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FIM DA CRISE POLÍTICA TEM PAPEL CRUCIAL PARA PAÍS SAIR DA RECESSÃO



BRASIL E ARGENTINA FECHAM ACORDO AUTOMOTIVO COM VISTAS A LIVRECOMÉRCIO EM



2020

FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE CAXIAS DEVE SER A METADE DO REGISTRADO EM
2013



PARANÁ DESPERDIÇA ENERGIA SUFICIENTE PARA ABASTECER QUASE 5 MILHÕES DE
PESSOAS



TEMER DEFENDE REDUÇÃO “RESPONSÁVEL” DA TAXA DE JUROS AINDA NESTE ANO



CRISE: BRASIL PERDE 72.615 VAGAS DE EMPREGO FORMAL EM MAIO



POR QUE O DESEMPREGO CRESCEU 93% EM CURITIBA NESTE ANO?



DESAFIO DO MERCOSUL É AVANÇAR NA INTEGRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA



FGV: CONFIANÇA DO CONSUMIDOR SOBE 3,4 PONTOS EM JUNHO COM MELHORA DE
EXPECTATIVAS



VW RETOMA PRODUÇÃO EM SÃO BERNARDO E TAUBATÉ



RECALL DE AIRBAGS TEM BAIXA ADESÃO NO PAÍS



GOVERNO ISENTA MAIS COMPONENTES IMPORTADOS



BREXIT E AS CONSEQUÊNCIAS PARA A INDÚSTRIA AUTOMOTIVA



PIAGGIO E VESPA SERÃO MONTADOS NO PAÍS



TOYOTA É UMA DAS 50 EMPRESAS MAIS INTELIGENTES DO MUNDO



BIS ALERTA SOBRE PESO DA DÍVIDA PÚBLICA NOS BANCOS BRASILEIROS



COM CENA POLÍTICA MELHOR, CÂMBIO PODE VOLTAR A BAIXAR



DESAFIO DO MERCOSUL É AVANÇAR NA INTEGRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA



ABERTURA DE EMPRESA SERÁ FACILITADA EM SÃO PAULO



'INCERTEZA NO MERCADO PODE AUMENTAR'



EDITORIAL: CHANCE PARA O MERCOSUL



ARTIGO: CORTANDO O MAL PELA RAIZ



ENDIVIDAMENTO E BAIXA PRODUTIVIDADE EXIGEM AÇÃO URGENTE, DIZ BC DOS
BCS



CRISE ECONÔMICA ELEVA ACÚMULO DE FUNÇÕES EM EMPRESAS



PROJEÇÃO PARA SELIC NO FIM DE 2016 SOBE DE 13,00% AA 13,25% NA
PESQUISA

FOCUS



METALÚRGICA GERDAU INCORPORA SUBSIDIÁRIA GERDAU BG



SIDERÚRGICAS CHINESAS BAOSTEEL E WUHAN STEEL ANUNCIAM PLANO PARA
REESTRUTURAÇÃO



APOSENTADORIA COM IDADE MÍNIMA PODE CONTER EM ATÉ 41% O DÉFICIT DO
INSS



EXPECTATIVA MELHOR LEVA CONFIANÇA DO CONSUMIDOR DO BRASIL A MAIOR
NÍVEL EM

1 ANO EM JUNHO, DIZ FGV



EQUIPE ECONÔMICA FIXA NESTA SEMANA META PARA A INFLAÇÃO DE 2018



GOVERNO LANÇA FINANCIAMENTO PARA AJUDAR EMPRESAS A ATRAVESSAR A CRISE



PESQUISA IDENTIFICA GENE RESPONSÁVEL POR EMPREENDEDORISMO



EXTRAÇÃO MINERAL PERDE ESPAÇO NA TRANSFORMAÇÃO INDUSTRIAL EM 2014, DIZ IBGE



ANTES DE RECESSÃO APROFUNDAR, INDÚSTRIA CORTOU 221 MIL EMPREGOS EM
2014, DIZ IBGE



COBRE SE RECUPERA, EM LINHA COM GRANDES BOLSAS ASIÁTICAS



ERGOMAT: INDÚSTRIA NACIONAL ENFRENTA SUA MAIS GRAVE CRISE



CANADIAN SOLAR INVESTIRÁ R$ 2,3 BILHÕES NO BRASIL



MAXION WHEELS INVESTE EM FÁBRICA DE RODAS DE ALUMÍNIO EM LIMEIRA



DESEMPREGO MOTIVA ABERTURA DE NOVAS EMPRESAS NO BRASIL
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Fim da crise política tem papel crucial para país sair da recessão
27/06/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

Não há dados oficiais que comprovem que a economia já chegou ao fundo do poço,
mas se acumulam indícios de que ela pode ter atingido seu nível mais baixo. Nesse
caso, a dúvida é se o país terá forças para voltar a crescer nos próximos meses, ainda
que timidamente; se ficará estagnado por muito tempo; ou mesmo se vai reiniciar o
mergulho.
O problema é que, no momento, as chances de recuperação estão assentadas muito
mais sobre uma discreta melhora das expectativas do que sobre progressos reais na
atividade econômica.
O PIB do primeiro trimestre e indicadores divulgados na sequência motivaram
previsões de uma estabilização ainda neste segundo trimestre ou no próximo, com
chances de um leve crescimento em seguida. Mas ninguém aposta firme nesse cenário
sem antes enumerar ressalvas.
A decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia é uma nova fonte de instabilidade,
que certamente não contribuirá para a recuperação brasileira. Mas o fator
determinante por aqui deve ser a política local. É ela que inspira o aumento de
confiança captado nas últimas pesquisas com empresários e consumidores, mas
também é dela que vêm as maiores preocupações.
“As sondagens indicam uma reversão de humor, então existe um potencial de melhora
na atividade nos próximos meses”, diz o economista Paulo Picchetti, do Instituto
Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre).
Ele coordena o cálculo de dois indicadores que buscam captar as condições da
economia: o coincidente, que reflete a situação atual, se estabilizou; o antecedente,
que busca antecipar tendências, sobe há quatro meses. “Para sair do fundo do poço,
no entanto, há condições que não são triviais, e a mais óbvia é política”, diz.
A política é crucial por duas razões. A primeira é que o retorno à normalidade da
economia depende da aprovação, pelo Congresso, de medidas para reequilibrar as
contas públicas.
“Sem ações concretas, a melhora de ânimo será momentânea. O governo tem de ser
rápido para converter expectativas em mais investimento e consumo”, avalia Luciano
Nakabashi, professor de Economia da USP de Ribeirão Preto.
A segunda razão é o estremecimento que a Lava Jato tem provocado no governo
interino. Uma vez que a troca de governo foi determinante para a melhora da
confiança, a eventual saída do presidente interino Michel Temer (PMDB) restabeleceria
o pessimismo e retardaria indefinidamente a volta do crescimento.
Esse temor desperta sentimentos contraditórios: no setor produtivo e no mercado
financeiro, muita gente que apoiou a Lava Jato agora é indulgente com o governo

provisório e torce pelo enfraquecimento das investigações, para não “atrapalhar” a
recuperação da economia.
Contradições
Um complicador é que mesmo o eventual sucesso do pacote fiscal pode ter efeitos
ambíguos sobre a confiança, ao menos pelo lado dos consumidores. Como os
resultados positivos do ajuste apareceriam mais no longo prazo, de início pode
prevalecer a sensação de que a troca de governo – que muitos esperavam ser a
solução instantânea dos problemas econômicos – serviu apenas para privatizar
estatais e retirar direitos de trabalhadores e aposentados. Essa narrativa ressoa em
amplos setores da sociedade e já vem sendo explorada pela oposição.
Ainda no âmbito do ajuste, o próprio Temer enviou sinais contraditórios ao defender
sacrifícios e, ao mesmo tempo, endossar reajustes para o funcionalismo e uma
carência na dívida dos estados. “Não é um bom sinal em si. Por outro lado, o governo
pode estar cedendo de um lado para poder avançar do outro”, observa Picchetti, do
FGV/Ibre.
Menos emprego
Quando os economistas falam em retomada do crescimento, não estão se referindo à
plena recuperação da vertiginosa queda que o país experimentou durante a crise, e
sim de uma subida bastante vagarosa e sujeita a escorregões. Pior: o emprego, que
demorou a refletir a recessão, também não reagirá tão cedo à retomada. “Só veremos
uma reversão [da queda do nível de emprego] quando houver uma confiança mais
robusta no futuro”, diz Paulo Picchetti, do FGV/Ibre.
“Ainda temos um trimestre muito duro pela frente”, diz economista
O chefe da área de economia e mercado de capitais da gestora Eleven Financial,
Adeodato Volpi Netto, se coloca entre os otimistas em relação ao futuro da economia,
mas adverte que o pior ainda não passou. Embora já veja uma reversão de tendência
no ambiente econômico, acredita que ela só deve se refletir em melhora da atividade
no último trimestre do ano, ou então no início de 2017.
“Ainda temos um trimestre muito duro pela frente. A economia é mais ou menos como
um transatlântico, não vira de uma hora para outra. Ainda sentiremos um quadro
muito impactado principalmente pelo desemprego, que continuará aumentando”,
explica. Para ele, um fator determinante para a virada será a queda da taxa de juros,
que ele espera para o segundo semestre, após a eventual confirmação de Michel Temer
na presidência.
Enquanto alguns economistas defendem pressa na adoção de medidas para conter os
gastos do governo, Volpi Netto não vê espaço para ações mais significativas antes de
um afastamento definitivo de Dilma Rousseff. “Temer e sua equipe começaram a
construir um muro de arrimo. E vão se apoiar nele até o fim da interinidade, para
então atuar com mais força”, diz. “Enquanto o Congresso puder explorar a
vulnerabilidade de um governo interino, será difícil aprovar medidas mais ousadas.”
Empresários estão mais confiantes
Os índices de confiança dos empresários da indústria, comércio e serviços medidos
pela Fundação Getulio Vargas estão em alta há alguns meses. Os níveis alcançados
em maio são os mais altos desde o segundo ou terceiro trimestre de 2015, conforme
o caso.
“Há uma estabilização de vários setores. Muita gente já fez ajustes, a economia parou
de cair e agora a gente tem que ganhar fôlego daqui para a frente”, diz o presidente
da rede de farmácias Nissei, Sérgio Maeoka. Segundo ele, a empresa deve retomar
um ritmo mais forte de expansão a partir do segundo semestre de 2017.

O lado positivo é que a crise nos obriga a fazer coisas que em outras circunstâncias
não faríamos. As pessoas ficam mais produtivas. -Jorge Carneiro presidente da Sage
no Brasil.
Maeoka conta que mesmo na crise a Nissei conseguiu continuar crescendo, ainda que
em ritmo menor, porque se antecipou à recessão e já em 2014 reavaliou processos e
cortou custos.
O português Jorge Carneiro, presidente no Brasil da Sage, empresa especializada em
sistemas de gestão contábil, também vê o momento com otimismo. Depois de ter
enfrentado a crise de seu país em meados de 2010, ele diz ter aprendido que recessões
não são o fim do mundo.
“Percebemos que o governo está a criar condições para um ciclo positivo à frente”,
afirma. Para ele, a recuperação que se segue à crise pode ser um ponto de inflexão
na trajetória das empresas.
“O lado positivo é que a crise nos obriga a fazer coisas que em outras circunstâncias
não faríamos. Pessoas que em momentos normais seriam menos produtivas ficam
mais produtivas”, diz.
Expectativa do consumidor melhora, mas continua baixa

Ainda que o Índice de Confiança do Consumidor medido pela FGV tenha crescido em
maio, ele segue nos patamares mais baixos desde o início da série histórica, em 2009.
O desemprego, a dificuldade de acesso ao crédito e a inflação são fatores
preponderantes para a desconfiança.
“A alta de preços contínua traz muita insegurança para o consumidor. Percebo
claramente que perdi poder de compra porque meu rendimento não acompanha o
aumento dos preços”, diz o empresário Eduardo Leitão. A insegurança o fez adiar
gastos, como a troca dos pneus do carro.
O psicólogo Eric Corrêa, apesar de se dizer otimista, também mostra preocupação com
a redução do poder de compra. “Percebo que estamos com medo de comprar e de
assumir dívidas, porque não temos confiança na capacidade de pagamento e nem na
manutenção dos níveis de renda. A incerteza e o pessimismo estão fortalecendo a
sensação de crise, e isso gera mais crise”, afirma.
Apesar da desconfiança dos consumidores em relação ao cenário atual, a pesquisa da
FGV aponta uma melhora na expectativa para os próximos meses. De acordo com o
relatório, parte dessa percepção tem a ver com a esperança de melhora após a
mudança de governo.
Brasil e Argentina fecham acordo automotivo com vistas a livre-comércio em
2020
27/06/2016 - Fonte: Paraná Online
O Comitê Automotivo Brasil/Argentina concluiu as negociações para as condições de
comércio do setor entre os dois países pelos próximos quatro anos, com o objetivo de
possibilitar um acordo de livre-comércio a partir de 2020. De acordo com o Ministério

da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o acordo de longo prazo trará benefícios
aos parceiros, por conferir maior previsibilidade ao setor.
Os dois vizinhos concordaram com uma agenda de trabalho com foco em uma
integração produtiva e comercial equilibrada nesse período. Em reunião realizada nos
últimos dois dias (23 e 24), ficou estabelecido que a relação entre os valores das
importações e das exportações dos produtos administrados não deverão ser superiores
a coeficiente de desvio sobre as vendas (flex) de 1,5 até o fim de junho de 2020.
Mas, se alcançadas as condições para o aprofundamento da integração produtiva com
o desenvolvimento equilibrado das estruturas dos dois países, o "flex" do comércio
bilateral no setor automotivo poderá passar para 1,7, desde que haja acordo prévio
entre as partes.
"Depois de muita negociação, chegamos a um acordo por mais quatro anos que traz
muita previsibilidade para o setor e que estabelece bases para o livre-comércio
automotivo a partir de 2020, uma grande vitória para a indústria nacional", avaliou,
por meio de nota, o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos
Pereira.
Faturamento da indústria de Caxias deve ser a metade do registrado em 2013
27/06/2016 - Fonte: O Pioneiro

Por que a economia de Caxias do Sul chegou ao patamar que está? O faturamento das
indústrias é o pior desde 2006. De 2013 a 2015 caiu 40,7%. A resposta do presidente
do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias
do Sul (Simecs), Getulio Fonseca, confirma o que muitos já sabem.
— Caxias está nas mãos de quatro ou cinco empresas.
Nos gráficos apresentados pelo assessor de planejamento do Simecs, Rogério Gava,
na divulgação do desempenho da indústria caxiense, nesta quinta-feira, predominava
a cor vermelha em praticamente todos os números.
O fechamento dos postos de trabalho chegam a 11,2 mil. Para este ano, a previsão é
um recuo de 18,6% se comparado com o ano passado.
— Em 2016, o faturamento do setor vai ser o menor dos últimos 10 anos — ressaltou
Gava.

