Paraná dá apoio a
este segmento. “Temos a atuação forte da Fomento Paraná e do Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, para financiar os projetos desses
empresários”, explica.
NECESSIDADE - Criada em 2009, a figura do MEI abrange autônomos que ganham
até R$ 60 mil e tem tributação simplificada. De acordo com o presidente da Jucepar,
em momentos de crise, o empreendedorismo por necessidade também cresce, o que
ajuda a impulsionar o surgimento de novos microempreendedores.
“Pessoas que perdem o emprego muitas vezes usam o dinheiro da indenização para
montar um negócio próprio. Mas temos dois casos. Gente que coloca em prática o
desejo de ter o negócio próprio, o sonho de ser o próprio chefe. E aqueles que
começam um negócio porque não conseguem uma realocação no mercado de trabalho
e precisam gerar renda”, diz.

CRESCIMENTO - O MEI, de acordo com ele, é, de qualquer forma, uma alternativa
interessante, porque formaliza o negócio para o empreendedor. “É uma geração de
renda formal e que também garante benefícios previdenciários no futuro”, diz Akel.
A abertura de negócios por autônomos vem crescendo nos últimos anos. Somente no
ano passado, houve um aumento de 31% no Paraná, com evolução de 233, 2 mil, em
2014, para 307,2 mil em 2015, de acordo com o Empresômetro, plataforma
desenvolvida pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) e a Secretaria da Micro
e Pequena Empresa (SMPE) em parceria com o Instituto de Planejamento e Tributação
(IBPT).
PERFIL - O microempreendedor individual é, muitas vezes, o primeiro passo para
transformar uma ideia em um grande negócio, diz Akel. O Paraná tem 1,1 milhão de
empresas ativas, de acordo com o Empresômetro. O volume responde por 6,9% do
total no Brasil. Das empresas ativas no Paraná, 94% são pequenas e microempresas.
APESAR DA CRISE - Os dados da Jucepar mostram ainda que, apesar da crise
econômica, vem caindo o número de empresas tradicionais que fecham as portas no
Paraná. No primeiro quadrimestre foram encerradas 12 mil empresas no Estado,
6,42% menos do que as 12,8 mil que deram baixa no mesmo período do ano passado.
Ainda que esse dado possa parecer positivo à primeira vista, ele camufla um
comportamento comum entre os empresários.
“Muitos empresários já encerraram na prática seus negócios, mas acabam não dando
baixa na Junta Comercial. Essa situação pode durar meses. Muitos desconhecem que
hoje o processo é muito mais fácil e que não há necessidade de certidões negativas”,
diz.
Graças a um decreto estadual de 2014, as empresas estão dispensadas de apresentar
as certidões negativas (municipais, estaduais e federais) de débitos tributários,
previdenciários e trabalhistas na Jucepar, o que vem agilizando os processos.
Profunda divisão política no Brasil reduz chance de reformas, diz OCDE
01/06/2016 – Fonte: Paraná Online
A crise política brasileira está longe de ser resolvida e indicadores econômicos como a
dívida pública tendem a continuar na trajetória de piora no País. A previsão consta do
relatório Economic Outlook divulgado na madrugada desta quarta-feira, 1º, pela
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).
A volta da confiança e a consequente melhora da economia, defende a entidade, só
acontecerá com o avanço do ajuste fiscal e o encaminhamento das reformas
estruturais.
"A profunda divisão política reduz a chance de qualquer dinâmica notável na reforma
das políticas no curto prazo e a dívida bruta do governo continuará a subir", cita o
trecho do relatório anual da OCDE sobre o Brasil. No documento, os economistas da
entidade citam que, mesmo com a chegada do governo Michel Temer, a dinâmica
negativa da economia tende a continuar.
Ao lembrar que o déficit fiscal aumentou para perto de 10% do Produto Interno Bruto
(PIB) e o resultado primário negativo já supera o equivalente a 2% do PIB, o

documento nota que essa deterioração vista nos últimos meses aconteceu
especialmente pela queda da arrecadação em um período de recessão. "E pode haver
mais queda nas receitas", diz o texto.
"O plano para reverter isenções fiscais significativas não foi totalmente adotado, o que
enfraquece ainda mais a situação fiscal. Despesas continuam com tendência de alta,
enquanto a eficiência dos gastos permanece baixa".
Para 2016, a OCDE projeta déficit nominal equivalente a 10% do PIB. Em 2017, o
resultado deve cair para um déficit correspondente a 7,8% do Produto.
Cenários
No cenário-base para o Brasil, a OCDE diz que a situação política continuará "altamente
incerta" com recessão, inflação e desemprego em alta até 2017. Mas a entidade nota
que o desenrolar da política pode determinar uma trajetória diferente - mais otimista
ou ainda mais pessimista - para a economia.
"À medida que o panorama político tem grande impacto no desempenho econômico,
há riscos positivos e negativos para as projeções", cita o texto.
No cenário otimista, o crescimento poderia voltar já em 2017. No quadro pessimista,
os problemas se prolongam ainda mais e avançam sobre 2018. "Se as incertezas sobre
as futuras políticas forem resolvidas mais rapidamente do que o previsto e um
consenso sobre as reformas for alcançado, a confiança poderia melhorar rapidamente
e o crescimento poderia até ser positivo em 2017", diz a OCDE.
"Ao mesmo tempo, as divisões políticas profundas também poderiam levar a
instabilidade para 2018, o que tornaria muito difícil concretizar as políticas econômicas
necessárias para sustentar o crescimento".
Reformas
No trecho do documento dedicado ao Brasil, a OCDE reafirma a necessidade de o Brasil
reequilibrar as contas públicas e adotar uma agenda de reformas estruturais para
aumentar a competitividade do País. "As reformas estruturais têm potencial
significativo para impulsionar o crescimento", cita o documento.
Entre os itens da agenda para o Brasil, a OCDE sugere que a reforma tributária poderia
gerar redução imediata de custos para as empresas e a retirada de barreiras do
comércio exterior diminuiria os encargos sobre insumos importados e, assim,
aumentaria a competitividade da indústria brasileira.
Na infraestrutura, a entidade diz que a melhoria do setor diminuiria custos de
transporte especialmente dos exportadores. Na educação, a melhora dos indicadores
elevaria a produtividade e aumentaria a ascensão social rumo à classe média.
Temer sanciona mudança nas regras do Seguro de Crédito à Exportação com
vetos
01/06/2016 – Fonte: Paraná Online
O presidente em exercício, Michel Temer, sancionou lei que amplia a abrangência do
Seguro de Crédito à Exportação com 14 vetos. O texto - publicado no Diário Oficial da
União (DOU) e que consiste na conversão da Medida Provisória 701/2015 - facilita a
concessão do seguro na exportação de produtos agrícolas e pecuários sujeitos a cotas

