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SONDAGEM ESPECIAL: FINANCIAMENTO PARA CAPITAL DE GIRO – JUNHO 2016



CRISE ACABA COM PLRS “GORDAS” PARA METALÚRGICOS DA GRANDE CURITIBA



INDÚSTRIAS DO PARANÁ TIRAM NOTA CINCO EM INOVAÇÃO



DEMISSÃO NA INDÚSTRIA PODE SER MAIOR COM INCLUSÃO DE TERCEIRIZADOS, DIZ
IBGE



ABIMAQ REVISA PROJEÇÃO DE QUEDA DE FATURAMENTO EM 2016 DE 10% PARA
13%



BANCOS PRECISAM IR ALÉM DA CONCESSÃO DE CRÉDITO A PEQUENAS EMPRESAS



BMW COMEÇA A EXPORTAR CARROS PELO PORTO DE PARANAGUÁ



BMW SE ALIA COM EMPRESAS DE TECNOLOGIA PARA DESENVOLVIMENTO DE
CARROS AUTÔNOMOS, DIZ FONTE



FAPESP LANÇA FUNDO DE APOIO A PESQUISA TECNOLÓGICA PARA MPES



RECEITA LÍQUIDA TOTAL DA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS CRESCE 4,1% EM MAIO, DIZ
ABIMAQ



IBGE VÊ MERCADO DE TRABALHO EM CICLO VICIOSO, COM QUEDAS NO RENDIMENTO
E EMPREGO



INDÚSTRIA ELETROELETRÔNICA REDUZ RITMO DE DEMISSÕES



ANALISTAS PREVEEM DESEMPREGO EM ALTA ATÉ O INÍCIO DE 2017



CONECTAR CAMINHÃO, FERROVIA E PORTO AINDA É DESAFIO DE LOGÍSTICA NO
BRASIL



COM BOA DEMANDA DE GRÃOS E MINÉRIOS, LOGÍSTICA AMPLIA CAPACIDADE



BRASIL E EUA AVANÇAM EM FACILITAÇÃO DE COMÉRCIO ENTRE OS PAÍSES



WABCO E ZF CRIAM SISTEMA DE MANOBRA EVASIVA PARA CAMINHÕES



MVC DESENVOLVE COMPONENTE PLÁSTICO EM TEMPO RECORDE PARA A
MITSUBISHI



CEPAL: AMÉRICA LATINA E CARIBE NÃO APROVEITARAM VALORIZAÇÃO DOS
MINÉRIOS PARA DESENVOLVER INDÚSTRIA



EXCESSO DE OFERTA E ONDA PROTECIONISTA PREOCUPAM SETOR SIDERÚRGICO
BRASILEIRO



ACIDENTES DE TRABALHO VITIMAM DUAS VEZES MAIS OS HOMENS QUE AS
MULHERES, DIZ

IBGE



E AGORA, O QUE SE DEVE FAZER?



INDÚSTRIA ELEVA CONFIANÇA E REDUZ OCIOSIDADE EM JUNHO



Ford unirá linhas de produção para cortar ociosidade



Ford e sindicato chegam a acordo e evitam 850 demissões



METALÚRGICOS DA KARMANN-GUIA VÃO À JUSTIÇA PEDIR FALÊNCIA DA EMPRESA



ARTIGO: O SETOR PRODUTIVO QUER SUSTENTABILIDADE



Governo garante benefício à criança com microcefalia e amplia
Licença-Maternidade



Klabin ignora crise e inaugura fábrica de R$ 8,5 bilhões nos Campos
Gerais



Deficit do governo central atinge R$ 145 bi em 12 meses, o pior já
registrado



Banco Central descarta corte de juros neste momento



Senado conclui votação do Supersimples



Senado aprova MP que reduz imposto sobre remessas ao exterior



Concessionárias são pouco competitivas no meio digital



Sindicalistas não aceitam discutir idade mínima para aposentadoria,
diz Paulinho



Ministério do Trabalho quer ação com PRF para fiscalizar jornada de
caminhoneiros



Volkswagen leva realidade virtual ao consumidor



Audi retoma produção do Q3 no Paraná



Wabco passa a fornecer cilindros de freio à Mercedes-Benz



Brasil sobe dez posições em ranking de logística do Banco Mundial e
alcança 55ª posição