Para Fonseca — que deixa o cargo de presidente da entidade no dia 1º de julho — é
preciso que a cidade seja recuperada imediatamente. Caso contrário, segundo ele,
Caxias vai virar um cemitério de pavilhões.
— Já não temos a reserva do volume morto no poço. A curva precisa começar a mudar.
E agora?
Mas o que fazer para mudar este cenário e ajudar as empresas a saírem do buraco?
O Simecs apresentou algumas alternativas. A primeira delas é tentar trazer novas
empresas de pequeno e médio porte para o município, com alta tecnologia e que sua
produção possa ser exportada.
— O caminho é a exportação — destaca.
A segunda é formar mão de obra qualificada. Para Fonseca, Caxias tem fortes
instituições de ensino que precisam se preocupar com a qualidade dos profissionais
que estão formando.
— O futuro começa a ser comprometido pela formação da mão de obra.
O dirigente afirmou que está agendando a terceira reunião com a equipe do governo
interino Michel Temer, em Brasília, para apresentar os números de Caxias:
– Eles vão ter que nos ajudar.

Paraná desperdiça energia suficiente para abastecer quase 5 milhões de
pessoas
27/06/2016 - Fonte: Gazeta do Povo
Estado deixa de gerar 12,4 gigawatts-hora (GWh) de energia por ano com o
não aproveitamento dos rejeitos urbanos, da pecuária, indústria e
agroindústria

Enquanto o mundo inteiro corre atrás
vocação para a produção de biogás. Só
suficiente para abastecer 4,7 milhões de
de resíduos sólidos e líquidos – mais
Metropolitana e Litoral somada.

de energia limpa, o Brasil desperdiça sua
o Paraná “joga fora” todos os dias energia
pessoas ao longo de um ano a partir do uso
do que a população de Curitiba, Região

Ao todo, o estado deixa de gerar 12,4 gigawatts-hora (GWh) de energia todos os anos
com o não aproveitamentos dos rejeitos urbanos, da pecuária e da indústria e
agroindústria, volume que poderia suprir a demanda de milhares de paranaenses,
considerando um consumo médio mensal residencial de 217 kWh/mês.
O potencial desperdiçado está nas cidades, mas, sobretudo, no campo. O estado é o
maior produtor de frango e o segundo maior produtor de suínos do país. Não é à toa
que a indústria , agroindústria e pecuária respondem, juntas, por 94,8% do potencial
de geração de energia elétrica a partir do biogás no Paraná.
Apesar dessa característica agroindustrial do estado, uma fatia muito pequena dos
resíduos gerados é destinada à produção do gás verde no Paraná, apontou um
levantamento feito pelo Senai-PR, por meio dos Observatórios Sistema Fiep, que
mapeou a capacidade de produção do biogás no Paraná.
Somadas as iniciativas, a geração de biogás não chega a 5% no estado, estima Rodrigo
Regis Almeida, diretor-presidente do Centro Internacional de Energias Renováveis –
Biogás (CIBiogás), parceiro do levantamento.
Biogás no quintal
Ainda hoje o biogás é visto mais como um subproduto de baixo valor agregado do que
como um ativo energético, avalia Ariane Hinça Schneider, coordenadora dos
Observatórios do Sistema Fiep.
“O que não é usado como biofertilizante, acaba virando passivo ambiental”. Mas esse
cenário deve mudar com o apelo crescente da energia limpa e da geração caseira.
Além de gerar autossuficiência em energia, a eletricidade excedente ainda pode ser
vendida para a rede.
Em vigor desde o dia 1° de março, a nova resolução da Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) para a geração distribuída cria um cenário favorável para a produção
de biogás a partir dos chamados condomínios de agroenergia, quando a geração feita
em conjunto pode ser compensada em várias contas, desde que pertencentes ao
mesmo condomínio.

Está é também uma forma de garantir a viabilidade dos projetos, cujo custo pode ir
de R$ 20 mil a R$ 2 milhões, dependendo escala de produção e da aplicação do biogás
– energia elétrica, térmica ou veicular.
Outra maneira de dar escala à produção de biogás no estado – e assim reduzir custos
– é o envolvimento das cooperativas, defendem Ariane, da Fiep, e Almeida, do
CIBiogás. Das 12 maiores cooperativas do país, oito estão no Paraná, sendo seis delas
na região Oeste, polo agroindustrial do Paraná.
Juntas, essas seis cooperativas movimentaram R$ 50 bilhões no ano passado: a que
menos cresceu, chegou a 15%; a que mais cresceu, alcançou o dobro desse valor,
destaca Régis. “Assim como as cooperativas viabilizaram o pequeno produtor, elas
podem viabilizar o biogás na propriedade”, acredita.
Para isso, será preciso estimular o desenvolvimento de uma cadeira de fornecedores
para elaborar, operar e manter plantas de biogás no estado. Este, inclusive, é um dos
objetivos do levantamento do Senai-PR, segundo Ariane.
“Hoje é economicamente viável investir em biogás, mas falta segurança técnica. O
negócio da cooperativa é produzir soja, milho, suínos; e não gerar energia”, diz
Almeida.
Município paranaense busca autossuficiência em energia com biogás
Um projeto emblemático do potencial do biogás no estado vem de Entre Rios do Oeste,
município lindeiro ao Lago de Itaipu. A cidade de 4,3 mil habitantes vai produzir
energia elétrica a partir dos dejetos de suínos e aves.
Num primeiro momento, a ideia é zerar toda a conta de energia da administração
pública do município. A longo prazo, contudo, a cidade planeja tornar-se
autossuficiente na produção de energia a partir dos dejetos gerados nas propriedades
– só a produção de suínos do município soma 150 mil animais. O excedente ainda
poderá ser vendido à rede.
“Entre Rios do Oeste é um exemplo de como é possível pegar um passivo ambiental e
transformá-lo num ativo econômico sustentável”, destaca Rodrigo Regis de Almeida,
diretor-presidente do CIBiogás, que é parceiro do projeto junto com a Copel.
No total, foram investidos R$ 17 milhões na construção de um biogasoduto de 22
quilômetros que vai ligar 19 propriedades, cada uma com um biodigestor próprio, a
uma central termelétrica que vai utilizar o biogás para gerar energia.
Condomínios
Ao reunir pequenas propriedades em torno de uma central de aproveitamento
energético de biogás, o projeto permite a redução do custo por meio do ganho de
escala. A vantagem, segundo Almeida, é que a nova resolução da Aneel para a geração
distribuída permite que projetos como esse sejam facilmente replicáveis em outros
locais com benefícios para todos os envolvidos.
“São os chamados condomínios de agroenergia. A energia é gerada em conjunto e a
compensação ocorre em várias contas diferentes, desde que pertencentes aquele
condomínio”, detalha Almeida.
Copel e Sanepar investem em projetos de bioenergia
No campo e na cidade, projetos embrionários da Copel e da Sanepar prometem
ampliar a participação do biogás na geração de energia no Paraná. A CS Bioenergia,
companhia formada pela Sanepar e Cattalini, investiu R$ 55 bilhões em uma unidade
de geração de energia a partir de esgoto e outros resíduos urbanos.

A unidade fica ao lado da Estação de Tratamento de Esgoto Belém, em Curitiba, e terá
capacidade de produzir 2,8 megawatts de energia, podendo ser expandida para 4,5
MW.
Com o projeto de Entre Rios do Oeste, a Copel também coloca em ação o Programa
Gera Rural, que dá apoio à geração de energia renovável no campo, com destaque
para produção de biogás. A ideia é replicar em outros pontos do estado o modelo que
está sendo implantado no município da região Oeste.
“A Copel está prestes a iniciar o mapeamento do potencial de geração energética a
partir da biomassa do agronegócio em todo o território paranaense. Isso deverá ser
realizado com a ajuda do Sebrae e das universidades que atuam no estado”, afirma
Marcos de Lacerda Pessoa, superintendente de Inovação da Copel.
A estimativa, segundo Pessoa, é que a geração distribuída de energia a partir de
dejetos animais e resíduos vegetais supere 2 GW (gigawatts) no Paraná, o equivalente
a uma usina hidrelétrica de grande porte.
80 MW
é a energia gerada em conjunto pelas 25 usinas de biogás instaladas no país, segundo
dado do Ministério de Minas e Energia. No Paraná, a maior usina de biogás em
operação fica em Londrina e pertence à Geoenergética.
Com capacidade instalada de 4 MW, a usina usa resíduos da indústria sucroalcooleira
para produzir biogás usado na geração de energia elétrica ou na produção do
Biometano, para a substituição de óleo diesel em automóveis.
Temer defende redução “responsável” da taxa de juros ainda neste ano
27/06/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

O presidente interino, Michel Temer (PMDB-SP), defendeu nesta sexta-feira (24) a
redução “responsável” da taxa básica de juros ainda neste ano para ajudar no processo
de retomada da confiança e do crescimento econômico do país.
Em entrevista a cinco jornais do país (Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo,
Valor Econômico e Correio Braziliense), o peemedebista disse, ao ser questionado se
contava com a queda dos juros ainda neste ano para melhorar o ambiente na
economia, esperar que sim. “Eu espero que sim. Grife o espero”, afirmou Michel
Temer.
Condenação de uma pessoa influiria na de outra, diz Temer sobre contas
no TSE
Segundo ele, a redução dos juros terá um efeito “concreto e psicológico muito
acentuado” sobre as expectativas das pessoas em relação ao país. “Quando você
diminui os juros responsavelmente, [as pessoas] dizem: ‘agora vai’“.
Temer fez questão de ressalvar, porém, que é contra uma redução forçada dos juros.
“Não [dá para] reduzir de 14,5% para 7% só para fazer populismo. Precisa diminuir
responsavelmente”, afirmou o presidente interino, acrescentando que já conversou

sobre o assunto com o ministro Henrique Meirelles (Fazenda) e o presidente do Banco
Central, Ilan Goldfajn. A taxa hoje está em 14,25% ao ano.
Na entrevista, realizada no gabinete presidencial, Temer disse ainda que a Operação
Lava Jato está passando o Brasil a limpo e que, apesar de esperar que ela não continue
indefinidamente, defendeu que seja mantida até que tudo seja apurado.
Citando que as investigações da Lava Jato deveriam levar a uma maior confiança nas
instituições brasileiras da parte de investidores, o presidente interino afirmou que a
operação estão “passando o Brasil a limpo” e que isto “é um fato que ajuda a recuperar
a confiança nas instituições” do país.
Questionado se defendia que a Lava Jato terminasse no final do ano, como alguns de
seus auxiliares chegaram a dizer, Michel Temer afirmou que “não fixaria prazo” para
o fim das investigações.
Segundo ele, “é claro que o país não pode ficar dez anos nesta situação, mas
evidentemente que ela deve manter-se enquanto houver irregularidades”.
O presidente voltou a repetir que, apesar de interino, trabalha como definitivo. “O que
temos de fazer, nesta interinidade, é governar o país. Se lá em agosto [quando será
julgado o impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff] mudar, o país foi
governado”, afirmou.
Acrescentou que caberá à história dizer se “foi melhor ou pior, mas foi governado
intensamente”.
Crise: Brasil perde 72.615 vagas de emprego formal em maio
27/06/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

O Brasil perdeu 72.615 vagas formais de emprego em maio deste ano, informou nesta
sexta-feira (24) o Ministério do Trabalho. O resultado do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (Caged) é fruto de 1.209.991 contratações e
1.282.606 demissões no período.
O saldo divulgado ficou dentro das estimativas de analistas do mercado financeiro
consultados pelo AE Projeções, que esperavam volume de empregos fechados em maio
entre 40 mil e 120 mil. Com isso, a mediana ficou negativa em 88 mil postos.
O número de postos fechados em maio deste ano foi menos intenso do que em igual
mês do ano passado, quando foram extintas 115.599 vagas. Porém, superou o
fechamento de 62.844 vagas formais de emprego em abril de 2016.
No acumulado deste ano até maio, o saldo de postos fechados é de 448.101 pela série
com ajuste, ou seja, incluindo informações passadas pelas empresas fora do prazo.
No acumulado dos últimos 12 meses, o país encerrou maio com 1.781.906 vagas de
emprego a menos, também com ajuste.