em outros países. Antes da mudança, o uso do SCE era permitido apenas para
operações envolvendo bens e serviços da indústria da defesa.
A nova lei ainda dispõe, entre outros pontos, sobre o Fundo de Garantia à Exportação
(FGE), a utilização de imóveis da União para integralização de fundo garantidor, a
Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias (ABGF) e sobre a
concessão pela União de seguro de investimento no exterior contra riscos políticos e
extraordinários.
Dentre os vetos, sete artigos sobre a concessão de seguro de investimento no Exterior
pela União foram rejeitados. Temer justificou o veto aos trechos escrevendo que "os
dispositivos incluídos na norma ampliam o escopo de cobertura do Seguro de Crédito
à Exportação e do Fundo de Garantia à Exportação para investimentos no exterior,
elevando sobremaneira o risco potencial do FGE e, com isso, podendo gerar possíveis
impactos fiscais relevantes à União".
Além disso, há vetos relacionados à Cédula de Produto Rural (CPR), ao Certificado de
Depósito Agropecuário (CDA), ao Warrant Agropecuário (WA), ao Certificado de
Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA) e ao Certificado de Recebíveis do
Agronegócio (CRA), assim como veto referente ao uso de imóveis da União para
integralização de fundo garantidor.
Cresce faturamento da indústria de Minas, aponta Fiemg
01/06/2016 – Fonte: Em.com
O faturamento da indústria mineira cresceu 2,7% em abril em relação a março, após
o ajuste sazonal. O incremento, registrado após três meses consecutivos de queda,
foi considerado pontual pela economista da Federação das Indústrias de Minas Gerais
(Fiemg) Annelise Fonseca: decorre das exportações do setor extrativo mineral.
Pelo momento, não há expectativa de reversão dos indicadores de emprego e renda
nacionais capazes de impulsionar as vendas da indústria, a ponto de o ano ser
encerrado em patamares positivos.
Os dados integram os resultados mensais da Pesquisa Indicadores Industriais junto a
um painel de 300 empresas, entre as quais 238 participam em abril, divulgados ontem
pela Fiemg. Além do faturamento real, são variáveis pesquisadas o emprego, as horas
trabalhadas na produção, a massa salarial real, o rendimento médio real e a utilização
da capacidade instalada.
Sem considerar as influências sazonais, no acumulado do ano, o faturamento real da
indústria mineira caiu 14,2% em relação ao mesmo período de 2015. Com variação
negativa de 44,6%, o setor de veículos apresentou a maior queda, seguido pelo
segmento de máquinas e equipamentos, que teve retração de 23,8%, e de vestuários
e acessórios, de 21,6%, e de produtos farmacêuticos, de 15,6%.
Por outro lado, puxaram a variação positiva do indicador os produtos de metal
(19,7%), máquinas e materiais elétricos (15,8%), derivados de petróleo e
biocombustíveis (6,2%).
Todas as demais variáveis da Pesquisa de Indicadores Industriais são negativas e
apresentam retração. As horas trabalhadas recuaram 0,6% em abril em relação a
março, desconsiderados os efeitos sazonais. O nível do emprego dessazonalizado

reduziu 0,5% em abril em relação a março. Sem as influências sazonais houve
diminuição pelo 14º mês consecutivo. Também a massa salarial real apresentou
retração em abril face a março, de 1,2%, e o rendimento médio real caiu 0,3%,
retirados os efeitos sazonais.
Apesar dos resultados negativos, de certa forma esperados considerando o acumulado
do ano, a Fiemg acompanha a melhora de outros indicadores que podem representar
um alento para a economia mineira.
A começar pelo saldo positivo dos dados do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged) relativos a abril, divulgados na semana passada, com 3.886
novas vagas abertas, primeiro resultado positivo desde junho do ano passado.
Segundo a economista Annelise Fonseca, além dos números positivos do emprego, na
semana da indústria, os empresários mineiros estão otimistas com a melhora de um
outro indicador econômico: o Índice de Confiança do Empresário Industrial de Minas
Gerais, que varia de 0 a 100 pontos, cresceu de 34,6 em março para 38 pontos em
abril.
Indústria elétrica e eletrônica demite 1,6 mil funcionários em abril, diz
Abinee
01/06/2016 – Fonte: Em.com
A indústria do setor elétrico e eletrônico demitiu em abril 1.607 pessoas do seu quadro
de funcionários, segundo levantamento da Associação Brasileira da Indústria Elétrica
e Eletrônica (Abinee), divulgado nesta terça-feira, 31. O total absoluto de demitidos
no mês passado representa 0,67% do contingente atual de empregados pelo setor, de
241.071 trabalhadores.
No quadrimestre, de janeiro a abril, os desligamentos somaram 7.008 profissionais,
ou 2,9% do total de trabalhadores no conjunto das fábricas de produtos elétricos e
eletrônicos.
O pico das demissões ocorreu em dezembro do ano passado, quando 8.066
funcionários foram dispensados. Daquele mês até abril, a força de trabalho no setor
foi reduzida em 2,82%.
De maio do ano passado a abril último, período de 12 meses, 48.017 trabalhadores
foram desligados da folha de pagamento da indústria, o equivalente a 15,28% do total.
Em maio de 2015, o setor empregava 284.562 pessoas. Em abril, era de 241.071 o
contingente de trabalhadores na indústria elétrica e eletrônica.
Após retirada do Inovar-Auto, JAC Motors diz que investimentos continuam
01/06/2016 – Fonte: Em.com
Após o governo anunciar nesta terça-feira, 31, a saída da montadora chinesa JAC
Motors do Inovar-Auto, a empresa informou, por meio de sua assessoria de imprensa
no Brasil, que o projeto de construção de fábrica na Bahia não será interrompido, com
inauguração prevista para o primeiro trimestre do ano que vem.
"A aquisição das primeiras máquinas de produção já foi efetuada, com chegada
prevista e instalação na nova planta nos próximos meses, bem como a documentação

que envolve o novo endereço da fábrica está assinada e devidamente legalizada", diz
a empresa. Além disso, está mantida a cota de importação livre dos 30 pontos
adicionais de IPI à qual a montadora tem direito, de 4,8 mil unidades este ano.
O Inovar-Auto é um programa de incentivo à inovação tecnológica no setor automotivo
por meio do qual as empresas podem ter desconto de até 30 pontos porcentuais no
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) caso se comprometam com uma série
de investimentos no País.
Com a saída do programa, a empresa deixa de receber os benefícios fiscais, mas o
plano de construção da fábrica se mantém, independentemente da decisão do
governo, de acordo com a assessoria de imprensa da JAC Motors.
O governo alega que a montadora chinesa descumpriu o cronograma do seu projeto e
por isso decidiu retirá-la do programa, exigindo que a empresa devolva os incentivos
fiscais recebidos na importação de veículos em 2013 e 2014. A montadora disse que
pretende acionar o seu departamento jurídico antes de tomar uma posição. Afirmou
também que já esperava que o governo tomasse essa decisão.
A JAC Motors, que veio em 2011 ao Brasil com o plano de instalar uma fábrica na
Bahia e aproveitar o apetite do brasileiro para comprar carros, anunciou em fevereiro
passado a redução do investimento previsto para a construção do empreendimento. O
montante caiu de R$ 1 bilhão para R$ 200 milhões.
A redução ocorreu porque o governo chinês, inicialmente o principal sócio do negócio,
decidiu não investir mais na fábrica. Antes, os chineses eram responsáveis por 66%
da JAC no Brasil, enquanto o grupo brasileiro SHC detinha os outros 34%, segundo a
assessoria de comunicação da montadora. Nos últimos meses, as duas partes
resolveram inverter a composição e a SHC passou a responder por dois terços do
projeto.
Ex-presidente da Fiesp morre aos 97 anos
01/06/2016 – Fonte: R7