Com maior procura, desemprego bate 11,2% no trimestre encerrado
em maio



Artigo: Juro real



Toyota faz recall em 1,43 mi de carros por falha em airbag



Pesquisa aponta diferenças salariais entre regiões do país



Salário do trabalhador da construção civil aumentou em 2014, aponta
IBGE



DESEMPREGO NO BRASIL INTERROMPE 4 ALTAS E PERMANECE EM 11,2% NO TRI
ATÉ MAIO, MOSTRA
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COM MAIOR PROCURA POR VAGAS, DESEMPREGO BATE NOVO RECORDE NO PAÍS
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Capacitação Empresarial em Negociação Internacional
30/06/2016 - Fonte: FIEP
O SINDIMETAL/PR divulga o evento.

Sondagem Especial: Financiamento para capital de giro – Junho 2016
30/06/2016 - Fonte: CNI
O periódico Sondagem Especial - Junho 2016 mostra que as condições de crédito de
capital de giro têm se deteriorado com a atual crise político-econômica.
Nos segmentos industriais da extrativa, transformação e construção, 53% das
empresas que afirmaram ter renovado suas linhas de crédito, o fizeram em piores
condições.
Crise acaba com PLRs “gordas” para metalúrgicos da Grande Curitiba
30/06/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

Aumento real e participação nos lucros de R$ 30 mil viraram coisa do passado.
Em muitos casos, a maior conquista dos trabalhadores é a manutenção de
empregos
A crise econômica eliminou a expressão “aumento real” da maioria dos acordos
salariais fechados entre empresas e trabalhadores do setor metalúrgico de Curitiba e
região metropolitana.
E a participação nos lucros e resultados (PLR) paga aos metalúrgicos da região, que
anos atrás ganhou fama nacional, já não é tão “gorda”. Em alguns casos, a principal
conquista deles tem sido a garantia de manutenção de postos de trabalho, ou pelo
menos de parte deles.
Em 2013, por exemplo, os funcionários da montadora de ônibus e caminhões Volvo,
de Curitiba, conseguiram até R$ 30 mil de PLR, valor até então inédito no país. Na
teoria, esse número pode ser repetido neste ano. Na prática, é quase impossível: a
produção anual da fábrica teria de chegar aos 22 mil veículos, algo visto como fora de
questão.
Caso a Volvo repita o volume de 10,7 mil veículos produzidos em 2015, meta bem
mais provável, a PLR será de R$ 12.324.
E, desse valor, ainda serão descontados R$ 5 mil de cada trabalhador, como parte de
um acordo para garantir a manutenção, até o fim do ano, de 409 postos de trabalho
que a empresa pretendia fechar – hoje ela emprega 3,2 mil pessoas, das quais 1,8 mil
no chão de fábrica. A primeira parcela do PLR da Volvo, de R$ 5 mil, foi depositada
dias atrás.
Outras negociações fechadas nos últimos 30 dias resultaram no repasse de no máximo
R$ 10 mil aos trabalhadores, segundo os comunicados do Sindicato dos Metalúrgicos
da Grande Curitiba.
Esse é o valor que a fabricante de equipamentos para exploração de petróleo Aker
Solutions, de São José dos Pinhais, vai pagar em 2016 e 2017 em caso de
cumprimento das metas – a primeira parcela deste ano, paga agora em junho, é de
R$ 4 mil.

VOLKS E RENAULT
A Volkswagen e a Renault, ambas com fábrica em São José dos Pinhais, haviam
acertado o PLR de 2016 em acordos fechados em anos anteriores, e por isso as cifras
ainda são altas.
A montadora francesa pagará valor equivalente ao de 2014 – até R$ 24,8 mil, em caso
de cumprimento de 100% das metas –, corrigido pela inflação mais 2,5%. Na empresa
alemã, o valor máximo chegará a R$ 16.259, mais a inflação deste ano.
Indústrias do Paraná tiram nota cinco em inovação
30/06/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