Setor de serviços foi o que mais fechou vagas no mês passado
O setor de serviços foi o que mais fechou postos de trabalho em maio, segundo os
dados do Caged. Foram extintas 36.960 vagas no mês passado, informou o Ministério
do Trabalho.
As demissões também superaram as contratações nos setores de comércio (-28.885),
construção civil (-28.740) e indústria de transformação (-21.162). Houve ainda
extinção de vagas na indústria extrativa mineral (-1.195) e nos serviços industriais de
utilidade pública (-181).
Por outro lado, a agricultura ampliou a sua mão de obra com 43.117 novos postos,
segundo o Caged. Além dela, apenas a administração pública abriu novas vagas, com
contratação líquida de 1.391 pessoas.
Paraná
De acordo com os dados do Caged, em maio foram eliminados 3.388 empregos
celetistas no Paraná. Isso equivale a uma retração de 0,17% em relação ao número
de trabalhadores com carteira assinada do mês anterior.
Os setores de atividade que mais contribuíram para este resultado negativo foram a
indústria de transformação (-3.533 postos) e os serviços (-923 postos). O destaque
positivo do mês foi a construção civil, que gerou 1.033 postos de trabalho no estado.
No período, Curitiba foi a cidade com o pior resultado: 2.184 postos de trabalho foram
fechados na cidade, o equivalente a 64% das vagas extintas em todo o Paraná. Por
outro lado, o município de Londrina foi o que teve o melhor desempenho, com a
geração de 286 empregos no mês de maio.
Por que o desemprego cresceu 93% em Curitiba neste ano?
27/06/2016 - Fonte: Gazeta do Povo
A Pnad Contínua, pesquisa do IBGE que mede a inserção da população no mercado de
trabalho, mostrou um crescimento de 93% na taxa de desocupação em Curitiba na
comparação do último trimestre de 2015 com o primeiro de 2016. A taxa que fechou
o ano passado em 5,5% atingiu 10,6% na pesquisa que avaliou os três primeiros
meses deste ano. O crescimento assusta, mas ele não é fruto apenas de demissões
.
Segundo Daniel Nojima, diretor de pesquisa do Instituto Paranaense de
Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), boa parte deste salto aconteceu por
conta do maior número de pessoas participando da força de trabalho em Curitiba. No
último trimestre de 2015, 66,3% da população em idade de trabalhar se colocava
disponível para o mercado.
Já no mesmo período de 2016 este número subiu para 67,2%. Ou seja, nesta virada
de ano, 23 mil curitibanos que estão na idade de trabalhar, mas que não buscavam
emprego, passaram a procurar uma ocupação.
Na visão de Nojima, este movimento pode ser explicado pela situação do país.
“Estamos com altas taxas de inadimplência das famílias e o primeiro trimestre deste
ano foi um momento de crise política muito acentuada”, diz.
A análise do técnico do Dieese André Pinhel, que atua no Observatório do Trabalho de
Curitiba, vai no mesmo sentido. “Isso pode ser explicado principalmente pela crise
econômica, com o cenário inflacionário elevado, e o fechamento dos postos de
empregos. Quem estava só estudando, ou cuidando dos filhos começa a buscar o
mercado de trabalho”, avalia.
Pinhel afirma que foram duas tendências que colaboraram para este aumento no
número de desocupados. Além da maior busca por trabalho, ele aponta também que

as demissões nos primeiros meses do ano colaboraram para o salto na taxa de
desocupação. Nos primeiros três meses de 2016, o número de pessoas ocupadas caiu
de 988 mil para 957 mil, em Curitiba; uma queda de 3%.
De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o
Caged, os setores que mais demitiram no primeiro trimestre deste ano foram o
comércio e a indústria. Na medida em que o número de demissões na indústria caiu
49% em relação ao trimestre anterior, a quantidade de pessoas que perderam o
emprego no comércio foi quase três vezes maior.
Desafio do Mercosul é avançar na integração da infraestrutura
27/06/2016 - Fonte: Paraná Online
O presidente do Consejo Uruguaio para Relaciones Internacionales (CURI), Sergio
Abreu, afirmou que um dos principais desafios do Mercosul é avançar na integração
de infraestrutura e de serviços de infraestrutura para agregar valor ao comércio
intrabloco.
"Nossas potencialidades estão em aproveitar todos os nossos recursos naturais, que é
o nosso diferencial", disse, citando que uma das prioridades do bloco sul-americano
poderia ser o projeto da Hidrovia do Mercosul. "Países que têm uma assimetria no
escoamento de produção têm que aproveitarem melhor", completou.
Agustín Castaño, da Prysma E&T Consultores, avaliou que para que haja uma
integração energética competitiva na região, tem que se considerar a inclusão da
Bolívia e Chile. "Por exemplo, o gás natural liquefeito (GNL) é uma realidade da região.
Para se otimizar a oferta de gás regional no Mercosul, poderia se fazer um acordo
tripartite entre Bolívia, Brasil e Argentina", sugeriu.
Segundo ele, a Bolívia ofereceria a matéria-prima e Brasil e Argentina viabilizariam a
retirada e distribuição do gás.
Castaño citou também a importância de se trabalhar melhor as energias renováveis
no bloco. "Esse tipo de energia já é uma realidade na região. No Uruguai, por exemplo,
é grande o uso de energia eólica", falou.
Hoje, conforme ele, há três empreendimentos binacionais, mas que na verdade são
interconexões municipais e não são integrados: as usinas hidrelétricas binacionais de
Salto Grande (Uruguai-Argentina), Yacyretá (Paraguai-Argentina) e Itaipu (ParaguaiBrasil). "Temos que resolver as pequenas disputas para criar o conceito multilateral
na questão energética do bloco", ressaltou.
Os especialistas participaram do seminário "Juntos Hacia El Mundo", organizado pelo
Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI) em parceria com o Consejo
Argentino para Relaciones Internacionales (CARI); Consejo Uruguaio para Relaciones
Internacionales (CURI); e o Centro Paraguaio de Relaciones Internacionales (CEPEI).
FGV: Confiança do consumidor sobe 3,4 pontos em junho com melhora de
expectativas
27/06/2016 - Fonte: Gazeta do Povo
A confiança do consumidor subiu 3,4 pontos em junho ante maio, na série com ajuste
sazonal, informou nesta segunda-feira, 27, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o
resultado, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) fechou o mês em 71,3 pontos,
maior nível desde junho de 2015, quando foi de 73,2. O resultado sucede uma alta de
3,5 pontos em maio.

Segundo a FGV, a alta "foi inteiramente determinada pela melhora das expectativas".
"Há um descolamento entre as expectativas dos consumidores com relação aos
próximos meses e a satisfação com a situação atual. Enquanto as primeiras avançam
expressivamente pelo segundo mês consecutivo, a outra revisita o mínimo histórico",
diz a FGV em nota.
Entre os componentes do ICC, o Índice de Expectativas (IE) avançou 6,0 pontos,
atingindo 77,1 pontos, o maior nível desde janeiro de 2015 (81,7). Já o Índice da
Situação Atual (ISA) caiu 0,8 ponto, atingindo 64,7 pontos.
Na comparação com junho de 2015, o ICC registrou alta de 2,9 pontos, informou a
FGV. O índice é calculado dentro de uma escala de pontuação de até 200 pontos
(quanto mais próximo de 200, maior o nível de confiança do consumidor).
"Considerando que a confiança do consumidor se mantém baixa em termos históricos,
que a recuperação da economia deve ocorrer de forma lenta e que as famílias ainda
se encontram muito comprometidas com endividamentos contraídos no passado,
acredito que ainda veremos alguns trimestres de queda do consumo das famílias antes
de retornarmos ao terreno positivo", diz a coordenadora da Sondagem do Consumidor,
Viviane Seda Bittencourt, na nota distribuída pela FGV.
Segundo a FGV, o levantamento abrange amostra de 2.046 domicílios, com entrevistas
entre os dias 1º e 22 deste mês.
VW retoma produção em São Bernardo e Taubaté
27/06/2016 - Fonte: Paraná Online

A VW retomou a produção de carros em São Bernardo do Campo (SP) e Taubaté (SP)
com o reinício do envio de peças para bancos pelas empresas do Grupo Prevent. O
retorno nas duas unidades ocorreu no segundo turno da quinta-feira, 23.
Em comunicado, a montadora adverte que o fornecimento “continua irregular e
insuficiente para abastecer as fábricas, que agora necessitam de quantidade adicional
de peças para recuperação do volume de produção”.
Estima-se que até o fim do dia 29 o problema terá comprometido a montagem de
aproximadamente 10 mil carros. A unidade de São José dos Pinhais (PR) parou em 16
de junho e deu férias coletivas a partir do dia 20 até 29 deste mês em razão da falta
de bancos.
Só nessa unidade a falta de bancos teria impedido a montagem de cerca de 5 mil
unidades. Em Taubaté, os três dias e meio de parada teriam impedido a montagem de
outros 2,9 mil veículos e em São Bernardo do Campo, cerca de 2,2 mil em quatro dias
e meio. Automotive Business procurou a Keiper, do Grupo Prevent, mas não obteve
resposta até o fechamento desta reportagem.
LINHA DO AUDI Q3 TAMBÉM PAROU
A produção do Audi Q3 está parada desde quarta-feira não por falha do Grupo Prevent,

mas por falta de componentes vindos da Espanha. A informação foi dada pelo Sindicato
dos Metalúrgicos da Grande Curitiba.
O A3 sedã volta a ser produzido na quinta-feira, dia 30. Segundo a Audi, sua fabricação
foi interrompida não por falta de bancos, mas em consequência da interrupção da
montagem do Golf. O hatch da Volkswagen foi afetado por falta de peças do Grupo
Prevent.
Recall de airbags tem baixa adesão no País
27/06/2016 - Fonte: Paraná Online
O número de veículos convocados para recall no Brasil neste ano, de 863,7 mil
unidades, já é maior do que a quantidade de veículos novos vendidos até maio, de
811,7 mil unidades.
Do total chamado para reparo, 64% envolvem defeito no airbag, problema que levou
ao maior recall da história, envolvendo mais de 60 milhões de veículos em todo o
mundo desde 2013.
O defeito atribuído ao fabricante do componente, a japonesa Takata, pode fazer com
que, ao ser deflagrada, a bolsa de ar exploda com muita força e lance estilhaços de
metal, que podem ferir ou até matar os passageiros. Foram notificados até agora 13
mortes e mais de 100 feridos, a maioria nos EUA. No Brasil, não há registros de
acidentes até o momento.
Apesar da gravidade do problema, o índice de atendimento aos recalls dos chamados
"airbags mortais" tem sido baixo. No ano passado, só a Toyota do Brasil convocou 522
mil modelos relacionados ao problema do airbag. Segundo a empresa, até maio
passado 21% (ou 109 mil) desses carros foram levados às concessionárias para
providenciar o conserto.
A Honda tem o maior número de veículos nesse recall, com 792,5 mil unidades
convocadas no País no ano passado. De acordo com dados do Procon-SP, a abstenção
é de quase 90%. Neste ano, a empresa convocou mais 489 mil automóveis e utilitários,
dos quais 325,1 mil na semana retrasada.
Nos EUA, a adesão máxima foi de 40%, segundo órgãos locais de segurança do
trânsito. A média de atendimento às campanhas como um todo no país é de 65%,
enquanto no Brasil está na faixa dos 50%.
"Nem sempre o consumidor liga o recall a um risco de acidente real", diz o gerente
técnico do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Carlos Thadeu de
Oliveira.
Ele acredita que as campanhas pelas fabricantes precisam ser mais contundentes,
deixando claro os riscos de lesão grave e até mortes. Mas ressalta que, em alguns
casos, especialmente no início das convocações, as empresas não tinham peça para a
troca e apenas convocavam os proprietários a levarem os carros para que o sistema
de airbag fosse desativado.
A estratégia ainda é mantida. A Toyota, por exemplo, anunciou no início do mês recall
para 109 unidades do luxuoso Lexus apenas para a desativação do airbag. A
substituição do equipamento só ocorrerá em fevereiro de 2017, quando a marca fará
novo recall dos mesmos veículos.
As campanhas são divulgadas por curto período na mídia, normalmente apenas com
a leitura do texto de convocação e por meio de cartas enviadas pelas concessionárias

aos clientes. Muitos não são localizados por terem mudado de endereço ou vendido o
carro.
Várias montadoras mantêm em seus sites serviço que permite ao consumidor saber
se seu carro tem algum recall pendente. A mesma informação pode ser verificada no
site do Denatran.
Portaria
Desde 2011, está em vigor portaria do Denatran e da Secretaria de Direito Econômico
(SDE) que prevê procedimentos para o recall e que o não atendimento ao chamado
conste no documento do veículo. O órgão informa que o cumprimento pleno dessa
questão depende de conclusão de revisão normativa disciplinando a forma como o
registro será lançado no documento. Segundo o Denatran, não há prazo previsto para
a medida ser aplicada.
A supervisora institucional da Proteste, Sonia Amaro, afirma que o País ainda precisa
avançar na forma como faz a convocação dos recalls. Ela ressalta, porém, que o não
atendimento "não afasta a responsabilidade do fabricante" em caso de acidente
envolvendo a peça com defeito.
Solução não é definitiva
Desde 2013, quando ocorreram as primeiras convocações no Brasil relacionadas ao
defeito do airbag, 2 milhões de veículos entram na lista de recall de diversas
montadoras, além de Honda e Toyota. Não há prazo para encerrar o atendimento.
Francisco Satkunas, diretor da SAE Brasil, entidade que reúne principalmente
engenheiros automotivos, considera "gigantesco" o problema dos airbags,
principalmente porque ainda não há uma solução definitiva.
É possível que a troca feita agora precise ser repetida em alguns anos. Uma das
explicações para o defeito é que as bolsas da Takata não contêm uma substância que
reduza a umidade do nitrato de amônio, componente químico que ajuda na explosão
do airbag, quando ocorre uma batida. A exposição longa do carro ao calor ou à
umidade aumenta o risco de a deflagração do equipamento ser mais potente que o
normal, e por isso expelir estilhaços da carcaça metálica onde a bolsa está acoplada.
Governo isenta mais componentes importados
27/06/2016 - Fonte: Automotive Business
O governo isenta mais componentes importados ao aplicar a medida de ex-tarifário
para autopeças que passam a integrar a lista de itens não produzidas no Mercosul.
Desta vez, foram incluídos 46 novos itens que tiveram sua alíquota de importação
reduzida de 18%, 16% e 14% para 2%, conforme a Resolução nº 49/2016 da Camex
publicada na sexta-feira, 24, no Diário Oficial da União .
Segundo comunicado do MDIC, ministério ao qual a Camex é vinculada, os itens
contemplados com os ex-tarifários serão incorporados a outras peças e componentes
nacionais para a fabricação de autopeças. Nesta nova resolução, não há um prazo
limite para a redução das alíquotas.
A medida de ex-tarifários – que consiste na redução da tarifa externa comum do
Mercosul quando não houver produção nacional e que especifica prazos, se for
necessário - tem sido utilizada em larga escala pelo governo brasileiro: levantamento
de Automotive Business feito em maio relata que em apenas dois meses - março e
abril deste ano - a redução de alíquota foi aplicada para 121 itens, todos foram
incluídos na lista de importações incentivadas, resultando em um volume total de 390
peças com reduções tarifárias desde 2012.