O empresário Mario Amato, ex-presidente da Fiesp/Ciesp (Federação e Centro das
Indústrias do Estado de São Paulo), morreu na quinta-feira (26), na capital paulista,
aos 97 anos. A missa de sétimo dia será realizada nesta quinta-feir (2), na Paróquia
São José, em São Paulo.
Em nota, o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, afirmou que "Mario Amato foi um líder
empresarial que deu uma importante contribuição para a história do Brasil".
A entidade também prestou uma homenagem ao empresário com uma publicação em
jornais de grande circulação no País. A Associação das Indústrias de São Roque,

Araçariguama, Alumínio e Mairinque também prestou condolências à família pela
morte do empresário.
Acionista majoritário da holding Springer, Amato foi um executivo de grande
importância no mercado brasileiro. À frente da Fiesp/Ciesp, entre 1986 e 1992, Amato
defendeu a diminuição da participação do Estado na economia, com liberdade total de
preços.
Vivenciou a ascensão e queda de Fernando Collor de Melo e se tornou um grande
desafeto de Luiz Inácio Lula da Silva. Nas eleições de 1989, Amato afirmou que, se
Lula fosse eleito, "800 mil empresários deixariam o País".
A frase teve grande repercussão na mídia e em toda a classe empresarial. Mais tarde,
em 1994, disse que o petista caminhava para a direita. Coincidentemente, os dois
tinham a mesma data de aniversário. "A única coisa que nos une é o dia do aniversário:
27 de outubro", costumava dizer.
Em 2002, no entanto, treze anos depois da famosa frase conclamando os empresários
a saírem do País, o empresário disse que não a repetiria. Na época, disse que, se fosse
convocado, até daria uma força ao governo petista. "Sou Brasil Futebol Clube".
Além da Fiesp, o empresário também presidiu a Confederação Nacional das Indústrias,
foi conselheiro da Fundação Padre Anchieta e do Teatro Municipal de São Paulo.
Desportista desde a juventude, passou pelo conselho de vários clubes de futebol. Foi
diretor da Federação Paulista de Futebol, presidente da Federação de Automobilismo
de São Paulo e presidente do Clube Atlético Paulistano.
Carreira
Amato começou sua carreira cedo, aos 14 anos, numa papelaria. Filho do descendente
de imigrantes italianos José Amato e da italiana Olga Amato, ele nasceu em São Paulo
em 1918. Seu pai era dono de uma alfaiataria e de uma loja de tecido na rua São
Bento, no centro de São Paulo.
Estudou no Colégio Anglo-Latino até os 14 anos, quando foi obrigado a parar por causa
da crise de 1929, que levou os negócios do pai à falência.
A partir daí, passou a trabalhar na Companhia Oscar Rudge de Papéis. Em 1948, saiu
da empresa para abrir o próprio negócio. Durante esse período, voltou à escola e
concluiu o ginásio, fez o curso de contabilidade e chegou a ingressar no curso de
economia da Faculdade Armando Álvares Penteado.
Também nessa época ficou noivo de Rogéria Pinto Coelho e propôs sociedade ao futuro
sogro, proprietário da Amorim e Coelho Cortiças.
Com essa associação, recebeu espaço na fábrica para montar sua seção de papel e,
em troca, passou a ajudar o sogro na administração. Pouco tempo depois, casou-se
com Rogéria e passou a dividir a direção da papelaria com a loja de cortiças.

Brasileiro trabalha até hoje só para pagar imposto
01/06/2016 – Fonte: R7

Os contribuintes brasileiros trabalham até esta quarta-feira (1º) somente para pagar
os tributos (impostos, taxas e contribuições) exigidos pelos governos federal, estadual
e municipal. A informação tem como base um levantamento do IBPT (Instituto
Brasileiro de Planejamento Tributário).
O cálculo leva em conta a tributação incidente sobre os rendimentos (salários,
honorários...), formada principalmente pelo IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física),
pela contribuição previdenciária (INSS, previdências oficiais) e pelas contribuições
sindicais.
Além disso, o IBPT afirma que o cidadão paga a tributação sobre o consumo, tais como
PIS, COFINS, ICMS, IPI, ISS, que já estão inclusas no preço dos produtos e serviços.
Há ainda a tributação sobre o patrimônio (IPTU, IPVA, ITCMD, ITBI, ITR) e outras
tributações, como taxas de limpeza pública, coleta de lixo, emissão de documentos e
contribuições diversas.
O IBPT avalia ainda que atualmente se trabalha o dobro do que se trabalhava na
década de 70 para pagar impostos. De acordo com os dados do instituto, em 1986
eram necessários 82 dias para pagar tributos. O valor representa 71 dias a menos do
que os atuais 153.
Segundo o Impostômetro, da ACSP (Associação Comercial da São Paulo). que calcula
o valor total pago em impostos, taxas e contribuições pelos brasileiros, o brasileiro já
pagou R$ 840 bilhões em impostos somente neste ano.
Senado aprova transferência de rombo de R$ 3,5 bilhões para conta de luz
01/06/2016 – Fonte: R7

O Senado aprovou nesta terça-feira (31) a MP (Medida Provisória) 706/2015, que
renova a concessão das distribuidoras do grupo Eletrobras e transfere um rombo de
R$ 3,5 bilhões dessas empresas para a conta de luz de todos os consumidores nos
próximos anos.

Se não fosse aprovada hoje, a MP 706 iria caducar. Agora, a proposta segue para
sanção presidencial.
De acordo com o relator da proposta, senador Edison Lobão (PMDB-MA), o custo
adicional para os consumidores do Sul, Sudeste e Centro-Oeste será de 0,2% a 0,3%
nos próximos anos.
— É uma elevação imperceptível na conta de luz. Em contrapartida, teremos uma
solução definitiva para milhões de consumidores.
A proposta apresentada inicialmente por Lobão previa um custo extra de R$ 14,2
bilhões e exigiria, segundo cálculos da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica),
um novo tarifaço em 2017. A mobilização da Aneel e da indústria, que é grande
consumidora de energia, fez com que o texto fosse revisto em busca de um acordo.
Pelo texto final da MP 706, as perdas que as distribuidoras têm com roubo de energia
— os chamados gatos — serão integralmente repassadas para as tarifas e não vão
mais gerar prejuízo para as companhias.
As normas da Aneel impunham um limite para essas perdas para evitar que as
empresas fossem displicentes. Com a medida, os clientes dessas companhias, que
atuam no Amazonas, Roraima e Amapá, passarão a pagar mais caro por um serviço
pior.
Para evitar que esse custo aumente excessivamente a conta de luz dos usuários da
região Norte, a MP 706 aumenta o subsídio que as empresas recebem para comprar
combustível para as usinas térmicas. Esse benefício é recolhido por meio de encargo
na conta de luz, cujos gastos são quase que totalmente financiados pelas tarifas dos
consumidores do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que pagam 4,5 vezes mais que os do
Norte e Nordeste.
A MP 706 ainda amplia o prazo para que essas distribuidoras se adaptem às metas de
qualidade e equilíbrio econômico-financeiro impostas pela Aneel para dez anos. Para
as demais concessionárias do País, o prazo será de cinco anos.
O texto determina ainda que as dívidas que essas distribuidoras acumularam nos
últimos sete anos com a compra de combustível da Petrobras para termelétricas serão
pagas com recursos da União, provenientes da segunda parcela da outorga das
hidrelétricas, leiloadas no fim do ano passado. "Hoje a Eletrobras deve bilhões para a
Petrobras e isso tem que ser resolvido em um momento", disse Lobão.
Principal articulador da MP 706, o ex-ministro de Minas e Energia e senador Eduardo
Braga (PMDB-AM) disse que o texto permite uma repactuação para as distribuidoras
da Eletrobras e resolve "penalizações gravíssimas" que pesam sobre as empresas há
anos.
Também favorável à MP, o senador Romero Jucá (PMDB-RR) disse que os Estados do
Norte estavam sendo prejudicados com um custo com o qual não deveriam arcar.
O senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) foi o único a questionar o custo da MP 706.
— Houve um debate sobre essa MP segundo o qual ela apresentava um conjunto de
incentivos à ineficiência e um custo para a sociedade, um incentivo construído à figura