A segunda edição da pesquisa Bússola da Inovação, realizada pela Federação das
Indústrias do Paraná (Fiep), mostra que houve uma queda de 13% no Índice
Paranaense de Inovação (IPrI).
No levantamento de 2014 – que teve o ano de 2012 como referência – o índice foi de
5,73. Já na edição divulgada neste ano, que teve os dados coletados em 2014, a nota
registrada foi 5.
Os principais desafios identificados pela pesquisa foram a aquisição de conhecimento
externo; a captação e exploração de incentivos e recursos; e a formalização e
qualificação de equipes de pesquisa e desenvolvimento (P&D).
Para o coordenador do projeto Bússola da Inovação, Augusto Cesar Machado, a queda
está relacionada a mudanças metodológicas na pesquisa. “Nós acrescentamos
variáveis e agora o indicador tem uma aproximação muito mais consistente e
convergente com a realidade”, explica.
Ao todo, 397 empresas do Paraná participaram desta edição da pesquisa, que avaliou
dez dimensões da inovação no ambiente corporativo.
De acordo com o levantamento, 57% dessas companhias investem em P & D. Ainda
assim, esta atividade geralmente tem baixa prioridade e pouca formalização de
procedimentos e equipes.
Outra dificuldade enfrentada nos processos de inovação é a captação de recursos. Os
dados da Fiep apontam obstáculos na elaboração de projetos e no excesso de
burocracia para obtenção de recursos. Deste modo, 53% das empresas utilizam
recursos próprios para inovar.
Inovar para sair da crise
Um dos especialistas em inovação que auxiliou no desenvolvimento da pesquisa foi o
professor Dálcio Roberto dos Reis, da Universidade Positivo. Para ele, há empresas
que têm uma capacidade melhor de vislumbrar o futuro e que enxergam nos
momentos de crise a inovação não como uma despesa a mais, mas como uma
importante arma de competição para sair do cenário desfavorável.
“Infelizmente esta não é a visão geral”, pondera.

Desafios
 Saiba quais são os 10 principais obstáculos à inovação na indústria paranaense.
 Interação com atores do sistema da inovação.
 Aquisição de conhecimento externo.
 Exploração dos incentivos à inovação.
 Captação dos recursos em fontes públicas.
 Qualificação da mão-de-obra especializada para inovação.
 Formalização de equipe e procedimentos de P&D.
 Estrutura local de suporte para pesquisas.
 Proteção da propriedade intelectual.
 Promoção da cultura empreendedora para a inovação.
 Inovações de impacto nacional e mundial.
Demissão na indústria pode ser maior com inclusão de terceirizados, diz IBGE
30/06/2016 - Fonte: EM.com
A demissão de trabalhadores na indústria pode ser maior se forem contabilizados os
serviços terceirizados. O alerta, feito pelo coordenador de Trabalho e Rendimento do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Cimar Azeredo, considera a
comparação do trimestre móvel encerrado em maio com igual período de 2015.
Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad
Contínua) divulgados nesta quarta-feira, 29, somente a indústria viu sua população
ocupada encolher em 1,415 milhão de pessoas, para 11,752 milhões de trabalhadores,
queda de 10,7% ante o trimestre móvel terminado em maio de 2015.
O segundo grupamento de atividade que mais demitiu na passagem de um ano foi
"informação, comunicação, e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e
administrativas", com 919 mil trabalhadores a menos na população ocupada no setor,
uma queda de 8,6% no trimestre até maio ante igual período de 2015.
De acordo com Azeredo, esse grupamento inclui os serviços terceirizados. Embora não
dê para estimar a parcela da população ocupada nesse grupamento que de fato presta
serviços terceirizados para a indústria, o setor "absorve um grande contingente de
terceirizado", disse o pesquisador do IBGE.
Segurança, limpeza, serviços de portaria são as principais atividades terceirizadas na
indústria, segundo Azeredo. "Esse pessoal é terceirizado e acaba sendo dispensado
por causa da crise da indústria", afirmou o pesquisador do IBGE.
Abimaq revisa projeção de queda de faturamento em 2016 de 10% para 13%
30/06/2016 - Fonte: Paraná Online
A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) revisou a
sua projeção de queda de faturamento para o ano de uma retração de 10% para 13%.
Segundo o diretor de Competitividade, Economia e Estatística da entidade, Mario
Bernardini, a perspectiva para o setor é muito ruim porque de um lado há queda, no
ano, das vendas no mercado interno, na ordem de 50%, e de outro há a expectativa
de não haver mais o efeito positivo do câmbio nas exportações, que estavam
apresentando aumento.
"Agora, o Banco Central está tendo a recaída de valorizar o real ante o dólar para
conter a inflação, que, junto com a política de manter juros altos, piora o cenário de
uma retomada do crescimento", disse, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira,
29. "Minha previsão de agora não leva mais em conta a recuperação do volume
exportado. Então, a retração de 13% é a mesma da apresentada em 2015 ante 2014.