O regime de autopeças não produzidas no Mercosul é regulamentado pela Camex e
previsto no acordo automotivo entre Brasil e Argentina, cujo modelo vigente expira no
próximo dia 30 de junho. Os países ainda não definiram se haverá prorrogação do
acordo atual.
Brexit e as consequências para a indústria automotiva
27/06/2016 - Fonte: Automotive Business

A surpreendente Brexit, apelido-sigla que define a saída do Reino Unido da União
Europeia (UE), apenas começa a ser digerida, mas já deixa a indústria automotiva
preocupada.
Fabricantes de veículos instaladas no continente pedem isenção de impostos nas
relações comerciais, já que todas as empresas desenharam a atuação europeia
contando com as condições de livre comércio do bloco e o mercado britânico de
veículos, o segundo maior da região, tem alta relevância para a maioria das marcas.
As mudanças não devem ser imediatas, mas companhias com operação local já
pensam na renegociação das condições atuais. “Nós não sabemos ainda o que a
mudança significa para as operações que temos no Reino Unido até que seja definida
uma nova legislação”, declarou à imprensa da região um porta-voz da BMW.
Representantes da General Motors, que controla a marca inglesa Vauxhall (uma versão
britânica da alemã Opel), foram consultados pela agência Automotive News Europe.
Segundo eles, a preocupação está em manter a livre circulação de bens e pessoas na
Europa mesmo com a saída do Reino Unido do bloco econômico. Pelo acordo, estas
condições são oferecidas apenas para membros da União Europeia, além da Suíça,
Noruega e Islândia.
A Ford garante que, por enquanto, a decisão inglesa não altera seus planos de
investimento para a região. A empresa defende que tomará todas as medidas
necessárias para se manter competitiva no Reino Unido e nos outros países do
continente.
INDÚSTRIA AUTOMOTIVA NO REINO UNIDO
O Reino Unido se tornou o segundo maior mercado de veículos da Europa, atrás apenas
da Alemanha, com 2,47 milhões de unidades novas licenciadas em 2015, volume
superior ao do mercado brasileiro no mesmo ano. A frota britânica soma 37 milhões
de carros.
Da produção local de quase 1,6 milhão de unidades no ano passado, fatia expressiva
de 78% é destinada às exportações. A indústria automotiva gera 800 mil empregos
no país e responde por fatia de 4% do PIB.
Hoje as montadoras que nasceram na Grã Bretanha têm controle internacional, como
Mini e Rolls-Royce, que pertencem ao Grupo BMW; Jaguar Land Rover, agora
controlada pelo grupo indiano Tata; Bentley, que integra o Grupo Volkswagen;

Vauxhall, da General Motors; Aston Martin, nas mãos hoje de investidores dos
Emirados Árabes; além de MG e Manganese, ambas pertencentes a conglomerados
chineses.
Além de fábricas de algumas destas marcas locais, o Reino Unido abriga a produção
de veículos da Nissan, Toyota e operação de motores e transmissões da Ford.
Piaggio e Vespa serão montados no País
27/06/2016 - Fonte: Automotive Business

A Piaggio vai fabricar scooters no Brasil. A produção local começa em 2017, mas a
operação começa a se estruturar no segundo semestre deste ano por intermédio da
Asset Beclley Investments Management, representante oficial no Brasil com poder
para nomear concessionários, fabricar e distribuir as motonetas. Num primeiro
momento os modelos serão importados. As primeiras concessionárias serão abertas
em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba.
A Piaggio usará uma fábrica local para nacionalizar a produção das motos e abastecer
o Brasil e o Mercosul. Ainda não está decidido se usará alguma estrutura já existente,
como a Dafra, por exemplo, ou galpão já utilizado anteriormente por fabricantes de
motocicletas.
A detentora das marcas Vespa e Piaggio quer para si mais de 10% do segmento de
duas rodas nos próximos cinco anos e acredita que nesse período o Brasil estará entre
os quatro maiores negócios globais da empresa.
A operação será presidida por Longino Morawski, executivo que liderou a
reestruturação da Harley-Davidson do Brasil entre 2010 e 2015. A Piaggio espera
repetir na região os bons resultados que obtém em todo o mundo.
Em 2015, as vendas líquidas do grupo totalizaram € 1,295 bilhão, crescimento de
6,8% sobre o ano anterior. A empresa lidera o mercado europeu de duas rodas e
detém 15,2% de todo o segmento, ou 24,1% considerando apenas os scooters.
SEGMENTO EM ALTA NO BRASIL
Segundo dados levantados pela empresa, a participação dos scooters e motonetas no
setor de duas rodas saltou de 18% para 30% entre 2009 e 2015. Nas grandes capitais
é visível esse crescimento, motivado pela facilidade de pilotar dos modelos atuais, que
em regra têm transmissão automática CVT, e também pela praticidade, por terem
bons espaços para transportar objetos.
Segundo pesquisa da Honda, os scooters também têm a seu favor uma imagem mais
simpática do que as motocicletas. A Asset Beclley atua nas principais praças brasileiras
e tem know-how em trazer empresas internacionais para o mercado nacional. A
companhia é brasileira e tem sede em São Paulo (SP).

Toyota é uma das 50 empresas mais inteligentes do mundo
27/06/2016 - Fonte: Automotive Business

A Toyota é apontada como uma das 50 empresas mais inteligentes do mundo pela
revista MIT Technology Review, publicação de tecnologia de Massachusetts, nos
Estados Unidos, que reconhece anualmente desde 2010, as companhias que melhor
combinam tecnologia inovadora com um modelo de negócio eficaz. Na lista, a
montadora, que figura na 17ª posição, é a única montadora tradicional presente no
ranking.
A montadora foi apontada por repensar seu futuro, o que inclui o comprometimento
com o desenvolvimento de novas tecnologias. Ao longo dos próximos cinco anos, a
empresa deverá investir US$ 1 bilhão para a criação de um instituto de pesquisa com
foco no estudo do futuro da mobilidade, inteligência artificial e robótica.
A publicação também destacou o lançamento do Mirai, o primeiro veículo movido a
célula de hidrogênio produzido em larga escala no mundo. Ele traz uma autonomia de
mais de 500 km e emite apenas vapor d'água, sem provocar nenhum dano ao meio
ambiente.
O desenvolvimento de uma rede acessível e confiável de abastecimento de hidrogênio
para viabilizar não somente o Mirai, mas também outros futuros potenciais veículos
que utilizarão o elemento como combustível foi outro ponto de destaque no MIT.
“Estamos muito orgulhosos e agradecidos pelo reconhecimento do MIT, uma das
melhores instituições de ensino no mundo”, disse Jim Lentz, vice-presidente executivo
da Toyota Motor norte-americana. “Cientistas da Toyota estão comprometidos com a
inovação e a liderança para que o caminho da mobilidade do futuro seja mais limpo e
mais seguro e proporcione liberdade de mobilidade para todos. Seguindo a filosofia
kaizen, que significa melhoria contínua, a Toyota está empenhada em aprimorar dia
após dia o serviço aos nossos consumidores e a toda à sociedade”, afirma.
Além da Toyota, apenas outras duas empresas relacionadas ao setor automotivo estão
na lista do MIT: a Tesla Motors, fundada em 2003 nos Estados Unidos e que desenvolve
veículos elétricos de alto desempenho.
A companhia, que aparece no quarto lugar do ranking, atrás apenas da Amazon, Baidu,
e Illumina, foi destaque por ter avançado na tecnologia de piloto automático em seus
modelos S e X, e por levar veículos elétricos às massas com modelos como o Model 3
por US$ 35 mil. A empresa também deve se instalar em breve no Brasil.
E por fim, a Bosch, que está na 33ª posição, apontada pelo MIT por construir fábricas
inteligentes, como a que fica próxima a Immenstadt, na Alemanha, para permanecer
competitiva.

BIS alerta sobre peso da dívida pública nos bancos brasileiros
27/06/2016 - Fonte: Paraná Online
O Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês) chama atenção no
relatório anual divulgado no domingo (26) para a elevada exposição do setor bancário
brasileiro à dívida pública.
Com exposição equivalente a cerca de 20% dos ativos aos papéis do governo, o Brasil
faz parte do grupo de cinco nações - junto com Índia, Itália, México e Japão - onde os
bancos são mais expostos às contas públicas. O cenário pode gerar vulnerabilidades,
inclusive a chance de que os riscos fiscal e financeiro se retroalimentem.
Em um dos capítulos do relatório, o BIS, que funciona como um banco central dos
bancos centrais, avalia a influência da política fiscal sobre a estabilidade financeira.
Nesse trecho do documento, os economistas da entidade avaliam a exposição do setor
bancário à dívida soberana doméstica. "Em relação aos ativos bancários, a exposição
é relativamente grande no Brasil, Índia, Itália, Japão e México", cita o relatório.
Bancos dos três emergentes lideram a exposição à dívida soberana, com mais de 25%
dos ativos no caso da Índia, mais de 20% no México e cerca de 20% no Brasil. Itália
e Japão têm indicadores abaixo de 20%.
Ativos seguros
O BIS explica o fenômeno especialmente por três aspectos dos mercados de dívida e
bancário. O primeiro é a característica de algumas dessas economias, onde os papéis
do governo são considerados os ativos mais seguros do mercado local. O segundo
aspecto é o próprio tamanho da dívida pública e o BIS cita que essa é uma
característica do Brasil, Índia, Itália e Japão.
Por fim, o estudo aponta também para a estrutura das operações dos bancos centrais,
que dá mais espaço para os papéis públicos como garantia em operações de mercado.
Sistemas bancários com grande exposição à dívida pública, diz o BIS, podem ficar
mais vulneráveis à eventual deterioração das contas públicas.
"A relação próxima entre bancos e o setor público cria potencial para um círculo
vicioso. Nesse caso, riscos soberanos e financeiros se retroalimentam, como
demonstrado na recente crise da dívida da zona do euro", cita o documento.
Diante desse risco, o BIS diz que é essencial que a regulação - classificada como
"favorável" atualmente - mude para refletir os riscos dessa exposição. Mas isso não é
suficiente. "Bancos podem continuar expostos indiretamente em meio à instabilidade
macroeconômica que o aumento do risco soberano pode causar", cita o estudo. Dessa
forma, o BIS defende que seja construída e mantida uma posição fiscal sólida desses
países.
Incerteza
O diretor-geral do Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês),
Jaime Caruana, reconhece que a saída do Reino Unido da União Europeia vai gerar
consequências negativas para o funcionamento do sistema financeiro internacional,
com "incerteza e ajuste" à frente. Por isso, defende que, com uma ação coordenada
global, será possível passar pelo período de ajuste "da maneira mais suave possível".
Em discurso durante a reunião geral anual do BIS realizada neste fim de semana na
Suíça, Caruana reconheceu que o mundo financeiro vai sentir a decisão do plebiscito
anunciada na madrugada de sexta-feira.

"É provável que se abra agora um período de incerteza e ajustes", disse, ao lembrar
que "o Reino Unido está estreitamente integrado à economia mundial e abriga um dos
centros financeiros mais importantes do mundo".
Apesar dos problemas, Caruana demonstrou confiança de que a reação das
autoridades e o preparo dos sistemas financeiros serão adequados para conter os
efeitos negativos.
Com cena política melhor, câmbio pode voltar a baixar
27/06/2016 - Fonte: Paraná Online
À medida que a situação política brasileira for melhorando, o câmbio pode registrar
recuos significativos, segundo avaliação do ex-diretor do Banco Central e economistachefe do Brasil Plural, Mário Mesquita.
"Como a sinalização mais recente do Federal Reserve é de que a elevação dos juros
vai ser ainda mais lenta do que se esperava, e a gente não vê um 'crash' na China, se
a situação política aqui for melhorando a tendência é do real se fortalecer perante o
dólar", comentou em entrevista para o programa "Entre Nós", da TV Estadão.
Mesquita disse acreditar que o Banco Central, agora sob o comando de Ilan Goldfajn,
vai gradativamente zerar seu estoque de swaps cambiais, atualmente em cerca de
US$ 62 bilhões, o que pode retardar um pouco o processo de valorização do real.
Mesmo assim, questionado sobre os investimentos que está fazendo como pessoa
física, ele citou em primeiro lugar a posição comprada em real ante dólar.
O economista disse que o Brasil passa por um momento de transição, provavelmente
chegando ao fundo do poço da recessão mais intensa da história e começando a
vislumbrar sinais de recuperação.
Ele comentou que a transição também ocorre na gestão da economia, com uma equipe
econômica que atribui ao setor privado preeminência na condução do movimento
econômico.
Outra transição é na política fiscal, que nos últimos anos se baseou no aumento de
impostos e agora, sob o comando de Henrique Meirelles, busca a estabilização das
contas públicas por meio do controle de gastos.
"Meirelles se notabilizou ao longo de sua carreira pela capacidade de montar grandes
equipes, e desta vez não foi diferente. Ele tem um time excepcional no Ministério da
Fazenda e fez uma escolha muito feliz para o Banco Central. Não vai ser por falta de
talento e capacidade de trabalho da equipe econômica que o governo vai ter
problemas. Se houver problemas, será pela falta de apoio político", comentou.
Mesquita lembrou que o Brasil tem um histórico de inércia inflacionária e por isso o
ritmo de alta dos preços não está recuando tanto, apesar da forte recessão. Segundo
ele, este ano um outro tipo de preço administrado está subindo muito, que são os
impostos e tarifas controlados por governos regionais e locais, como por exemplo água
e esgoto.
"Os Estados estão em uma situação financeira muito frágil, então aumentam os preços
que controlam". Mesmo assim, ele acredita que a inflação deve perder força nos
próximos meses.
"A economia funciona com defasagens no tempo, as coisas não acontecem de forma
simultânea. O efeito da recessão na inflação demora um tempo para se manifestar, e
no caso brasileiro esse tempo é maior em função da indexação".

O representante do Brasil Plural também se mostrou relativamente otimista com os
prospectos para a economia brasileira. "Não vai ser difícil começar a ver surpresas
positivas, especialmente partindo de onde se parte, do pessimismo que até pouco
tempo dominava a formação de expectativas".
Desafio do Mercosul é avançar na integração da infraestrutura
27/06/2016 - Fonte: Paraná Online
O presidente do Consejo Uruguaio para Relaciones Internacionales (CURI), Sergio
Abreu, afirmou que um dos principais desafios do Mercosul é avançar na integração
de infraestrutura e de serviços de infraestrutura para agregar valor ao comércio
intrabloco.
"Nossas potencialidades estão em aproveitar todos os nossos recursos naturais, que é
o nosso diferencial", disse, citando que uma das prioridades do bloco sul-americano
poderia ser o projeto da Hidrovia do Mercosul. "Países que têm uma assimetria no
escoamento de produção têm que aproveitarem melhor", completou.
Agustín Castaño, da Prysma E&T Consultores, avaliou que para que haja uma
integração energética competitiva na região, tem que se considerar a inclusão da
Bolívia e Chile. "Por exemplo, o gás natural liquefeito (GNL) é uma realidade da região.
Para se otimizar a oferta de gás regional no Mercosul, poderia se fazer um acordo
tripartite entre Bolívia, Brasil e Argentina", sugeriu.
Segundo ele, a Bolívia ofereceria a matéria-prima e Brasil e Argentina viabilizariam a
retirada e distribuição do gás.
Castaño citou também a importância de se trabalhar melhor as energias renováveis
no bloco. "Esse tipo de energia já é uma realidade na região. No Uruguai, por exemplo,
é grande o uso de energia eólica", falou. Hoje, conforme ele, há três empreendimentos
binacionais, mas que na verdade são interconexões municipais e não são integrados:
as usinas hidrelétricas binacionais de Salto Grande (Uruguai-Argentina), Yacyretá
(Paraguai-Argentina) e Itaipu (Paraguai-Brasil).
"Temos que resolver as pequenas disputas para criar o conceito multilateral na questão
energética do bloco", ressaltou.
Os especialistas participaram do seminário "Juntos Hacia El Mundo", organizado pelo
Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI) em parceria com o Consejo
Argentino para Relaciones Internacionales (CARI); Consejo Uruguaio para Relaciones
Internacionales (CURI); e o Centro Paraguaio de Relaciones Internacionales (CEPEI).
Abertura de empresa será facilitada em São Paulo
27/06/2016 - Fonte: Paraná Online
A cidade de São Paulo vai se integrar, a partir do segundo semestre, à rede coordenada
pela Receita Federal que reúne todos os órgãos federais, estaduais e municipais
responsáveis pelo registro de abertura, alteração e fechamento de empresas. Batizado
de "Redesim", o sistema cria um processo único de legalização das empresas,
eliminando uma série de exigências burocráticas e arcaicas.
A integração da Prefeitura de São Paulo à rede permitirá aos empresários da cidade
receberem por meio de processo unificado na Junta Comercial (Jucesp) o CNPJ, a
inscrição municipal e os alvarás de licenciamento estaduais e municipais. Para as
empresas de atividades econômicas classificadas de baixo risco, a liberação de alvará
será automática, sem inspeção prévia.