do gato. [...] Essa engenharia poderá gerar aumento para as regiões Sul, Sudeste e
Centro-Oeste? Como esse ônus será distribuído e pago?
As sugestões ao teor do relatório foram uma das últimas ações de Braga, em mais
uma das medidas que, nos bastidores do setor elétrico, têm sido chamadas de "jabutis
amazônicos". A principal beneficiada da medida seria justamente a Eletrobras
Amazonas Energia, que atua no Estado que é a base eleitoral do senador e ex-ministro.
RS espera receber R$ 1,2 bi do Banrisul em junho para pagar 13º de servidor
01/06/2016 – Fonte: R7
O governo do Rio Grande do Sul já tem destino certo para o R$ 1,275 bilhão oferecido
pelo Banrisul para renovar o direito de operar a folha de pagamento do Estado pelos
próximos dez anos. A Secretaria da Fazenda espera ter acesso ao dinheiro ainda no
mês de junho e, com este montante, pagar o 13º salário de 2015 dos servidores
ligados ao Executivo, que está pendente.
O Banrisul já detém a gestão da folha do funcionalismo, mas sem dar uma
contrapartida ao governo. Diante da crise financeira que assola o RS, no fim do ano
passado a Assembleia Legislativa aprovou um projeto apresentado pelo Executivo que
autorizava a venda da folha para o Banrisul, controlado pelo Estado. Agora, o banco
formalizou a proposta de R$ 1,275 bilhão.
Para concluir a negociação, são necessárias mais três etapas. Primeiro, a Secretaria
da Fazenda do Rio Grande do Sul vai fazer uma avaliação econômica da proposta, ou
seja, confirmar que está de acordo com os interesses do governo.
Depois, a Controladoria e Auditoria Geral do Estado (Cage) dá o seu aval e, por último,
a Procuradoria Geral do Estado (PGE) analisa o aspecto jurídico do contrato antes de
bater o martelo.
Como o negócio já estava previamente "costurado", o entendimento é de que os
trâmites devem transcorrer com rapidez. A expectativa do governo é de que todo o
processo seja concluído nas próximas semanas. Desta forma, o dinheiro poderia entrar
no caixa ainda em junho. O Banrisul divulgou que o R$ 1,275 bilhão será pago em
uma parcela única, em data ainda a ser definida.
Na prática, o Estado depende desse montante para honrar o calendário de pagamento
do 13º salário do funcionalismo vinculado ao Executivo. Os trabalhadores do
Legislativo e do Judiciário já receberam, pois esses poderes fazem a sua própria gestão
do orçamento. A previsão é de que os servidores do Executivo recebam 10% do 13º
por mês, de junho a outubro. Os outros 50% serão quitados em novembro.
Em todas as parcelas, o pagamento do 13º será acompanhado de um abono
indenizatório proporcional, para compensar o atraso. De acordo com a Secretaria da
Fazenda gaúcha, a folha do 13º de 2015 totalizou R$ 1,150 bilhão. Mantido o
calendário previsto, a parcela indenizatória total ficaria em R$ 240 milhões. Isto é, o
dinheiro do Banrisul (R$ 1,275 bilhão) é quase suficiente para arcar com todo o valor
devido aos servidores.
Fontes do governo gaúcho admitem que, se tudo ocorrer conforme o esperado e o R$
1,275 bilhão for depositado integralmente pelo Banrisul em junho, o calendário do 13º
pode ser encurtado e antecipado.

Crise
O corte de gastos iniciado no ano passado ainda não foi suficiente para equilibrar as
contas do Rio Grande do Sul, que vem sendo afetado pelo desaquecimento da
economia e a consequente queda da arrecadação.
O governo de José Ivo Sartori (PMDB) parcelou o salário do funcionalismo estadual
ligado ao Executivo pelo quarto mês consecutivo. Nesta terça-feira, 31, foi depositada
uma parcela individual de até R$ 3.500 líquidos referente à folha de maio. Isso é
suficiente para o pagamento integral de 73% dos servidores.
A previsão é de que os vencimentos sejam totalmente complementados até 13 de
junho.
Mudança no comando da Usiminas acelera busca por divisão da empresa, diz
fonte
01/06/2016 – Fonte: R7
A troca no comando da Usiminas decidida na semana passada em uma contestada
reunião do Conselho de Administração acelera os planos para a divisão da produtora
de aços planos entre os sócios controladores Nippon Steel e Techint, afirmou uma
fonte próxima do grupo japonês nesta terça-feira.
Negociações oficiais para a divisão da Usiminas, em que as instalações da empresa
em Minas Gerais ficariam com a Nippon Steel e a usina em São Paulo ficaria com a
Techint, porém, ainda não foram iniciadas, afirmou a fonte.
A possibilidade foi aventada mais cedo neste ano, em meio às negociações da
siderúrgica para reestruturar seu endividamento junto a bancos. Mas conforme a briga
entre os dois controladores da empresa pelo comando da companhia continua sem
sinais de recuo, a divisão da Usiminas é atualmente considerada como a única saída
para resolver as disputas entre Nippon Steel e Techint.
Segundo a fonte, a Nippon "não vê outra solução além da divisão da empresa. Não foi
feita nenhuma negociação ainda, mas eles querem resolver isso o mais rápido
possível".
Um aparente acerto entre os grupos, marcado pela eleição de um indicado da Techint
para presidente do Conselho da Usiminas no fim de abril, acabou desfeito após o
colegiado decidir na semana pela troca da presidência-executiva da companhia.
Para o lugar de Rômel Erwin de Souza, preferido da Nippon Steel, o Conselho da
Usiminas, com apoio da Techint, decidiu promover o diretor comercial Sergio Leite.
Para reverter a decisão, que entregou o controle das decisões do dia a dia da Usiminas
ao grupo Techint, a Nippon abriu um processo na 2ª Vara Empresarial de Minas Geral
pedindo a anulação da eleição de Leite e a volta de Souza à presidência.
No argumento da Nippon Steel, a eleição de Leite foi ilegal porque ocorreu sem
consenso dos acionistas, o que fere o acordo de acionistas da siderúrgica.
Procurados, representantes de Techint e Usiminas não comentaram o assunto.