Num cenário mais otimista, podemos chegar a um recuo de 10% e num mais
pessimista, numa diminuição acima de 15%", completou.
Bernardini ainda informou que, se somadas as quedas de faturamento do setor desde
2013, o segmento vai estar reduzido a menos da metade do que era em 2013. "Isso
tem dois efeitos colaterais: primeiro, as empresas não vão sobreviver com
faturamento dessa grandeza e aí (o segundo ponto) alguns elos da cadeia
desaparecerão, como alguns fornecedores", ressaltou.
Conforme a Abimaq, a receita líquida total do setor industrial de máquinas e
equipamentos fechou o mês de maio em R$ 5,523 bilhões. O resultado é 4,1% maior
do que o montante registrado em abril. Na comparação com maio de 2015, entretanto,
há uma queda de 28,8%. No acumulado do ano até maio, a receita líquida total do
setor caiu 30,7%, para R$ 27,129 bilhões ante o mesmo período do ano passado.
A melhora do faturamento na comparação de maio ante abril ocorreu em função da
alta das exportações, explicou Bernardini. Mas a apreciação do real ocorrida neste ano
anulou, praticamente, todos os ganhos de competitividade dos produtos nacionais. E,
por isso, há dúvidas se o câmbio inferior a R$ 3,50 sustentará o aumento do volume
exportado nos próximos meses, o que prejudicará o desempenho do faturamento do
setor no ano.
Ainda de acordo com o executivo, as altas taxas de ociosidade observadas em todos
os setores da indústria da transformação colocam como incerta a retomada dos
investimentos no curto prazo. Além disso, as incertezas políticas combinadas com a
política econômica recessiva, onde o custo do capital é incompatível com o retorno dos
investimentos, tem inviabilizado qualquer decisão de investimento no País.
Para Bernardini, preocupa também que, neste ano, o Brasil terá uma Formação Bruta
de Capital Fixo entre 16% e 17% do PIB, porcentual que só reforça uma nova retração
forte da economia brasileira. "Para se garantir crescimento acima de 2% ao ano, esse
porcentual tem que estar em 25%", calculou.
"No atual cenário, lamentavelmente, o governo escolheu o real apreciado e juro alto,
itens que foram usados nos nove anos do governo Lula e que fez o estrago que fez",
ressaltou.
Bancos precisam ir além da concessão de crédito a pequenas empresas
30/06/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

Apesar da ampla oferta de produtos e serviços para pequenas e médias empresas, os
empreendedores ainda têm dificuldades no relacionamento com instituições
financeiras. A explicação, de acordo com estudo elaborado pela empresa de consultoria
Bain & Company, está na falta de combinação de produtos financeiros, como
concessão de crédito, com serviços não financeiros, como orientação para crescimento
e desenvolvimento do negócio.