A medida pode reduzir o tempo de concessão de alvará de 90 dias para 5 a 10 dias,
informou o coordenador-geral de Gestão de Cadastros da Receita, Daniel Belmiro,
responsável pela rede. Segundo ele, o sistema será estendido a todas as unidades da
Federação para simplificar os procedimentos a partir de 2017.
Débitos
Uma das vantagens é o fim da exigência de quitação dos débitos tributários para o
fechamento das empresas. Esse é um dos motivos do número elevado hoje de CNPJs
de empresas que têm o registro, mas que, na prática, não estão mais em atividade.
Os débitos serão cobrados pelos mecanismos normais de cobrança. Mas a Receita não
vê mais a necessidade da regra, considerada sem funcionalidade.
A Redesim já existe em Belo Horizonte e no Estado de Alagoas. Segundo Belmiro, o
licenciamento municipal deixará de estar vinculado à regularização fundiária do
imóvel. "Poderá ter o alvará, mesmo sem ter o habite-se", destacou Belmiro.
Ele ressaltou que a implantação do sistema em São Paulo representará um marco,
porque o município concentra 30% dos atos cadastrais do País. Hoje, 90% das
empresas que são abertas são consideradas de baixo risco. "O importante é que as
empresas estejam regulares e funcionando com segurança jurídica, sem a fila da
burocracia."
O Fisco não fará um recadastramento do CNPJ, mas está retirando do cadastro
nacional das empresas aquelas que já não funcionam. Já foram cancelados mais de 1
milhão de registros de CNPJ.
Para a Receita, o avanço da Redesim para outras cidades vai melhorar o ambiente de
negócios no Brasil. Dados do Banco Mundial mostram que o Brasil está na posição 174
de um ranking de 189 países que mede a burocracia para abrir empresas. "Será uma
virada de página nessa situação", previu o coordenador.
'Incerteza no mercado pode aumentar'
27/06/2016 - Fonte: Paraná Online
Na avaliação de Lia Valls Pereira, pesquisadora do Instituto Brasileiro de Economia da
Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FG), ainda é difícil saber qual pode ser o impacto na
economia brasileira com saída do Reino Unido da União Europeia.
Por ora, o principal risco é que ocorra um aumento de incerteza no comércio mundial,
adiando uma possível recuperação da economia global e afetando o Brasil. A seguir os
trechos da entrevista concedida ao Estado.
Qual pode ser o impacto do resultado do plebiscito sobre a economia do
Brasil?
A questão principal é saber como vai ser a negociação da saída do Reino Unido. O
Brasil não tem uma grande corrente de comércio com a Inglaterra, ou seja, não é
muito por aí que o País será afetado.
O Brasil pode ser afetado de forma indireta?
Se a saída do Reino Unido afetar muitos mercados, isso pode levar a um ambiente de
grande incerteza no mundo, o que prejudica mais ainda a recuperação do comércio
mundial - e haveria um efeito sobre o comércio brasileiro e de outros países.
E a negociação envolvendo o Mercosul e a União Europeia?
Esse é o segundo ponto de incerteza, se as negociações do Mercosul com a União
Europeia continuam com ou sem Reino Unido. Estamos no meio da negociação. Esse
seria um ponto a observar.

Em termos de médio e longo prazo, essa decisão também alimenta um pouco a
dificuldade de fazer processo de integração. Acho que o Reino Unido vai procurar fazer
essa saída da forma mais tranquila, porque não interessa em nada que ele seja
prejudicado com isso.
É muito cedo para dizer que essa decisão pode trazer qualquer impacto para
as negociações do Mercosul com a União Europeia?
Tudo depende de como eles resolverem. A União Europeia não negocia só com o
Mercosul. Como eu disse, o Reino Unido não é o mercado principal nessa história.
Então, é só saber se isso afeta o andamento das negociações.
Agora, a saída do Reino Unido traz mais uma questão para o mundo. Foi um resultado
muito polarizado. E tudo agora parece ser sempre polarizado. Em momentos de crise,
se acirra muito essa questão nacionalista. Estamos assistindo um pouco a isso.
Editorial: Chance para o Mercosul
27/06/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo
Dominado nos últimos anos por governos esquerdistas e protecionistas, o Mercosul
tem funcionado antes como obstáculo do que como trampolim para negociações
comerciais do Brasil com o restante do mundo. Faz tempo que se tornou necessário
mudar essa situação, mas somente agora parece abrir-se uma janela de oportunidade.
O Itamaraty agora tem em seu comando José Serra, defensor da abertura de novos
mercados e crítico dos mecanismos que impedem o país de negociar sem o aval dos
demais membros do bloco. A Argentina, por sua vez, também adotou nova orientação
ideológica com a eleição de Mauricio Macri, no final do ano passado.
O Mercosul hoje mal passa de um espaço protecionista, garantindo uma reserva de
mercado para produtos brasileiros na Argentina e vice-versa -e sempre gerando
controvérsias conforme os saldos positivos pendam para um lado ou para o outro.
Na prática, o bloco não implementou sua visão fundadora. Não se criou plenamente
uma zona de livre circulação de mercadorias nem uma plataforma regional de
integração aberta e competitiva. Tampouco se concretizou a ideia de, com o peso do
conjunto, ganhar poder de barganha em negociações.
A razão para o último ponto está no modelo de união aduaneira, cuja característica
principal é a existência de uma tarifa externa comum em relação a outros países. Ou
seja, nenhum membro pode buscar tarifas diferentes por conta própria. Quando não
há disposição dos parceiros, como foi o caso nos últimos anos, tem-se um impasse.
Tal formato precisa ser repensado. O Mercosul funcionaria melhor como zona de livrecomércio, uma área com fluxo aberto de mercadorias entre os membros, mas sem a
fixação de política comercial e tarifas comuns para terceiros.
Há nisso um risco para a indústria nacional, que tem no Mercosul um mercado mais
ou menos cativo para seus produtos, hoje pouco competitivos globalmente. A questão
deve ser levada em conta no desenho da estratégia brasileira.
O fundamental, porém, é considerar que a competitividade nacional só virá com a
integração nas grandes cadeias de produção.
Não se trata de repelir o Mercosul nem de ignorar as vantagens da posição privilegiada
na região, mas de adequar o bloco às circunstâncias e necessidades do Brasil.

Artigo: Cortando o mal pela raiz
27/06/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo
O crédito rotativo dos cartões pode estar com os dias contados. A solução para os
problemas dos milhares, talvez milhões, de usuários que usam esse crédito de forma
equivocada não virá por iniciativa dos usuários, mas pelas mãos dos grandes bancos
que oferecem essa modalidade. Tudo indica que eles concluíram que "o crime não
compensa".
Muito além das perdas financeiras provocadas pela inadimplência dos que não pagam
suas dívidas, o mal maior provocado pelo produto é o dano na imagem do banco, visto
como vilão e responsável por todos os males.
Outro problema que os bancos querem resolver diz respeito ao relacionamento com
clientes que, feridos de morte pelo uso inadequado do produto, fecham a porta e
deixam de se relacionar com eles para sempre.
Interessante notar que foi do criador a iniciativa de matar a criatura que, fora de
controle, provoca mais mal do que bem. O ideal seria que o usuário fosse responsável
pelo uso do rotativo do cartão, entendesse o tipo de crédito, a que se destina, quanto
custa e quando pode ser usado. O culpado não é o produto em si, mas como ele é
usado.
É evidente que a responsabilidade é de ambos, de quem vende e de quem compra o
produto. Os agentes de marketing são perspicazes, conhecem a fraqueza humana e
transformam o cartão no realizador de sonhos, tornam tangíveis as coisas que, em
tese, não têm preço.
O consumidor, maravilhado pelo poder que ele desconhecia ter, se deixa envolver pela
perspectiva de realizar seus sonhos de consumo, de finalmente ter o que todo o mundo
tem. Com aquele pedacinho de plástico na mão, o consumidor se apodera de uma
força estranha e arrebatadora, em busca do que parece ser a felicidade. Só que não.
A fatura do cartão chega implacável. O vencimento está perto. Dinheiro para pagar a
orgia de compras? Não existe, não está no orçamento. Os juros do crédito rotativo são
tão altos que a própria empresa oferece outro crédito, mais barato, sinalizando o
caminho a seguir.
No rotativo o usuário paga a parcela mínima de 15% e usa o limite, sem vencimento,
para financiar o restante. A opção menos ruim colocada na mesa é parcelar o
pagamento da fatura, assumindo o compromisso de quitar a fatura em determinada
quantidade de parcelas, com vencimento certo.
A ideia é que o simples planejamento aumenta a probabilidade de essa história acabar
bem. O risco cai, os juros também.
Já que o usuário não tem noção do perigo e não sabe a hora de parar, as empresas
pensam limitar o prazo de permanência no rotativo, migrando a operação para outro
tipo de dívida, mais barata, com maior probabilidade de ser paga.
"Amém! Ainda bem que alguém tomou a decisão que não fui capaz de tomar sozinho!",
dirão os consumidores, beneficiados por essa previdente estratégia das empresas
administradoras dos cartões de crédito.
Estudos preliminares indicam que 30 dias é o limite de tempo para permitir o uso
desse crédito de sabor tão amargo que não beneficia nem a gregos nem a troianos.

Outro crédito será oferecido para substituir o que mata se tomado em dose exagerada
ou por tempo maior do que o recomendado. Curioso o relato de que muitos usuários
relutam em fazer a troca! Talvez pela percepção de perda, não do cartão em si, mas
do que ele representa.
Outros aceitam a oferta e concordam em trocar a modalidade de crédito para financiar
seu consumo. Devem ficar curiosos, talvez surpresos, de ver a empresa tomar a
iniciativa de oferecer crédito com juros menores. Em tese elas ganham mais quanto
maior os juros que cobram. O problema é que as empresas e os bancos só ganham
quando o usuário paga, se pagar.
A Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços) está
desenvolvendo o estudo e deve apresentar, nos próximos meses, proposta para
reduzir gradativamente o uso do rotativo do cartão.
Sua extinção não está descartada. A oferta de crédito substituto será feita de acordo
com o posicionamento estratégico de cada empresa.
Trata-se de iniciativa do setor privado que não depende de autorização do governo.
Entretanto, o Banco Central deve ser consultado. Confio em que ele haverá de aprovar
a iniciativa se for, de fato, favorável a todos os envolvidos.
(Marcia Dessen - Planejadora financeira pessoal, diretora do Instituto Brasileiro de
Certificação de Profissionais Financeiros).
Endividamento e baixa produtividade exigem ação urgente, diz BC dos BCs
27/06/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo

A política econômica global precisa urgentemente ser reequilibrada, disse o Banco de
Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês) neste domingo, enquanto o
mundo enfrenta uma "trindade de risco" de dívida elevada, baixo crescimento da
produtividade e poder de fogo cada vez mais baixo nos grandes bancos centrais do
mundo.
O BIS, órgão que abrange os principais bancos centrais, disse em seu relatório anual
que a economia global estava altamente exposta mesmo antes do voto do Reino Unido
de quinta-feira, pela saída da União Europeia.
"Há desenvolvimentos preocupantes, uma espécie de "trindade de risco", difícil de
assistir", disse o chefe do departamento monetário e econômico do BIS, Claudio Borio.
"O crescimento da produtividade que está anormalmente baixo, jogando uma sombra
sobre melhoras futuras no padrão de vida; níveis globais de dívida que são
historicamente altos, elevando os riscos à estabilidade financeira; e um espaço
notavelmente estreito para manobras políticas."
Ele afirmou que a economia global não pode depender mais do modelo de crescimento
estimulado pela dívida, que levou à atual conjuntura.

Apesar das taxas de juros abaixo de zero e dos trilhões de dólares em estímulos, os
bancos centrais da Europa e do Japão estão tendo dificuldade para levantar a inflação
e o crescimento.
Os mercados cresceram acostumados com este suporte, mas estão cada vez mais
preocupados que o poder de fogo está na maior parte sendo gasto.
"Caso essa situação seja prolongada ao ponto de abalar a confiança pública na
elaboração de políticas, as consequências para os mercados financeiros e para a
economia podem ser sérias.
Crise econômica eleva acúmulo de funções em empresas
27/06/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo
Desde que a empresa em que trabalha começou a demitir, em 2015, o engenheiro
eletricista Marco Nakamura, 35, teve de acumular as funções de coordenador técnico
e gerência de projetos. O salário não saiu do lugar.
A empresa fornece tecnologia e equipamentos de medição de energia elétrica para
distribuidoras de energia. É um setor que sofre com a crise desde 2014, após
interferências do governo.
"Tínhamos 150 funcionários. Hoje são mais ou menos cem pessoas. Tenho amigos
qualificados que estão desempregados. É pior ficar desempregado do que trabalhar
mais. É a realidade."
A situação do engenheiro é compartilhada por outros trabalhadores. Segundo pesquisa
do portal vagas.com.br, 56% das pessoas empregadas acumulam funções antes
desempenhadas por outros.
Rafael Urbano, coordenador da pesquisa —realizada entre 5 e 11 de abril por e-mail
com 2.690 pessoas—, diz que o percentual seria inferior a 50% em momentos mais
favoráveis do mercado.
"O país está em crise. A absorção de mais responsabilidade deve ser encarada pelo
profissional, portanto, de uma forma mais natural. Há um grande ajuste em curso."
Segundo o Ministério do Trabalho, foram fechados 448.101 postos de trabalho formais
no país nos cinco primeiros meses do ano, o pior resultado desde 2002, o início da
pesquisa.
O economista Thomaz Ferreira Jensen, do Dieese, diz que o acúmulo excessivo de
funções pode resultar em queda de produtividade da empresa, efeito do maior estresse
e da sobrecarga do trabalho na saúde do funcionário.
"O estresse tem sido apontado como a causa de 50% a 60% das jornadas de trabalho
perdidas", disse, citanto dados da OIT (Organização Internacional do Trabalho).
PROCESSOS
Esse quadro tem levado ao aumento de processos trabalhistas por acúmulo de função.
No Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, foram 10.429 novas ações de janeiro
a maio, alta de 154%.
O crescimento foi maior do que o de outros tipos de demanda trabalhista, como os
relacionados ao descumprimento de aviso prévio (99%) ou de férias proporcionais
(104%), segundo o TRT.