Segundo a fonte, o grupo japonês não vai por em pauta do Conselho o retorno de
Souza à presidência da Usiminas, preferindo esperar um posicionamento da Justiça
sobre o processo.
Um acerto com bancos para suspensão por 120 dias de obrigações financeiras da
Usiminas termina em meados de julho, e a troca no comando da empresa não deve
prejudicar o acordo, afirmou a fonte, acrescentando, porém, que o grupo japonês
considera que a nomeação de Leite traz ruídos ao processo.
Consumidor brasileiro tem que trabalhar 153 dias para pagar os impostos de
2016
01/06/2016 – Fonte: R7

Toda a renda que o brasileiro recebeu entre 1º de janeiro até amanhã, dia 1º de junho,
será destinada a pagar impostos, taxas e contribuições, de acordo com o estudo
divulgado hoje pelo IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação). Ou seja,
o consumidor precisa trabalhar 153 dias do ano apenas para pagar os impostos. No
ano passado e em 2014, foram necessários 151 dias de trabalho.
Os brasileiros tiveram ainda que destinar em média 41,80% do seu rendimento bruto
em 2016 para pagar a tributação sobre os rendimentos, consumo, patrimônio e outros.
Nos anos de 2014 e 2015 o índice permaneceu o mesmo: de 41,37%.
O estudo “Dias Trabalhados para pagar Tributos”, criado pelo IBPT, considera a
tributação incidente sobre rendimentos, formada pelo Imposto de Renda Pessoa Física,
contribuições previdenciárias e sindicais; e a tributação sobre o consumo de produtos
e serviços, como PIS, COFINS, ICMS, IPI, ISS, etc; e a tributação sobre o patrimônio,
onde se incluem IPTU, IPVA. As taxas de limpeza pública, coleta de lixo, emissão de
documentos e contribuições, como no caso da iluminação pública também são
consideradas.
“Tivemos, a partir do início do ano de 2015, uma série de aumentos de tributos, que
ensejaram nesse acréscimo de dias trabalhados pelos brasileiros, somente para pagálos, com reflexos neste ano de 2016”, comenta o presidente-executivo do IBPT, João
Eloi Olenike.
“Apesar de contribuir cada vez mais com a crescente arrecadação tributária do País, o
brasileiro continua não vendo investimentos em recursos fundamentais e de direito do
cidadão como, educação, saúde e segurança” afirma o presidente do IBPT.
No ranking dos países pesquisados, o Brasil se aproxima da Noruega, lugar em que os
cidadãos destinam 157 dias de trabalho aos tributos. “No entanto, a população de lá
tem um considerável retorno em termos de qualidade de vida, podendo usufruir dos
serviços públicos, infelizmente diferente do povo brasileiro, que paga muito e não tem
o retorno adequado”, destaca João Eloi.

OCDE piora previsão de queda do PIB do Brasil de - 4% para - 4,3%
01/06/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) piorou
novamente as previsões para a economia do Brasil. Agora, a entidade acredita que a
recessão continuará em 2017 e o país terá três anos seguidos de queda do Produto
Interno Bruto (PIB). A OCDE diz que a chegada do governo Michel Temer não resultará
no fim das incertezas e da instabilidade política e argumenta que a confiança só voltará
quando avançarem as medidas fiscais e as reformas estruturais.
No documento Economic Outlook, a OCDE prevê que a queda do PIB do Brasil neste
ano deverá ser de 4,3%. A estimativa anterior era de contração de 4%. Para 2017, a
organização prevê que a recessão continuará com diminuição do produto de 1,7%. Há
menos de quatro meses, em 18 de fevereiro, a entidade previa que a atividade seria
estável - com crescimento zero - no próximo ano.
“A profunda recessão deve continuar em 2016 e 2017 diante do cenário de elevada
incerteza política e as revelações sobre corrupção em curso, o que tem minado a
confiança do consumidor e das empresas e gera contínua contração na demanda
doméstica”, cita o documento apresentado pela entidade em Paris.
O documento menciona que “um procedimento de impeachment presidencial está
atualmente em curso e um governo interno foi formado” no Brasil. “Mas é provável
que a incerteza e a instabilidade política permaneçam”, cita o documento. “No cenáriobase, a situação política continuará altamente incerta durante todo o período da
projeção (até 2017) e os níveis de confiança permanecerão contidos”.
Entre as consequências da recessão persistente, o relatório chama atenção para o
aumento do desemprego. A OCDE nota que o universo de brasileiros sem trabalho
cresceu em quase 2 milhões nos últimos 12 meses. Esse problema deve ficar ainda
mais evidente. “Como a economia encolhe, o desemprego tende a aumentar ainda
mais”, cita o texto que menciona ainda que a falência de empresas e a dívida
corporativa são outros problemas.
Com tom pessimista, o relatório resume a situação ao afirmar que “a demanda
doméstica não mostra quaisquer sinais significativos de recuperação”.
Um dos poucos pontos positivos é o comércio exterior. A OCDE lembra que a crise
resultou na desvalorização do real e isso tem ajudado exportadores. “Apenas o
crescimento das exportações continua sólido impulsionado por uma taxa de câmbio
mais competitiva e empresas aproveitando gradualmente as novas oportunidades”,
cita o texto.

Por outro lado, as importações tendem a continuar retraídas pela recessão. Assim, o
déficit em conta corrente diminuirá ainda mais. A OCDE prevê déficit em conta corrente
equivalente a 1,4% do PIB em 2016 e saldo negativo de 0,8% do PIB em 2017.
Artigo: A crise precoce de Temer
01/06/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo
MICHEL TEMER está para declarar em breve apoio incondicional à Lava Jato e à caça
aos corruptos, talvez hoje. Vai emendar com uma defesa do congelamento do gasto
do governo federal e das mudanças na Previdência.
No Congresso, a turma que está sob fogo da Lava Jato, principalmente de seu partido
ou de aliados do indizível "blocão", ameaça provocar tumulto terminal. Há cheiro de
queimado nas reformas econômicas.
Fora do universo paralelo de Brasília, os povos dos mercados estão inquietos com o
tamanho do salseiro no governo e no governismo. O povo de verdade perde emprego
em ritmo cada vez mais acelerado, soubemos nesta terça (31) pelo IBGE.
Por enquanto, Temer nada tem a dizer a essas pessoas. Não é mesmo fácil ter algo a
declarar, mas deveria ter pensado no assunto quando decidiu ser presidente.
A combinação de tumulto renovado na política, de massacre acelerado no trabalho, de
finança inquieta e de baixas judiciais no grande empresariado vai triturando a
reviravolta na confiança. Isto é, o sentimento de que as coisas poderiam melhorar um
tico na economia e na política com a deposição de Dilma.
O número de pessoas empregadas continua a cair cada vez mais rápido. Em um ano,
o país perdeu 1,545 milhão de empregos. Junte-se a isso as pessoas que entraram no
mercado de trabalho e a taxa de desemprego, gente que procura serviço e não acha,
vai a 11,2% em abril –no primeiro trimestre de 2015, a taxa de desemprego era de
6,8%. O rendimento médio do trabalho agora cai mais de 3%, em termos anuais,
descontada a inflação. É um massacre.
É nesse ambiente social que Temer vai pregar aumento da idade mínima para se
aposentar, contenção dos reajustes dos benefícios previdenciários e dos gastos em
saúde. Talvez a reforma trabalhista entre no pacote.
O pacote, ressalte-se, é unidimensional. Não oferece perspectivas de alívio para a
massa dos comuns. Nem propõe ao menos medidas de redistribuição de sacrifícios.
Talvez o temerismo acredite que se possa passar um trator na maioria mais pobre
pelo tempo necessário para se aprovarem mudanças na economia e se sintam os
primeiros sinais de fim da crise.
Talvez até funcione. Mas pode bem ser que a mistura de impopularidade derivada de
arrochos variados com a luta imunda pela sobrevivência do pessoal da Lava Jato leve
seu governo para o pântano da sarneyzação ou coisa pior.
Poderia haver a submissão de Temer ao reino do nanicado e da canalha, pois não há
lideranças maiores que tentem ou saibam impor um rumo decente a um governo então
enfraquecido. No Congresso, a confusão é grande.