Faixas de faturamento
As faixas de faturamento ainda são um empecilho para o relacionamento de pequenas
empresas e instituições financeiras. Enquanto a Lei Geral da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte estabelece que o faturamento do negócio de pequeno porte
é de até R$ 3,6 milhões por ano, os bancos trabalham com valores bem mais elevados.
O Banco do Brasil classifica como micro e pequena empresa os empreendimentos com
faturamento bruto anual de até R$ 25 milhões. E o Santander considera como pequena
e média empresa quem fatura até R$ 200 milhões.
A pesquisa mostra que, em mercados emergentes como o Brasil, as pequenas e
médias empresas (PMEs) representam um ramo de negócio bastante rentável e
atrativo a grande parte das instituições do setor financeiro. Porém, o setor tem
dificuldades para desenvolver modelos de negócio robustos para o segmento.
“Eles (instituições financeiras) precisam desenvolver combinações sustentáveis de
crédito e produtos/serviços auxiliares, bem como um entendimento detalhado das
necessidades dos consumidores. Além disso, os bancos também devem demonstrar
para donos de negócios que podem fornecer processos rápidos e de baixo custo a fim
de conquistar a confiança deles”, relata a consultoria.
No país, algumas instituições financeiras estão tentando quebrar essa barreira ao
desenvolver serviços específicos para pequenas empresas. O Santander lançou no ano
passado a plataforma Santander Negócios & Empresas, que conta com cursos on-line
para ajudar no desenvolvimento e internacionalização dos negócios.
Outro destaque do projeto são as palestras sobre temas de interesse ao mundo
corporativo. As palestras acontecem em parceria com o Insper e são destinadas a
clientes e não clientes. “Temos palestras de inovação, de gestão de pessoas. Isso
ajuda muito os empresários a terem outra visão dos seus negócios”, diz Marcelo Aleixo,
superintendente executivo de PME do Santander.
Já o Banco do Brasil apostou na criação de agências e escritórios específicos ao
segmento de pequenos negócios. O banco possui 19 agências exclusivas para
empresas com faturamento bruto anual a partir de R$ 1 milhão, com planos de chegar
a até 50 unidades até o fim deste ano. Os escritórios estão presentes em seis cidades,
incluindo Curitiba.
O diferencial desses estabelecimentos, segundo o banco, é contar com uma equipe de
quase quatro mil gerentes especializados em atender os pequenos e médios
empresários. Segundo informações do diretor de Micro e Pequenas Empresas do Banco
do Brasil, Ilton Luís Schwaab, os gerentes passam por uma trilha de aprendizado que
contempla treinamentos sobre mercado, crédito, produtos para o segmento,
processos, soluções e gestão.
O consultor do Sebrae-PR e coordenador estadual de acesso a serviços financeiros,
Flavio Locatelli Júnior, afirma que a principal dificuldade do empreendedor no
relacionamento com o banco está no desconhecimento da gestão financeira do seu
negócio. Os bancos que conseguirem fazer a leitura desse cenário, adequando os
produtos e serviços, devem sair na frente.
Amigo PME
Para ajudar os micro e pequenos empresários a lidarem com o próprio negócio, a
Barigui Companhia Hipotecária lançou o projeto Amigo PME, uma plataforma on-line
que disponibiliza conteúdo e conceitos sobre gestão. A ideia surgiu após a empresa
constatar que um dos erros mais comuns entre os pequenos empresários é o uso do
cartão de crédito pessoal para abrir e manter o negócio. A plataforma visa esclarecer
essas e outras dúvidas. Os conteúdos são produzidos pela FAE Centro Universitário e
são gratuitos. Mais informações, no site do projeto.

Entender de gestão ajuda no relacionamento com instituições financeiras
A grande maioria (70%) das micro e pequenas empresas (MPEs) possui algum tipo de
relacionamento com o banco. Para que essa relação seja vantajosa para o
empreendedor, o consultor do Sebrae-PR e coordenador estadual de acesso a serviços
financeiros, Flavio Locatelli Júnior, orienta o empresário a fazer uma leitura da gestão
financeira do seu negócio antes de procurar ajuda.
“Às vezes, vemos empresários buscando crédito fora das suas capacidades de
produção e receita”, conta Locatelli Jr. Ele afirma que as instituições financeiras devem
ser vistas como fornecedores e que cabe ao empresário conhecer as suas demandas
e quais entidades podem ajudar na inclusão.
As opções são várias e vão além dos tradicionais bancos públicos e privados. Agências
de fomentos, cooperativas de crédito e banco setorizados também podem suprir as
demandas dos pequenos negócios. Locatelli lembra que nada impede o empreendedor
de manter relacionamento com mais de uma instituição.
“Primeiro, preciso entender quais são as principais necessidades do meu negócio. Se
vou precisar de uma maquininha, preciso fazer uma busca dos fornecedores e
comparar quais são as condições oferecidas”, diz o consultor.
BMW começa a exportar carros pelo Porto de Paranaguá
30/06/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