O advogado Carlos Eduardo Dantas, do escritório Peixoto e Cury Advogados, diz que
raramente um trabalhador vence uma ação por acúmulo de função.
"O trabalhador é remunerado pelo tempo, não pela tarefa. O que gera indenização são
os problemas decorrentes do acúmulo, como horas extras e equiparação salarial."
No TRT-SP, o número de ações pedindo adicional de horas extras cresceu 132% nos
primeiros cinco meses deste ano ante o mesmo período de 2015, para 40.351.
Projeção para Selic no fim de 2016 sobe de 13,00% aa 13,25% na pesquisa
Focus
27/06/2016 - Fonte: R7
Na véspera da divulgação do Relatório Trimestral de Inflação (RTI) pelo Banco Central
(BC), o Relatório de Mercado Focus trouxe um aumento das previsões para a taxa
básica de juros Selic de 2016, mas recuo para a taxa no ano que vem. A mudança se
dá depois de a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) trazer pela primeira vez
a sua projeção para IPCA de 2017 no centro da meta.
No documento divulgado nesta segunda-feira, 27, pelo Banco Central, a mediana das
expectativas para a taxa básica de juros de 2016 passou de 13,00% ao ano (aa) na
semana passada para 13,25% aa agora. Um mês atrás estava em 12,88% ao ano.
Atualmente, a taxa está em 14,25% ao ano.
Para o encerramento de 2017, porém, as estimativas para a Selic saíram de 11,25%
ao ano para 11,00%. Quatro levantamentos atrás, estavam em 11,25% AA.
No caso da Selic média, a mediana das previsões subiu de 13,97% para 14,03% para
o horizonte de 2016 ante 12,88% de quatro semanas atrás. Já para 2017, a mediana
do mercado para a Selic média permaneceu em 11,67% - um mês antes estava em
11,73% ao ano.
Nas estimativas do grupo dos analistas consultados que mais acertam as projeções, o
chamado Top 5 da pesquisa Focus (médio prazo), houve manutenção para a taxa no
fim deste ano, em 13,75% aa como já era apontado na semana passada - um mês
atrás estava em 13,50%. Para 2017, a mediana também continuou em 11,25% aa,
conforme a edição anterior do boletim Focus - um mês antes, estava em 12,00% AA.
Fechar anúncio
Outubro
Como divulgou o Relatório de Mercado Focus do Banco Central (BC), a taxa básica de
juros encerrará este ano mais alta do que o previsto anteriormente e 2017 mais baixa.
Pela abertura das projeções feitas pelo setor privado, nota-se que a principal mudança
de perspectiva se deu para a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) de
outubro.
No encontro de julho, segue a perspectiva de que a Selic será mantida nos atuais
14,25% ao ano (aa). Para setembro, continua a ser previsto o primeiro corte, com a
mediana das projeções mantida em 14,00%. Já para outubro, a estimativa de baixa
de 13,50% foi substituída pela de 13,75% aa. No último mês de 2016, a previsão
passou de 13,00% para 13,25% aa.
Não mudou nada nas projeções do mercado a pervisão para a taxa de juros em janeiro,
que deve cair para 12,75% ao ano. Para fevereiro, no entanto, houve revisão dos
números, que passaram de 12,25% para 12,50% aa.
No caso de março, a mediana de 12,00% foi trocada pela de 12,25% aa. Para abril e
maio, não houve alterações (11,75% aa), assim como para junho e julho (11,50%

aa). Em agosto e setembro, a projeção foi mantida em 11,25% aa e, em outubro,
novembro e dezembro, em 11,00% aa.
Como o BC ainda não divulgou o calendário de reuniões do Copom do ano que vem,
todos os meses estão livres para que os analistas insiram suas estimativas. Ainda este
mês, a instituição deve anunciar o calendário de reuniões do colegiado em 2017.
Metalúrgica Gerdau incorpora subsidiária Gerdau BG
27/06/2016 - Fonte: R7
A holding Metalúrgica Gerdau informou ao mercado no final de semana incorporação
da Gerdau BG, subsidiária da companhia e avaliada em cerca de 536 milhões de reais,
em meio a um processo de simplificação da estrutura societária e de controle.
A incorporação da Gerdau BG pela Metalúrgica, que é controladora do grupo
siderúrgico Gerdau, deve ocorrer em 7 de julho segundo comunicado enviado ao
mercado no sábado.
"A incorporação deverá resultar, dentre outras vantagens, em simplificação
operacional e redução dos custos operacionais, administrativos e fiscais", afirmou a
Metalúrgica Gerdau no comunicado. A empresa acrescentou que como a Gerdau BG é
subsidiária integral, não será necessário alteração no capital da companhia.
Siderúrgicas chinesas Baosteel e Wuhan Steel anunciam plano para
reestruturação
27/06/2016 - Fonte: R7
Os grupos chineses de siderurgia Baosteel e Wuhan Iron and Steel, duas das maiores
produtoras de aço do país, planejam uma reestruturação conjunta, informaram as
empresas no domingo, sem especificarem do que se trata a revisão das atividades.
A Baosteel é a segunda maior siderúrgica da China e a Wuhan é a quarta maior do
país.
O governo de Pequim tem afirmado que fusões serão chave na consolidação do setor
siderúrgico para reduzir excesso de capacidade e ampliar a proporção de produção das
dez maiores empresas do setor na China.
A China tem se comprometido a reduzir excesso de capacidade em grandes setores
industriais e informou em fevereiro que vai encerrar 100 milhões a 150 milhões de
capacidade de produção de aço e 500 milhões de toneladas de produção de carvão
nos próximos três a cinco anos.
No domingo, o chefe do principal órgão de planejamento do governo informou que
Pequim quer cortar 45 milhões de toneladas de capacidade siderúrgica e 280 milhões
de toneladas de carvão este ano.
Segundo comunicado da Baosteel e da Wuhan os detalhes da reestruturação ainda
não foram finalizados e assim que estiverem o acordo entre as empresas ainda vai
precisar de aprovação regulatória.
As empresas também informaram que pediram aos reguladores dos mercados
acionários da China para suspenderem os negócios com suas ações nesta segundafeira e que vão emitir um novo comunicado após cinco pregões.

Aposentadoria com idade mínima pode conter em até 41% o déficit do INSS
27/06/2016 - Fonte: R7

A discussão em torna da proposta de reforma na Previdência está cada dia mais
quente. De um lado, o governo acendeu o sinal vermelho para o equilíbrio das contas
já nos próximos anos.
Enquanto do outro lado, os trabalhadores e aposentados brigam pela manutenção de
direitos e medidas de gestão que evitem alterações radicais na regra de concessão dos
benefícios.
A imposição de uma idade mínima de 65 anos para a aposentadoria de homens e
mulheres é o ponto principal da proposta do governo, que também está ouvindo
sugestões de empresários e sindicalistas.
O projeto de lei com as mudanças deve ser apresentado em agosto ou setembro para
ser aprovado ainda este ano. A próxima reunião do grupo de trabalho que está
elaborando as novas regras será na terça-feira (28), no ministério da Casa
Civil. (Confira abaixo a arte comparando as propostas).
A idade mínima para a aposentadoria por tempo de contribuição não é uma novidade
no Brasil. Ela existe para os servidores públicos que se aposentam pela regra do RPPS
(Regime Próprio de Previdência Social).
Os trabalhadores de empresas privadas ou autônomos, que pagam a contribuição para
o INSS, se aposentam pela regra do RGPS (Regime Geral da Previdência Social).
A proposta do governo unifica os dois modelos em relação a idade mínima. O homem
precisa ter 35 anos de contribuição e 65 anos de idade, enquanto a mulher, deve
comprovar 30 anos de contribuição e 65 anos de idade.
Atualmente, a média de idade de quem se aposenta pelo RGPS é de 54 anos, segundo
o INSS, para chegar no novo limite, os trabalhadores terão que contribuir por mais 11
anos, em média.
O argumento usado pelo governo para emplacar a regra da idade mínima é o efeito
na contenção nas despesas com os benefícios. Entre 2006 e 2015, a diferença entre o
valor arrecadado com as contribuições e a folha de pagamento dos benefícios
aumentou 144,4% no RPPS (dos servidores) e 247,7% no RGPS (dos segurados do
INSS).
Ou seja, a idade mínima efetivamente retardou o início de pagamento dos
benefícios. O crescimento do déficit entre os servidores foi 41% menor que o dos
segurados do regime geral.
A reforma na Previdência, com discussões envolvendo grupos do governo, dos
trabalhadores e dos empresários, está no topo da lista de medidas necessárias desde
o primeiro governo Lula, mas até agora os consensos foram poucos.
"Não é só a idade mínima que vai resolver o problema. Precisa ser feita uma gestão
melhor dos recursos da Previdência, um combate às fraudes e a cobrança dos

devedores do INSS", avalia Theodoro Vicente Agostinho, advogado e professor
especialista em Previdência Social.
A Cobap (Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas) contesta que existe
uma rombo nas contas da Previdência Social e que a idade mínima é a solução para o
equilíbrio das contas. De acordo com a Cobap, a conta do governo para mostrar o
déficit entre arrecadação e despesas está incompleta.
"Quem desvia os recursos da Previdência Social é o próprio governo. Desvia os
recursos através Desvinculação das receitas da União (DRU), desvia os recursos
através da desoneração da folha e desvia os recursos através das renúncias fiscais
previdenciárias", disse Warley Martins, presidente da Cobap.
Fechar anúncio
Aposentadoria: 1 em cada 5 brasileiros vai trabalhar até morrer se idade
mínima for aprovada
Em 2015, segundo a Cobap, apenas as medidas de desoneração da folha de
pagamento, para atender a solicitação dos empresários, custou R$ 25 bilhões para os
cofres do INSS, em redução de receita. Já as renúncias fiscais, que permitem que
alguns segmentos econômicos deixem de pagar o INSS, custa R$ 35 bilhões por ano.
Argentina
Assim como o Brasil, a Argentina passa por um delicado momento de discussão sobre
as regras de aposentadoria.
O trabalhador argentino precisa contribuir por 30 anos para se aposentar e o valor do
benefício é definido pela média de contribuições dos últimos 10 anos (120 parcelas).
Além disso, existe a regra da idade mínima de 60 anos para a mulher e 65 anos para
os homens.
Como boa parte dos trabalhadores não consegue atingir o tempo necessário de
contribuição, o governo argentino estuda a proposta de criar um benefício com valor
igual a 80% da aposentadoria tradicional, mas com a possibilidade de continuar
trabalhando e contribuindo até atingir o tempo exigido.
Nos próximos três anos, a Argentina deve promover uma ampla reforma
previdenciária. Para garantir o equilíbrio das contas, o governo deve liberar o aporte
voluntário de contribuições, ao longo dos anos de trabalho, para quem quiser
aumentar o valor da aposentadoria no futuro.
Os articuladores brasileiros que preparam a reforma na Previdência
acompanhando de perto as propostas em discussão na Argentina.

estão

Expectativa melhor leva confiança do consumidor do Brasil a maior nível em
1 ano em junho, diz FGV
27/06/2016 - Fonte: Jornal Extra/Globo
A confiança do consumidor brasileiro avançou em junho pela segunda vez seguida
diante de nova melhora nas expectativas e chegou ao maior nível em um ano,
informou nesta segunda-feira a Fundação Getulio Vargas.
Segundo a FGV, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) registrou alta de 3,4
pontos em junho sobre o mês anterior, chegando a 71,3 pontos, maior patamar desde
junho do ano passado.
O responsável pelo resultado foi o Índice de Expectativas (IE), que apresentou avanço
de 6,0 pontos e chegou a 77,1 pontos, nível mais alto desde janeiro de 2015 (81,7).
O Índice da Situação Atual (ISA) teve recuo de 0,8 ponto e foi a 64,7 pontos.
"Há um descolamento entre as expectativas dos consumidores com relação aos
próximos meses e a satisfação com a situação atual. Enquanto as primeiras avançam
expressivamente pelo segundo mês consecutivo, a outra revisita o mínimo histórico",
destacou em nota a coordenadora da sondagem do consumidor da FGV, Viviane Seda
Bittencourt.
A retomada da confiança é um ponto crucial para o governo para que o país saia da
recessão e melhore o cenário do mercado de trabalho, uma vez que atrairia de volta
os investimentos.
Equipe econômica fixa nesta semana meta para a inflação de 2018
27/06/2016 - Fonte: G1
O Conselho Monetário Nacional (CMN) se reúne nesta semana para definir a meta de
inflação de 2018. Mas economistas do mercado financeiro não descartam que o colegiado
faça uma revisão, para cima, do objetivo central para a inflação de 2017, fixado
atualmente em 4,5%.
A discussão tem impacto direto na vida dos consumidores porque o Comitê de Política
Monetária (Copom), do Banco Central, pelo menos na teoria, define o juros básico da
economia, a taxa Selic, para tentar atingir a meta central de inflação definida pelo CMN.
Os juros fixados pelo Copom, por sua vez, serve de referência para as taxas bancárias e
para o crediário das lojas. Atualmente a Selic está em 14,25%, o maior patamar em dez
anos.