Como se sabe, Eduardo Cunha, o presidente afastado da Câmara, PMDB, ainda está
solto. Faz o diabo a fim de evitar a cassação, tem gente dele no governo e ainda parece
controlar um bom pedaço do "blocão" de 200 deputados, nanicos de toda espécie, hoje
o maior partido do Câmara.
Ainda não se sabe bem como vão reagir os cardeais da Lava Jato, que voltaram a
apanhar e ainda sangrarão muito, com as novas e maciças delações.
Que se dedicam de modo cada vez mais selvagem à própria salvação é evidente não
apenas nos grampos recentemente vazados. O que falta saber é o que vão tentar
cobrar de Temer.
(Vinícius Torres Freire- colunista da Folha).
Entenda o que é o PIB e como é feito o cálculo
01/06/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo
O PIB, Produto Interno Bruto, é um dos principais indicadores de uma economia. Ele
revela o valor adicionado à economia em um determinado período.
O PIB pode ser calculado pela ótica da oferta e pela ótica da demanda. Os métodos
devem apresentar o mesmo resultado.
Vamos dar um exemplo de cálculo pela ótica da oferta, também chamada de ótica da
produção.
Imagine que o IBGE queira calcular a produção gerada por um artesão que cobra R$
30 por uma escultura de mármore. Para fazer a escultura, ele usou mármore e martelo
e teve que adquiri-los da indústria. O preço de R$ 30 traz embutidos os custos das
matérias-primas utilizadas. Se o mármore e o martelo custaram R$ 20, a contribuição
do artesão para o PIB foi de R$ 10.

Esse valor representa a produção gerada ao transformar um pedaço de mármore em
uma escultura. O IBGE faz esse cálculo para toda a cadeia produtiva brasileira. Ou
seja, ele precisa excluir da produção total de cada setor as matérias-primas que ele
adquiriu de outros setores.
Depois de fazer esses cálculos, o instituto soma a produção gerada por cada setor,
agropecuária, indústria e serviços, chegando à contribuição de cada um para a geração
de produção e para o crescimento econômico.
O cálculo pela ótica da demanda soma tudo o que é gasto no país —e, portanto, dá
uma ideia do poder de compra naquele período. O primeiro item é a despesa das
famílias em bens de consumo, chamada de consumo das famílias; outro item, a
despesa do Estado em bens de consumo, é chamado de consumo público.

Entram também na conta as despesas de empresas nos chamados bens de capital —
máquinas que serão usadas para produzir—, chamadas de formação bruta de capital
fixo. Essas despesas das empresas mais a variação nos estoques de matérias-primas
e produtos formam o investimento.
Ao que foi gasto por famílias, governo e empresas são acrescentadas as exportações
e desse valor são descontadas as importações.
O resultado dos cálculos do PIB são divulgados pelo IBGE até 90 dias depois do
fechamento do ano ou de um trimestre, mas os valores definitivos só saem dois anos
depois, quando ficam disponíveis dados mais completos sobre a renda do país.
DIRETRIZES DA ONU MUDARAM CÁLCULO
Desde o último trimestre de 2014, o IBGE passou a aplicar diretrizes da ONU
que alteraram parcialmente os cálculos para o PIB. Investimentos em pesquisa e
desenvolvimento, prospecção e avaliação de recursos minerais (mesmo que não sejam
encontradas, por exemplo, jazidas de minério ou petróleo) e aquisição de softwares
passaram a ser contabilizados no PIB.
Antes, eram encarados como despesas intermediárias e descontadas do cálculo. Pela
nova metodologia, os gastos governamentais com a compra de equipamentos militares
também passam a ser considerados como investimento, por exemplo.
Nippon Steel nega que planeja dividir Usiminas
01/06/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo

A maior siderúrgica do Japão, Nippon Steel & Sumitomo Metal, disse nesta quartafeira (1º) que não procedem notícias de que planeja dividir a Usiminas.
Fonte próxima da empresa japonesa disse na terça-feira (31) que a recente mudança
de presidente-executivo na siderúrgica brasileira acelerou planos para que os
acionistas controladores Nippon Steel e Ternium dividam a empresa.
O jornal japonês Nikkei também informou que a Nippon Steel pretendia realizar
conversas sobre a divisão de ativos de produção da Usiminas com a Ternium.
Sergio Leite foi eleito na quarta-feira passada (25) como presidente-executivo da
empresa pelo Conselho de Administração.
Diretor comercial da Usiminas e há 40 anos na siderúrgica, Leite foi nomeado
presidente-executivo em uma eleição que contou com apoio do grupo Techint, que
divide o controle da Usiminas com a Nippon Steel. Ele vai substituir Rômel Erwin de
Souza, indicado pela Nippon Steel para seguir no posto.

Segundo a Nippon, envolvida desde então em uma intensa disputa judicial com a
Techint pelo controle da Usiminas, a decisão do Conselho da siderúrgica não teve
consentimento prévio do grupo japonês.
Indústrias da China se estabilizam, mas com fraqueza, mostram índices
01/06/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo

A atividade industrial da China mostrou sinais de estabilização em maio, mas
permaneceu fraca em meio à fragilidade da demanda tanto doméstica quanto externa,
sugerindo que a segunda maior economia do mundo ainda enfrenta problemas para
retomar a força.
O Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) oficial mostrou expansão
pelo terceiro mês seguido em maio, mas apenas de forma marginal, enquanto o PMI
privado do Caixin/Markit apontou que as condições se deterioraram pelo 15º mês
seguido. Os dois indicadores mostraram que as indústrias continuaram a cortar
empregos.
O PMI oficial ficou inalterado em 50,1, pouco acima da marca de 50 que separa
crescimento de contração. O subíndice oficial de produção subiu para 52,3, indicando
que a produção continua sólida apesar das promessas do governo de conter o excesso
de capacidade. Mas as novas encomendas expandiram mais lentamente.
Já o PMI do Caixin/Markit caiu a 49,2 no mês passado, abaixo das expectativas de
49,3 e da marca de 49,4 de abril.
Pesquisa similar mostrou que a atividade no setor de serviços da China continuou a
expandir, mas a um ritmo mais lento, com o PMI oficial de serviços caindo a 53,1 em
maio de 53,5 em abril. O crescimento foi pressionado pela desaceleração o setor de
serviços financeiros.
Artigo: A autocrítica
01/06/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo
Tenho o maior respeito pela integridade pessoal da presidente Dilma Rousseff, mas a
narrativa de que está sofrendo um "golpe" é pura alucinação de cidadãos desesperados
com a possibilidade de perderem o poder.
Na mais plena observância da Constituição de 1988 e sob o controle de um Supremo
Tribunal Federal para o qual nada menos do que oito (entre 11) dos seus ilustres
membros foram escolhidos livremente por Lula ou por ela e transparentemente
aprovados pelo Senado Federal, está em andamento um processo de impeachment
autorizado por dois terços dos representantes diretamente eleitos para a Câmara