A fabricante alemã de automóveis BMW iniciou nesta quarta-feira (29) a exportação
de veículos pelo Porto de Paranaguá. Foram embarcados 200 automóveis do utilitário
X1 produzidos em Araquari, em Santa Catarina, com destino aos Estados Unidos. A
remessa é a primeira de um total de 10 mil unidades previstas que serão enviadas até
o começo do próximo ano.
As unidades do modelo X1 são produzidas em Araquari e transportadas por
cegonheiras até o Porto de Paranaguá, que fica cerca de 200 quilômetros de distância
da fábrica. Do porto, são enviadas para o destino final, os Estados Unidos.
A primeira remessa, que começou a ser embarcada nesta quarta, é de 200 veículos.
O navio Isolde, de bandeira sueca, veio do Porto de Vitória e encostou no Porto de
Paranaguá às 12h para iniciar a operação. A partir de julho, a marca deve exportar
cerca de 1,5 mil veículos por mês aos EUA partindo de Paranaguá.
Segundo a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa), o porto
paranaense foi escolhido por ter experiência na operação desse tipo de carga.
“Todas as exigências do fabricante foram atendidas, como a colocação de rampas
especiais para o embarque dos automóveis”, afirma o diretor-presidente da
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa), Luiz Henrique Dividino.

BMW se alia com empresas de tecnologia para desenvolvimento de carros
autônomos, diz fonte
30/06/2016 - Fonte: R7
A BMW está preparada para anunciar uma aliança para o desenvolvimento de carros
autônomos com a especialista em detecção de colisões Mobileye e a fabricante de
chips Intel, afirmou uma fonte com conhecimento do assunto.
A aliança provavelmente vai se focar em tecnologia sendo desenvolvida pela Mobileye
que dá a veículos guiados por computadores mais reflexos sem intervenção de um
motorista.
As três companhias afirmaram que vão promover uma entrevista coletiva na sextafeira, mas não deram detalhes. A entrevista será concedida pelo presidente-executivo
da BMW, Harald Krueger, pelo presidente-executivo da Intel, Brian Krzanich, e pelo
presidente do conselho da Mobileye, Amnon Shashua.
Montadoras de veículos e empresas de tecnologia estão promovendo alianças para
comercializar carros autônomos depois que foram pegas desprevenidas por grandes
investimentos sendo realizados por companhias do Vale do Silício como Google, Tesla
e Apple na área.
Nesta semana, montadoras alemãs de veículos, fornecedores de autopeças e as
empresas de mapas digitais Here e TomTom anunciaram a criação de um padrão que
vai determinar como os dados de rua e performance dos veículos serão transmitidos
de carros conectados à Internet para serviços de computação em nuvem. A
expectativa é que o padrão ajude na administração de tráfego de veículos autônomos
e serviços de frota de veículos.
No início de junho, a BMW, maior montadora de carros de luxo, informou que vai lançar
um novo modelo com capacidade de condução autônoma em 2021.
Fapesp lança fundo de apoio a pesquisa tecnológica para MPEs
30/06/2016 - Fonte: Paraná Online
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) está disposta a
apoiar financeiramente a pesquisa tecnológica em micro e pequenas empresas
paulistas. A chamada para o programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas
(Pipe) está aberta até 1º de agosto, com valor total de R$ 15 milhões.
Serão financiados projetos de pesquisa em todas as áreas do conhecimento, voltados
para o desenvolvimento de produtos, processos e serviços. O critério para aprovação
do aporte é que as empresas solicitadas tenham até 250 funcionários e esteja sediada
no Estado de São Paulo.
Os projetos de pesquisa selecionados deverão ser desenvolvidos por pesquisadores
que tenham vínculo empregatício com as empresas.
As propostas serão desenvolvidas em duas etapas. Na primeira, o candidato precisa
mostrar a viabilidade tecnológica do produto proposto. Na chamada Fase 1, os
recursos aos projetos aprovados chegam a R$ 200 mil, para uso em até nove meses.
Já a Fase 2 compreende o projeto receber até R$ 1 milhão, com prazo de até 24
meses.
Os projetos podem ser inscritos em qualquer uma das fases, exclusivamente por meio
eletrônico, pelo Sistema de Apoio a Gestão (SAGe), no site da Fapesp. O resultado dos
projetos aprovados será divulgado em 30 de novembro de 2016.