Ao subir os juros ou mantê-los elevados, o BC encarece o crédito. O objetivo é reduzir o
consumo no país para conter a inflação, que mostrou resistência no ano passado e no
início de 2016.
Entretanto, os juros altos prejudicam a atividade economica e, consequentemente, inibem
a geração de empregos. Quando reduz os juros, o Copom julga que a inflação tende a
caminhar para o índice fixado nas metas do CMN.
O novo presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, chegou falando grosso sobre
inflação. Em sua sabatina no Senado Federal, no começo do mês, disse querer "cumprir
plenamente a meta de inflação estabelecida pelo CMN, mirando o seu ponto central".
O sistema de metas de inflação brasileiro também prevê um intervalo de tolerância, hoje
em 2 pontos percentuais, para cima ou para baixo. Para 2016, por exemplo, a meta central
de inflação, que deve ser perseguida pelo Copom, é de 4,5%. Mas se o IPCA, que mede a
inflação oficial, ficar dentro do invervalo (que neste ano varia entre 2,5% e 6,5%), não
será considerado que a meta foi descumprida.
A última vez que o Copom, por meio da definição dos juros básicos da economia, atingiu
a meta central de inflação foi em 2009 - notadamente um ano de fraca atividade, marcado
pelos efeitos da crise financeira mundial.
Em 2015, o IPCA ficou em 10,67%, bem acima do teto da meta, e, por isso, o então
presidente do BC, Alexandre Tombini, teve que justificar o descumprimento.
A reunião do CMN está prevista para quinta (30) e vai apontar, além da meta central,
também o teto e o piso para a inflação em 2018. O CMN é formado pelos ministros da
Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Dyogo de Oliveira, além do presidente
do BC, Ilan Goldfajn.
O que dizem os economistas?
Economistas consultados pelo G1 acreditam que a meta central para 2017 tende a ser
mantida nos atuais 4,5%, mas não afastam a possibilidade de que ela seja elevada pelo
CMN.
Dizem ainda que esse objetivo pode vigorar também em 2018, mas avaliam que a equipe
econômica poderá optar por reduzir a meta central a 4%, para dar uma indicação positiva
ao mercado financeiro e à sociedade.
"Usar uma meta ajustada [maior] para 2017 faz sentido. Houve um choque de oferta [em
2015] porque teve de acomodar aumentos de energia e combustíveis represados", opinou
o economista-chefe do banco ABC Brasil, Luís Otávio de Souza Leal.
Gilberto Braga, professor de Finanças do Ibmec e da Fundação Dom Cabral, aposta que a
meta central de inflação de 2018 será de 4,5%, com o teto de 6% - mesmos valores
fixados para 2017. Ele também acredita que não será alterada, na reunião, as metas para
o ano que vem.
"Neste momento, o mais provável é que seja mantida, porque não há ainda nenhum
resultado concreto que permita você revisar a meta com fundamento, a não ser que seja
um mero objeto de desejo", afirmou Braga.
Na avaliação do diretor de gestão de recursos da Ativa Corretora, Arnaldo Curvello, a meta
central deve ser mantida em 4,5% para 2017, com teto de 6%. Para 2018, ele prevê os
mesmos índices.
"Esta no momento de mandar a inflação para dentro da meta com o BC novo [chefiado
por Ilan Goldfajn]. Não faz sentido nenhum apertar essa meta [para 2017] e nem afrouxar,
mas sim trabalhar na meta que existe", disse ele.
Porque a inflação é alta no Brasil?

Segundo Leal, do banco ABC Brasil, a indexação, ainda muito presente na economia
brasileira, dificulta o controle dos preços. Por este mecanismo, a inflação passada é
carregada para frente.
"O problema da indexação é que alguns choques temporários viram permanentes. Você
teve um choque agrícola no início do ano, a alimentação sobe, mas depois de alguns meses
ela cai, pode não ser tudo, mas em grande parte. Se você incorpora isso nos salários, por
exemplo, um pedaço vai passar para a inflação", explicou o economista.
De acordo com o professor Gilberto Braga, do Ibmec, há um DNA no Brasil que carrega
uma herança genética em termos inflacionários.
"Então, quando a gente fala de preços administrados [energia elétrica, água, planos de
saúde, telefonia], eles sempre são reajustados a cada 12 meses contratualmente com
base em um indicador de inflação acumulada no passado. Mesmo quando tem um cenário
macroeconômico favorável, o fato de trazer essa matriz contaminada não permite que a
inflação caia abruptamente", disse.
Para Arnaldo Curvello, da Ativa Corretora, a indexação na economia favorece a alta dos
preços.
Teto brasileiro é um dos mais altos
Levantamento realizado pelo G1 no site Central Bank News, especializado em política
monetária, revela que 61 economias trabalham com o sistema de metas de inflação no
mundo - que não são exatamente iguais em todos países.
Parte das nações indica apenas a meta na qual a autoridade monetária do país está
mirando ao fixar os juros básicos. Outras estabelecem um intervalo de tolerância, sem
meta central, ao mesmo tempo em que outros países adotam sistema igual ao do Brasil
(meta central e intervalo de tolerância para cima e para baixo).
De acordo com o Central Bank News, considerado o ano corrente de 2016, das 61 nações
que atuam com sistemas de metas de inflação somente 15 admitem que a inflação fique
acima do teto brasileiro para este ano, que é de 6,5%. Deste modo, o teto brasileiro ainda
é alto para padrões internacionais.
Entre as economias que admitem que a inflação fique acima de 6,5%, estão: Belarus
(meta única de 12%), Gana (teto de 10%), Índia (meta única de 8%), Jamaica (teto de
7,5%), Quirguistão (meta única de 7%), Nigéria (teto de 9%), Ucrânia (meta única de
12%), Uruguai (teto de 7%) e Zâmbia (meta única de 7%).
Governo lança financiamento para ajudar empresas a atravessar a crise
27/06/2016 - Fonte: G1
O governo federal lançou uma nova linha de financiamento para empresas que faturam
até 3,6 milhões por ano. São R$ 5 bilhões provenientes do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT). O projeto, batizado de Travessia, quer ajudar o setor a passar pela
crise com menor desemprego possível.
Para ter acesso a esse financiamento, o empresário terá que manter o mesmo número de
funcionários. A empresa com mais de dez trabalhadores também terá que contratar um
jovem aprendiz. O objetivo é reduzir o desemprego de jovens entre 14 e 18 anos, faixa
etária com mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho.
A linha de crédito já está disponível, com limite de financiamento de 200 mil reais por
empresa. O prazo de pagamento é de 48 meses e a taxa de juros fica entre 17% e 19,3%.
Os empreendedores devem procurar as agências do Banco do Brasil e os bancos
conveniados ao BNDES.

Pesquisa identifica gene responsável por empreendedorismo
27/06/2016 - Fonte: G1
Uma pesquisa de laboratório identificou um gene que seria responsável pelo
empreendedorismo. Em um teste de laboratório feito pela Universidade de Princenton, nos
Estados Unidos, os camundongos que tinham o gene Nr2b duplicado acharam a saída de
um labirinto muito mais rápido do que os animais sem a presença dele.
Os pesquisadores dizem que pouco mais de 3% da população mundial tem esse gene
desenvolvido. Uma delas é o empreendedor Ricardo Alves que, com 13 anos, já vendia
lanches num carrinho de rua cujo aluguel pagava mensalmente.
Aos 18 anos, sua característica de empreendedor fez com que ele enxergasse uma
oportunidade de negócio. Alves viu um açougue quase falido à venda e, mesmo sem
entender nada de carnes, comprou o açougue, e depois abriu mais seis.
Em 2000, no entanto, os supermercados começaram a montar açougues dentro das lojas
e a concorrência fez as vendas despencarem. Foi nessa hora que o DNA de empreendedor
de Ricardo Alves encontrou uma saída: ele passou a vender a carne pronta para o
consumidor e criou a maior rede de grelhados do país.
A rede ficou famosa pelos pratos simples, rápidos e baratos, e tem refeições a partir de
13 reais. Mas, como empreendedor nato, ele sabia que não se cresce sozinho.
A consultora de negócios Angelina Stockler explica que o empreendedor deve ter
consciência de que não se sabe tudo. Hoje, a rede de grelhados tem 133 franqueados,
que são treinados constantemente. Em 2016, ainda quer abrir mais 30 lojas.
Ele também já comprou outra marca de grelhados e fundiu a operação com outras três
empresas. Hoje, Ricardo Alves comanda o quarto maior grupo de alimentação do país,
com 340 lojas.
Para quem não nasceu com o gene empreendedor, resposta é que é possível desenvolver
essa característica. Empreender é uma evolução contínua. É preciso observar, buscar
sempre conhecimento e formar equipe para suprir as próprias deficiências.
Extração mineral perde espaço na transformação industrial em 2014, diz
IBGE
27/06/2016 - Fonte: DCI

A queda nas cotações médias do minério de ferro ao longo de 2014 fez o valor da
transformação industrial (diferença entre o valor bruto obtido e o custo das operações)
da indústria de extração de minerais metálicos recuar 13,4% em termos nominais
naquele ano, para R$ 62,524 bilhões.

Com isso, a atividade de extração de minerais metálicos perdeu participação no total
do valor da transformação industrial, caindo da quarta para a sexta posição na lista
das atividades de maior valor.
Os dados são da Pesquisa Industrial Anual (PIA) - Empresa 2014, divulgada nesta
sexta-feira, 24, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
No total, o valor da transformação industrial somou R$ 1,119 trilhão em 2014. De
acordo com o IBGE, a atividade com maior participação no valor total foi fabricação de
produtos alimentícios, com 15,3%. Com o recuo no valor da extração de minerais
metálicos, essa atividade caiu de 6,7% de participação em 2013 para 5,6% em 2014.
Segundo o gerente da PIA-Empresa, Jurandir Oliveira, esse movimento na indústria
de mineração foi pontual. No geral, a estrutura industrial não mudou na passagem de
2013 para 2014. A fabricação de produtos alimentícios já era a atividade de maior
valor em 2013.
"O restante da estrutura teve mudanças muito marginais. O que chama a atenção é
o crescimento praticamente zero", disse Oliveira.
O valor da transformação industrial de R$ 1,119 trilhão ficou apenas 3,1% acima do
valor de 2013, em termos nominais. Ou seja, ao descontar a inflação, houve queda
em 2014.
Antes de recessão aprofundar, indústria cortou 221 mil empregos em 2014,
diz IBGE
27/06/2016 - Fonte: DCI

Os primeiros trimestres da recessão, em 2014, foram marcados pelo corte de 220.747
vagas de trabalho nas indústrias de todo o País.
As empresas industriais encerraram aquele ano com um contingente de 8,8 milhões
de empregados, número 2,44% menor do que o verificado em 2013, conforme a
Pesquisa Industrial Anual (PIA) - Empresa 2014, divulgada nesta sexta-feira, 24, pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A "manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos" foi o segmento
industrial que teve a maior queda relativa no total do pessoal ocupado, com tombo de
9,41% de 2013 para 2014, para 220.807 empregados. Em seguida, vem "fabricação
de veículos automotores, reboques e carrocerias", com queda de 8,03%, para 507.247
empregados.
Os dados do IBGE mostram que o número de empresas industriais ficou inalterado na
passagem de 2013 para 2014, sugerindo que as demissões puxaram a redução do
pessoal ocupado na indústria.
Segundo a PIA 2014, o número de empresas industriais instaladas no Brasil cresceu
0,08% na passagem de 2013 para 2014, quando o número chegou a 334.752 firmas.

Em 2014, foram contabilizadas apenas 278 empresas industriais a mais do que no ano
anterior. Com isso, a média de pessoal ocupado por empresa caiu de 27 para 26
empregados.
A economia ficou estagnada em 2014, mas o Comitê de Datação de Ciclos Econômicos
(Codace) da Fundação Getulio Vargas (FGV) identificou o início da recessão atual no
segundo trimestre daquele ano.
Em 2014, o Produto Interno Bruto (PIB) ficou estável, com alta de 0,1%, mas, na
média, o mercado de trabalho ficou favorável. Conforme a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), a taxa de desemprego ficou em
6,5% no quarto trimestre do ano, embora a indústria já tivesse começado a apresentar
piora no emprego naquele ano.
Em 2015, a recessão piorou e o PIB encolheu 3,8%, maior retração em 25 anos. A
piora no mercado de trabalho acelerou e a taxa de desemprego chegou a 9,0% no
quarto trimestre.
Cobre se recupera, em linha com grandes bolsas asiáticas
27/06/2016 - Fonte: Isto É Dinheiro
Os futuros de cobre operam em alta moderada em Londres e Nova York nesta manhã,
seguindo o bom desempenho de grandes bolsas asiáticas e recuperando-se após
mostrar fortes perdas na sessão anterior em reação à decisão do Reino Unido de votar
por sua saída da União Europeia.
Por volta das 8h20 (de Brasília), o cobre para três meses negociado na London Metal
Exchange (LME) subia 0,1%, a US$ 4.704,50 por tonelada. Na Comex, a divisão de
metais da bolsa mercantil de Nova York (Nymex), o cobre para julho registrava ganho
de 0,52%, a US$ 2,1215 por libra-peso, às 8h30 (de Brasília).
As principais bolsas da Ásia, como as da China e do Japão, subiram no pregão de hoje,
também num movimento de recuperação após reagirem negativamente ao chamado
"Brexit" no fim da semana passada.
Em Xangai, o mercado acionário avançou 1,5% nesta segunda-feira e em Tóquio, o
índice japonês Nikkei teve alta ainda mais expressiva, de 2,39%.
Ergomat: indústria nacional enfrenta sua mais grave crise
27/06/2016 - Fonte: Usinagem Brasil

“A indústria de transformação brasileira está enfrentando a mais grave crise de sua
história, maior até que a de 1982”. Essa é a avaliação de Andreas Meister, diretorpresidente da Ergomat, fabricante de máquinas-ferramenta que está no mercado há
54 anos, 19 deles como empresa nacional.
Para Meister, o maior desafio da indústria de bens de capital hoje é administrar uma
situação em que o volume de negócios caiu cerca de 50%, há escassez de crédito e
muitas empresas estão fechando as portas. “Nossos clientes enfrentam o mesmo

problema que nós”, observa. “Existe uma grande demanda reprimida, mas ao mesmo
tempo existe uma grande crise de confiança”.
Diante desse quadro, uma alternativa seria a exportação. Porém, como explica o
executivo, este não é um caminho tão simples. “Conquistar ou reconquistar clientes
no Exterior é um trabalho difícil, de longo prazo”, afirma Meister, lembrando que sua
empresa tem larga experiência no mercado externo e representantes em todos os
continentes.
“Durante muitos anos, a Ergomat exportou cerca de 25% de sua produção”, frisa.
Porém, essa participação foi caindo ao longo dos últimos dez anos, devido a forte
valorização do real frente ao dólar. “Nunca deixamos de exportar, mas nos últimos
anos temos exportado volumes menores”. Em 2015, por exemplo, as exportações
responderam por 15% do faturamento da empresa.
“Mas nosso principal mercado é o Brasil”, frisa o executivo. “Acredito em uma leve
melhora em 2016. A recuperação só deve vir a partir do próximo ano”.
A exemplo de boa parte de seus clientes, a Ergomat também mantém alguns projetos
em compasso de espera. “Temos projetos de máquinas novas na gaveta... Assim que
o mercado reagir vamos abrir as gavetas”, informa Meister, lembrando que na sua
participação na Feimec 2016 a Ergomat não lançou novos modelos.
Canadian Solar investirá R$ 2,3 bilhões no Brasil
27/06/2016 - Fonte: Usinagem Brasil