Federal. O julgamento dar-se-á no Senado Federal e também exigirá o quorum de dois
terços.
Como consequência natural do processo, Dilma foi preventivamente afastada da
Presidência da República e substituída, interinamente, pelo vice-presidente, Michel
Temer, enquanto o Senado apura se houve desvio de função durante a
manifestamente desastrosa administração do país no período de 2012 a 2016.
O fato concreto é que Dilma Rousseff continua no Palácio da Alvorada, acompanhada
de duas dezenas de assessores de sua livre escolha, com a capacidade de ir e vir
livremente, somada às facilidades de transporte do primeiro mandatário da nação,
com seu retrato pendurado em todos os ministérios e com livre acesso à imprensa
nacional e internacional, tudo por conta do Tesouro Nacional, como deve ser. Se for
inocentada no Senado, voltará a ser entronizada na Presidência, como manda a lei.
Se isso for "golpe", minha querida avó era um "bonde elétrico". Como em teoria das
probabilidades sou um "frequentista", sei que um evento de probabilidade zero não é
impossível, mas tal resultado, provavelmente, seria a volta do desgoverno...
Uma recente autocrítica do PT revelou a pobreza da atual liderança do que foi, nos
anos 80 do século passado, um partido essencial para a sociedade brasileira.
Admirado não apenas pelos seus correligionários, mas, principalmente, pelo que
compreendem o papel da esquerda inteligente e do sufrágio universal na "civilização"
do "capitalismo". Do que se lamenta o PT, afinal? Da sua incapacidade. Primeiro, a de
não ter "aparelhado" o Supremo Tribunal Federal e, segundo, de ter se esquecido de
"aparelhar" as forças armadas com o controle das promoções dos oficiais. Eita
partidinho democrático!
Com minha simpatia pessoal pelos dois, acredito que esse é um sinal que Lula e Dilma
nunca aceitaram o que era "natural" para o partido: o "aparelhamento" para a sua
eternização no poder. Ponto para eles.
(Antonio Delfim Netto- Ex-ministro da Fazenda, é economista e ex-deputado federal).
PMI industrial do Brasil fica em 41,6 em maio, de 42,6 em abril, diz Markit
01/06/2016 – Fonte: Paraná Online
O índice de atividade dos gerentes de compra (PMI, na sigla em inglês) da indústria
brasileira recuou para 41,6 pontos em maio, de 42,6 em abril, informou a Markit nesta
quarta-feira, 1º de junho. Esse é o menor patamar do indicador desde fevereiro de
2009, sendo que maio é o 16º mês consecutivo de recuo. Resultados abaixo do
patamar de 50 pontos significam contração da atividade, enquanto números acima
dessa marca apontam expansão.
Segundo a Markit, o fluxo de novas encomendas e a produção industrial caíram em
maio no maior ritmo desde março de 2009, com os gerentes ouvidos relatando que a
crise econômica e a deterioração na confiança dos investidores continuaram a
pressionar a demanda. Embora as encomendas de exportação tenham subido, a
expansão foi a mais fraca dos últimos seis meses.
Os níveis de estoques recuaram em maio, sendo que tanto os estoques de matériasprimas como os de produtos semiacabados diminuíram no ritmo mais rápido já

registrado na série histórica. Os estoques de produtos acabados também recuaram
em ritmo forte, mas não recorde.
Como parte dos esforços para reduzir custos, as indústrias continuaram a demitir
funcionários em maio, e o ritmo de corte foi recorde. Mesmo assim, ainda há
capacidade ociosa, o que é demonstrado pela queda nas encomendas pendentes.
Os custos ao produtor continuaram a subir no mês passado, no ritmo mais rápido em
quase oito anos, em função também da valorização do dólar. Já a inflação ao
consumidor avançou, mas no menor ritmo em dez meses.
A analista Pollyana de Lima, responsável pelo relatório, destaca que a crise política e
econômica no Brasil continua a prejudicar a demanda. "A contração recorde na folha
de pagamento das indústrias deve agravar o consumo doméstico no segundo semestre
do ano", afirma.
Ações do Bradesco caem 5% com indiciamento de presidente pela PF
01/06/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo

As ações do Bradesco, que já operavam em baixa nesta terça-feira (31), ampliaram a
queda para 5% com a notícia de que a Polícia Federal indiciou o presidente do
banco, Luiz Trabuco, e outras nove pessoas no âmbito da Operação Zelotes. A
operação investiga a venda de sentenças do Carf (conselho administrativo de recursos
fiscais).
Há pouco, a ação PN (preferencial) do Bradesco perdia 5%, a R$ 22,80; a ação ON
(ordinária) recuava 3,65%, para R$ 24,52.
O indiciamento da PF aponta os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, tráfico
de influência, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
O Ministério Público ainda avalia o relatório e deve solicitar novas diligências antes de
decidir se apresenta ou não denúncia à Justiça por corrupção ativa contra o presidente
do banco.
A Zelotes suspeita que o banco tenha negociado a contratação de serviços de um
escritório que atuava para corromper conselheiros do Carf e livrar ou atenuar multas
no órgão.
Em nota, o Bradesco informa que não houve contratação dos serviços oferecido pelo
grupo investigado e acrescenta que foi derrotado por 6 votos a 0 no julgamento do
Carf.

O Bradesco esclarece ainda que Trabuco não participou de qualquer reunião com o
grupo citado.
FMI diz que políticas neoliberais aumentaram desigualdade
01/06/2016 – Fonte: G1