Receita líquida total da indústria de máquinas cresce 4,1% em maio, diz
Abimaq
30/06/2016 - Fonte: Paraná Online
A receita líquida total do setor industrial de máquinas e equipamentos fechou o mês
de maio em R$ 5,523 bilhões, conforme balanço divulgado nesta quarta-feira, 29, pela
Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). O resultado
é 4,1% maior do que o montante registrado em abril.
Na comparação com maio de 2015, há queda de 28,8%. No acumulado do ano até
maio, a receita líquida total do setor caiu 30,7%, para R$ 27,129 bilhões ante o mesmo
período do ano passado.
O consumo aparente em maio atingiu R$ 7,898 bilhões, valor 1,4% maior que o
apurado em abril. Na comparação com maio do ano passado, o consumo aparente
recuou 32,2% e no acumulado do ano, diminuiu 32,1%, para R$ 41,015 bilhões.
Ainda segundo a Abimaq, as exportações de máquinas e equipamentos em maio
somaram US$ 695,92 milhões. O valor é 2% superior da cifra embarcada em abril. Na
comparação com maio do ano passado, as exportações subiram 9,9% e no acumulado
do ano até maio, a alta foi de 0,9%, totalizando receita de US$ 3,295 bilhões.
Já as importações somaram US$ 1,199 bilhão em maio, leve queda de 0,8% na
comparação com abril. Na comparação com maio de 2015, a diminuição chegou a 25%
e no acumulado do ano até maio houve retração de 30,4%, para US$ 6,078 bilhões,
na comparação com igual período do ano passado.
Com isso, o saldo da balança comercial do setor ficou negativo em US$ 503,11 milhões
em maio. O resultado foi 4,3% inferior ao registrado em abril e 47,8% menor do que
o mesmo mês do ano passado. No acumulado dos cinco primeiros meses do ano, a
balança comercial acumula queda de 49,1%, com saldo negativo de US$ 2,782 bilhões,
em relação ao mesmo período de 2015.
O quadro de empregados do setor ficou estável em maio em relação a abril em 308,716
mil trabalhadores. Na comparação com maio do ano passado, o emprego na indústria
de máquinas e equipamentos recuou 10,4% e no acumulado do ano até maio caiu
12% ante o mesmo período em 2015.
Por sua vez, o Nuci, que mede o nível de utilização da capacidade instalada na indústria
de máquinas e equipamentos, ficou em 68,9% em maio, 2,3% maior do que o
verificado em abril, quando ficou em 67,3%.
Nos primeiros cinco meses do ano, o Nuci ficou em 66,6%, em média, queda de 3%
ante o mesmo período do ano passado. A carteira de pedidos de maio recuou 6,3% na
comparação com abril e diminuiu 9,4% ante maio de 2015.
IBGE vê mercado de trabalho em ciclo vicioso, com quedas no rendimento e
emprego
30/06/2016 - Fonte: Paraná Online
O mercado de trabalho está num ciclo vicioso, com perda de rendimento e queda na
qualidade do emprego, afirmou nesta quarta-feira, 29, o coordenador de Trabalho e
Rendimento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Cimar Azeredo.
Segundo ele, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad
Contínua) divulgados mais cedo mostram que o trabalho por conta própria já não
absorve a perda no emprego com carteira assinada.