A Canadian Solar, uma das maiores empresas globais no segmento de energias
renováveis, anunciou no dia 17 de junho o investimento de R$ 2,3 bilhões em projetos
de fabricação de painéis solares e geração de energia solar fotovoltaica no Brasil.
Parte dos recursos será destinado à implantação de uma fábrica de painéis solares em
Sorocaba, em parceria com a Flex Internacional, segunda maior fabricante de painéis
solares do mundo. A unidade de Sorocaba vai gerar 400 empregos diretos e 1500
indiretos e terá capacidade de produção anual de 350 MW de painéis solares
fotovoltaicos. O início das operações está previsto para setembro de 2016.
O investimento relacionado aos projetos de geração de energia solar será financiado
pelo BNDES, atendendo às regras de conteúdo local exigidas. No início de 2016, a
Canadian Solar obteve, em leilões do Governo Federal, a concessão de lotes de energia
de reserva que totalizam aproximadamente 400 MWp e vai implementar os projetos
de geração nos municípios de Pirapora e Vazante, em Minas Gerais.
De acordo com Shawn Qu, CEO da Canadian Solar, que esteve no Brasil para o anúncio
dos investimentos, a fabricação de painéis solares no mercado brasileiro vai
impulsionar o estabelecimento de uma cadeia produtiva do segmento de geração de
energia solar, habilitando empresas e profissionais no desenvolvimento destas
tecnologias.
“O mercado de energia solar no Brasil apresenta enorme potencial de crescimento”,
avalia o CEO da Canadian Solar, Shawn Qu. “Os leilões de energia de reserva

promovidos pelo Governo Federal representam um fomento à implementação de
fontes de energia renováveis em larga escala, aumentando a segurança do
fornecimento de energia elétrica no País e reduzindo os riscos de desequilíbrio entre a
oferta e a demanda”.
Fundada em 2001 no Canadá, a Canadian Solar atua como fornecedor global de
energia com subsidiárias em mais de 20 países nos 5 continentes. Com unidades de
produção no Canadá, China, Vietnã e Brasil, a Canadian Solar emprega mais de 8.500
trabalhadores em todo o mundo, responsáveis pela fabricação e entrega de mais de
12 GW de painéis solares ou 30 milhões de módulos fotovoltaicos nos últimos 14 anos.
A empresa mantém centros de Pesquisa e Desenvolvimento de tecnologias
fotovoltaicas no Canadá e China, desenvolvendo células solares, módulos e sistemas
para geração de energia solar.
Com investimentos em P&D acima de US$ 600 milhões, e 217 patentes globais, a
Canadian Solar é reconhecida como uma empresa inovadora e líder em soluções para
a indústria solar.
Maxion Wheels investe em fábrica de rodas de alumínio em Limeira
27/06/2016 - Fonte: Usinagem Brasil

A Maxion Wheels, divisão da Iochpe Maxion S/A, inaugurou na semana passada fábrica
de rodas de alumínio em Limeira (SP). A planta está localizada no mesmo terreno onde
está instalada a unidade que produz rodas de aço para veículos leves. Na primeira
fase, terá capacidade produtiva de 800 mil rodas/ano e, em sua segunda fase, terá
capacidade eventual de produção de 2 milhões de rodas/ano.
Para Marcos Oliveira, CEO da Iochpe-Maxion, a nova fábrica vai atender a alta
demanda do mercado nacional por automóveis com este tipo de roda. “Os
consumidores brasileiros seguem uma tendência global em busca de veículos mais
sofisticados, mais completos e as rodas de alumínio passam a ser uma exigência nos
novos modelos de automóveis”, ressalta.
O executivo lembra que, além deste investimento em Limeira, recentemente a Maxion
Wheels expandiu em 50% a capacidade produtiva de sua planta localizada na cidade
de Santo André (SP), que também produz rodas de alumínio e hoje já colhe os frutos
da crescente demanda neste segmento de mercado.
A escolha pela cidade de Limeira ocorreu naturalmente. O fato de já possuir uma planta
produtiva na cidade, com toda logística preparada, know-how tecnológico e de
desenvolvimento instalado no Centro de Excelência, proporcionando grande sinergia
para o negócio, pesou a favor.
Além disso, o interior de São Paulo tornou-se um polo automotivo competitivo, com
extensa cadeia de fornecedores, presença das grandes montadoras globais com novas
plantas, e altos investimentos e expansões das unidades atuais.
Líder na produção de rodas para automóveis de passageiros, caminhões leves,
caminhões comerciais e trailers, a Maxion Wheels também produz rodas de aço para
veículos agrícolas, militares e outras aplicações fora de estrada. Com mais de 100 anos

de experiência na produção de rodas, a Maxion Wheels produz cerca de 60 milhões de
rodas por ano, fornecendo para montadoras globais com operações em 12 países nos
5 continentes e possui centros de tecnologia avançada nas Américas (Limeira), Europa
e Ásia.
Desemprego motiva abertura de novas empresas no Brasil
27/06/2016 - Fonte: Portal Contábil

Primeiros dois anos de atividade são os mais difíceis para as micros e pequenas
empresas brasileiras; conhecer as obrigações burocráticas é essencial – Foto:
Divulgação
Com a taxa de desemprego acima dos 11%, abrir a própria empresa tem se mostrado
uma alternativa viável para muitos trabalhadores brasileiros. Entre as modalidades
mais procuradas, o Microempreendedor Individual (MEI) se destaca, principalmente,
pela facilidade em formalizar o negócio e pelo custo reduzido de manutenção. Mesmo
assim, antes de empreender, é preciso planejar e estar preparado para o período mais
difícil de um novo negócio.
Os primeiros dois anos de atividade são os mais difíceis para as micros e pequenas
empresas brasileiras. De acordo com o presidente do Sindicato das Empresas de
Assessoramento, Perícias, Informações, Pesquisas e de Serviços Contábeis de
Londrina e Região (Sescap-Ldr), Jaime Cardozo, ” abrir um Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ) não significa necessariamente que a pessoa se tornou um
empresário e conhece todas as obrigações burocráticas relacionadas à atividade
empresarial. Muitos iniciam a vida empresarial sem vivenciar ou estudar o negócio
com o qual está se envolvendo. E conhecimento é essencial para o sucesso”, destaca.
Volume
Em sete anos de existência, o programa MEI formalizou mais de 6 milhões de
empreendimentos em todo o País. A marca foi alcançada em abril deste ano, mas não
é o único número que chama atenção.
Somente entre janeiro e maio deste ano, 429,8 mil pessoas se tornaram
microempreendedores individuais no País, segundo dados da Receita Federal do Brasil
(RFB). O volume é 7,09% maior se comparado ao mesmo período do ano passado,
quando a economia brasileira já apresentava sinais de retração.
A evolução dos números pode estar relacionada à taxa de desemprego e à dificuldade
em se recolocar no mercado de trabalho, índices que só crescem desde o final de 2015,
avalia o presidente da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das
Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Fenacon), Mario
Berti.
“Percebemos que a quantidade de novas micros e pequenas empresas em busca de
orientação especializada cresceu, mas a longevidade desses negócios ainda preocupa.
O maior problema é que as pessoas acham que basta abrir um novo negócio e sair
vendendo, seja mercadoria ou serviços”, avalia.
Na opinião de Berti, se não houver uma pesquisa antecipada das condições de
mercado, como local, trânsito de pessoas e necessidades do consumidor, a abertura

de um novo empreendimento pode se transformar em dor de cabeça ou, até mesmo,
aumentar o impacto do desemprego com mais dívidas.
Desemprego
Segundo os últimos dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (CAGED), referentes ao mês de abril de 2016, foram perdidos 1.163
empregos celetistas no Estado do Paraná. A indústria é o setor com maior número de
demissões, com menos 1.994 postos.
Na cidade de Londrina, o CAGED apontou 6.052 admissões e 6.315 desligamentos,
resultando no saldo de menos 263 vagas. Já nas cidades da região, como Santo
Antônio da Platina (Norte Pioneiro), o saldo é positivo de 100 vagas. Em Cornélio
Procópio o saldo também é positivo, com 40 vagas; e a vizinha Ibiporã registrou 479
contratações e 446 desligamentos, fechando com saldo de 33 vagas.
Pesquisa
Pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT) aponta
que 26,16% das micros e pequenas empresas fecham antes de completar dois anos
de atividade e, entre elas, encontram-se os MEIs. Ainda segundo o IBPT, as principais
causas de mortalidade são a falta de conhecimento do mercado e das regras para
manutenção do empreendimento.
“Antes de abrir uma empresa, é preciso estruturar um plano de negócios, identificar o
público alvo, avaliar a necessidade de capital de giro e, principalmente, conhecer as
obrigações tributárias de cada modalidade”, ressalta o presidente do Sescap-Ldr.
Os MEIs, por exemplo, precisam pagar até o dia 20 de cada mês o Documento de
Arrecadação Simplificada (DAS). Os valores dependem da atividade exercida e oscilam
entre R$ 45 e R$ 50. “A contribuição não é alta, mas muitos microempreendedores
individuais atrasam o pagamento por falta de orientação ou por não estarem atentos
às regras”, destaca Cardozo.
Segundo a Receita Federal, os MEIs inadimplentes somam 57,6% do total. O
percentual se refere aos boletos que deveriam ter sido pagos em abril deste ano. Outro
erro bastante comum é não conseguir separar claramente o caixa da empresa das
finanças pessoais.
Maiores produtoras de aço da China anunciam plano para reestruturação
27/06/2016 - Fonte: UOL Notícias

Os grupos chineses de siderurgia Baosteel e Wuhan Iron and Steel, duas das maiores
produtoras de aço do país, planejam uma reestruturação conjunta, informaram as
empresas no domingo (26), sem especificarem do que se trata a revisão das
atividades.
A Baosteel é a segunda maior siderúrgica da China e a Wuhan é a quarta maior do
país. O governo de Pequim tem afirmado que fusões serão chave na consolidação do
setor siderúrgico para reduzir excesso de capacidade e ampliar a proporção de
produção das dez maiores empresas do setor na China.

A China tem se comprometido a reduzir excesso de capacidade em grandes setores
industriais e informou em fevereiro que vai encerrar 100 milhões a 150 milhões de
capacidade de produção de aço e 500 milhões de toneladas de produção de carvão
nos próximos três a cinco anos.
No domingo, o chefe do principal órgão de planejamento do governo informou que
Pequim quer cortar 45 milhões de toneladas de capacidade siderúrgica e 280 milhões
de toneladas de carvão neste ano.
Segundo comunicado da Baosteel e da Wuhan os detalhes da reestruturação ainda
não foram finalizados e assim que estiverem o acordo entre as empresas ainda vai
precisar de aprovação regulatória.
As empresas também informaram que pediram aos reguladores dos mercados
acionários da China para suspenderem os negócios com suas ações nesta segundafeira e que vão emitir um novo comunicado após cinco pregões.
Indústria brasileira é lanterna mundial em desempenho
27/06/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo

A indústria brasileira teve o pior desempenho entre os principais países do mundo
neste início de ano, mas economistas enxergam sinais de que o pior momento do setor
pode ter ficado para trás.
A produção no país encolheu 11,2% de janeiro a março ante o mesmo período do ano
passado. Foi o pior resultado entre 130 países e abaixo da média mundial, que cresceu
2,1%. É o que mostra levantamento do Iedi (Instituto de Estudos para o
Desenvolvimento Industrial), com dados da Unido, braço das ONU voltado ao
desenvolvimento da indústria.
Também com desempenhos ruins aparecem Noruega e Rússia, com perda de 6,4% e
3,4% na produção industrial, respectivamente, afetados pela queda do preço do barril
de petróleo.
O relatório destaca a aceleração da produção na China (7,4%) e o crescimento na
Indonésia (3,7%), que se tornou uma das dez maiores produtoras de manufaturas.
A indústria brasileira perdeu competitividade nos últimos anos com o real valorizado,
o que incentivou importados. Agora, sofre com a forte queda da demanda, efeito da
recessão econômica.
AJUSTE
Mas, depois de dois anos cortando produção e empregos, o setor começa a se
reorganizar. Estoques estão menores, e a produção, mais ajustada ao tamanho da
demanda do mercado.
"A queda no Brasil foi grande, mas há indícios de que a crise vem perdendo força,
sobretudo sob influência de alguma reativação das exportações", disse Rafael Cagnin,
economista do Iedi.

Segundo dados da FGV, 19 segmentos da indústria tinham estoques acima do
desejado no terceiro trimestre de 2015. De abril a maio deste ano, nove se
normalizaram.
Os produtos mais consumidos no dia a dia das famílias estão entre os que se
reorganizaram. É o caso de alimentos, vestuário, farmacêuticos e de produtos de
limpeza e perfumaria.
Foi o que aconteceu com a Embelezze, fabricante do subúrbio do Rio de produtos para
o cabelo. De dezembro para fevereiro, a duração dos estoques da empresa saltou de
30 para 60 dias.
Segundo Jomar Beltrame, vice-presidente da Embelleze, os últimos meses foram de
retomada da demanda. Até porque "as pessoas cuidam da imagem para buscar
emprego". Em maio, os estoques já estavam reajustados.
Esse é um indicador importante porque antecede a própria produção. Se os estoques
estão altos, a fábrica tende a evitar produzir ainda mais. Se caem, indicam retomada.
Na Roxtec Brasil, de Duque de Caxias (RJ), os estoques continuam acima do desejável
após clientes do setor de petróleo suspenderem encomendas. Alguns pedidos, porém,
vem sendo retomados.
"Com a mudança na Presidência, houve uma injeção de ânimo. O cliente pede para
entregar algo que estava parado", disse Marcelo Campos, presidente da empresa.
Apesar dos sinais de melhora, uma recuperação efetiva da indústria de transformação
segue distante, segundo Marcelo Azevedo, economista da CNI (Confederação Nacional
da Indústria).
"As perspectivas ainda não são otimistas. Só os setores exportadores veem luz no fim
do túnel, por causa do câmbio. A demanda de forma geral continua fraca."
Os economistas consultados pelo boletim Focus, do BC, esperam queda de 5,9% da
produção neste ano e um aumento de 1% em 2017.