O neoliberalismo, doutrina econômica combatida pela esquerda, recebeu críticas de um de
seus maiores defensores, o Fundo Monetário Internacional (FMI), em artigo publicado por
três economistas da instituição.
O documento sugere que o receituário neoliberal, prescrito pelo próprio FMI para o
crescimento econômico sustentável em países em desenvolvimento, pode ter efeitos
nocivos de longo prazo.
A nova consideração dá suporte a uma legião de críticas em países como Portugal e Grécia,
que têm se submetido a políticas de austeridade (contenção de gastos e aumento de
impostos) previstas pelo FMI, diz a AFP.
"Os benefícios de algumas políticas que são uma parte importante da agenda neoliberal
parecem ter sido um pouco exagerados", disseram os economistas no artigo, na edição
de junho da revista Finance & Development.
"Em vez de gerar crescimento, algumas políticas neoliberais aumentaram a desigualdade,
colocando em risco uma expansão duradoura", argumentaram.
Os autores, três membros do departamento de pesquisa do FMI, disseram que a
abordagem tradicional para ajudar os países a reconstruir suas economias através de corte
de gastos do governo, privatização, livre comércio e abertura de capital podem ter custos
"significativos" em termos de maior desigualdade.
"O aumento da desigualdade prejudica o nível e a sustentabilidade do crescimento",
disseram. "Mesmo que o crescimento seja o único ou principal objetivo da agenda
neoliberal, os defensores dessa agenda devem prestar atenção nos efeitos de distribuição".
Rigidez orçamentária
Embora os três economistas reconheçam pontos positivos na agenda neoliberal, eles
destacam dois grandes problemas: a remoção de todas as restrições ao fluxo de capital e
a rigidez orçamentária dos governos.
Os economistas reconhecem as vantagens da abertura de capital em países em
desenvolvimento, mas dizem que o fluxo pode ser de um capital de curto prazo, causando
grande volatilidade nos mercados e aumentando as chances de quebra.
Segundo os autores, de 150 casos desde a década de 1980 de economias emergentes que
tiveram um forte aumento dos fluxos de capital, 20% resultaram em crise financeira. Além

disso, a abertura financeira gera um aumento considerável da desigualdade na população
do país, alertaram.
As políticas de austeridade, que frequentemente reduzem o tamanho do Estado, não
somente "gera custos sociais substanciais" mas também "prejudica a demanda", além de
aprofundar o desemprego.
Votorantim Industrial tem lucro de R$144 mi no 1o trimestre
01/06/2016 – Fonte: DCI
No quarto trimestre do ano passado, a empresa havia sofrido prejuízo de R$ 219 mi

O lucro do conglomerado Votorantim Industrial subiu no primeiro trimestre, conforme
ganhos com a venda de ativos e resultados melhores na fabricante de celulose Fibria
ajudaram a minimizar o impacto da recessão brasileira.
O lucro líquido do grupo somou 144 milhões de reais nos três primeiros meses do ano
ante resultado positivo de 68 milhões no mesmo período de 2015. No quarto trimestre
do ano passado, a Votorantim Industrial havia sofrido prejuízo de 219 milhões de reais.
A venda da Sirama, uma subsidiária ligada à unidade de cimento da Votorantim, e o
lucro da Fibria contribuíram com quase 700 milhões de reais aos resultados do
trimestre passado, que foram minimizados parcialmente pelo crescimento de despesas
financeiras e um prejuízo operacional.
A recessão atingiu os negócios de aço e cimento e levou a provisões relacionadas ao
fechamento temporário de operações de níquel.
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado recuou
40 por cento, para 845 milhões de reais no último trimestre. A receita líquida caiu 6
por cento sobre um ano antes, para 6,72 bilhões de reais de janeiro a março.
O grupo Votorantim Industrial encerrou o primeiro trimestre com uma relação dívida
líquida sobre Ebitda de 2,87 vezes.

Brasil impacta desempenho trimestral da Volkswagen
01/06/2016 – Fonte: DCI
A receita global do grupo recuou, apesar da alta dos volumes. Já a Porsche manteve
resultado positivo e espera crescer no mercado brasileiro em 2016

A receita do grupo Volkswagen caiu 3,4% no primeiro trimestre, impactada pelo
desempenho negativo do mercado brasileiro. Para o ano, a companhia mantém
projeção de queda de 5%.
Segundo balanço divulgado nesta terça-feira (31), a previsão para 2016 depende
principalmente do desempenho de mercados como Brasil e Rússia, além do câmbio e
dos desdobramentos do escândalo de diesel nos EUA.
"Este será um ano de transição para a Volkswagen. Haverá um realinhamento do
grupo", afirmou em comunicado o CEO Matthias Müller.
No primeiro trimestre, o volume entregue pelas 12 marcas do grupo cresceu 0,8% na
comparação anual. No Brasil, houve retração de 37,6% das vendas de veículos de
passeio na mesma base, para 63,7 mil unidades.
Já em veículos comerciais, o grupo reportou queda de 15% dos emplacamentos no
Brasil, para 7,4 mil unidades.
A Porsche, marca de luxo do grupo, registrou crescimento global de 9,5% das vendas
no primeiro trimestre, para 55,9 mil unidades. No Brasil, a montadora entregou 246
veículos de janeiro a abril, alta de 14,4% em comparação com igual período do ano
passado.
"Estamos felizes com o nosso desempenho em meio a um cenário de forte retração da
indústria automotiva", afirmou ontem a um pequeno grupo de jornalistas o diretorpresidente da Porsche do Brasil, Matthias Brück.
A marca passou a ter uma subsidiária no País em meados de julho do ano passado,
quando até então a importação era feita pela Stuttgart Sportcar (que hoje tem 15%
na joint venture com o selo).
"Claro que quando tomamos a decisão de instalar uma subsidiária no Brasil, há alguns
anos, tínhamos outra visão do mercado brasileiro. Mas não nos arrependemos."
O recorde de vendas da marca no País foi 2011, quando foram emplacadas pouco mais
de mil unidades. Em 2015, a Porsche vendeu 732 unidades no Brasil e os modelos
mais vendidos foram os utilitários esportivos (SUV, na sigla em inglês) Macan e

Cayenne, respectivamente. Os preços destes veículos partem de aproximadamente R$
500 mil.
"O consumidor da marca não precisa de um Porsche, ele deseja um", pondera Brück.
Atualmente, a rede conta com sete pontos de venda no País. Outras duas
concessionárias ainda não foram inauguradas.
"A rede gostaria de ganhar mais, porém a crise impactou a todos", observa o
executivo. A variação cambial também atingiu em cheio a operação da marca, que
repassou cerca de 5% de aumento nos preços dos veículos.
"Sabemos das dificuldades da operação, mas não vamos entrar na briga por preços",
garante Brück. A Porsche estimou ao final de 2015 uma queda de 10% para o mercado
premium neste ano. Porém, diante do aprofundamento da crise econômica, o
executivo avalia que o recuo deve piorar.
"Passado o primeiro quadrimestre, já estamos projetando uma retração ainda maior
do mercado", pontua. No entanto, segundo ele, a Porsche deve crescer neste ano.
"Estamos trazendo novos produtos e o nosso desafio será chegar a novos clientes",
acrescenta.
A cota de importação da marca, definida pelo Inovar-Auto, é de 867 unidades por ano.
O cálculo leva em consideração a média de vendas entre 2009 e 2011, quando foram
lançadas as regras do regime automotivo.
"Certamente passaremos da quantidade permitida neste ano", afirma o executivo.
Apesar de não divulgar projeções, a montadora demonstra enxergar crescimento
considerável para 2016 ao prever que deve ultrapassar a cota prevista pelo InovarAuto.
No entanto, o diretor-presidente da marca de luxo afirma que está acompanhando de
perto o cenário brasileiro.
Com o governo interino de Michel Temer, Brück acredita que o ânimo do mercado deve
ser renovado, porém acrescenta que ainda é preciso aguardar o resultado das medidas
adotadas pela nova equipe econômica.
"Apesar do nosso cliente ter condições de comprar um Porsche, ele está avaliando se
vale a pena o investimento", observou.