O contingente de empregados no setor privado com carteira assinada somou 34,444
milhões de pessoas no trimestre móvel até maio, 1,520 milhão a menos (queda de
4,2%) do que em igual período de 2015. Já a ocupação como "trabalhador por conta
própria" viu o contingente aumentar em 952 mil pessoas (4,3% a mais) na mesma
base de comparação.
"Para onde estão indo esses trabalhadores que perdem a carteira de trabalho? Parte
expressiva dessa população está montando o próprio negócio e trabalhando por conta
própria. Só que esse canal está cada vez menor. A saída da informalidade está se
complicando", afirmou Azeredo.
Outro sinal de perda de qualidade no emprego, segundo o pesquisador do IBGE, é o
aumento das populações ocupadas em atividades tradicionalmente marcadas pela
informalidade e precariedade, como "alojamento e alimentação" e "serviços
domésticos". Em um ano, os contingentes ocupados nessas atividades cresceram em
180 mil pessoas (mais 4,1%) e 390 mil pessoas (mais 6,5%), respectivamente.
Por isso, Azeredo considera que o mercado de trabalho está num ciclo vicioso. "Você
tem hoje um mercado que não contrata e dispensa trabalhadores com carteira",
afirmou o pesquisador. Com mais desempregados e renda menor, a capacidade de
consumo das famílias seguiu em baixa até maio.
Ainda assim, Azeredo destacou que a Pnad Contínua do trimestre móvel até maio ainda
capta efeitos da demissão dos trabalhadores temporários, tradicionalmente
contratados no fim do ano e, em geral, demitidos até março.
Indústria eletroeletrônica reduz ritmo de demissões
30/06/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo
As demissões da indústria de eletroeletrônicos começam a desacelerar, sinal de que
uma estabilização no saldo de funcionários pode estar próxima, aponta a Abinee, que
representa o setor.
Em seu 16º mês consecutivo de cortes, em maio, o total de empregados caiu 0,2% a menor retração desde fevereiro do ano passado.
O resultado indica uma retomada da confiança dos empresários, diz o presidente da
entidade, Humberto Barbato.
"Os cortes continuam, mas não deverão voltar ao ritmo dos últimos meses. A partir
de agosto ou setembro, já esperamos ver uma recuperação dos negócios", afirma.
As contratações, porém, deverão vir só em 2017. No acumulado de 12 meses até
maio, foram eliminados 15% dos empregos da indústria.
O principal motivo de otimismo das empresas é a troca de governo. Ao menos 66%
delas se dizem confiantes na melhora da economia.
O desempenho, no entanto, ainda foi negativo para a maior parte do setor.
A taxa de companhias que viram suas vendas caírem foi de 57% em maio. A
porcentagem das que tiveram aumento dos pedidos foi de 27%, quatro pontos
percentuais a mais que no mês anterior.
As exportações são apontadas como alternativa por ao menos 37% das empresas, que
elevaram suas vendas para fora neste ano. "Mas elas ainda influenciam pouco na
manutenção dos empregos da indústria como um todo."

Analistas preveem desemprego em alta até o início de 2017
30/06/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo

Apesar dos sinais positivos sobre o ritmo da atividade econômica, o mercado de
trabalho vai piorar mais ao longo deste ano e no início de 2017 antes de ensaiar uma
recuperação.
Oito analistas consultados pela Folha preveem a taxa de desemprego entre 10,9% e
13% no último trimestre do ano (sem tratamento sazonal). O país terá de 11 milhões
a 12,5 milhões de pessoas em busca de trabalho.
O emprego demora a reagir por alguns fatores. Parte das empresas ainda precisa
reduzir o nível do estoque. E, após reduzi-lo, terá ainda de ocupar a ociosidade
existente antes de contratar.
"Há custos envolvidos em contratar e demitir. E o empresário não vai contra- tar
pessoal sem antes ter certeza da recuperação da economia", afirma Thaís Zara,
economista da Rosenberg Associados.
CENÁRIO
Segundo cálculos do Bradesco, para absorver o crescimento da procura por emprego
prevista para os próximos meses, a economia teria de estar crescendo a um ritmo
anual de 2%.
"O PIB [Produto Interno Bruto] deve crescer assim só no início do ano que vem. E os
efeitos desse crescimento sobre o emprego devem ser vistos só em meados de 2017",
disse Igor Velecico, economista do Bradesco.
Velecico prevê o pico do desemprego em 12,2% em meados de 2017.
Economistas consultados estimam a taxa entre 12,2% e 14%, mas divergem sobre o
período do ano em que ela será atingida.
Conectar caminhão, ferrovia e porto ainda é desafio de logística no Brasil
30/06/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo

No meio do caminho tinha uma pedra. Mas podia ser também um atoleiro, a falta de
uma ponte, uma ferrovia que não ficou pronta ou um canal portuário por onde o navio
não passa. Na infraestrutura brasileira, vários projetos foram executados sem pensar
na integração, o que ocasiona interrupções nos trajetos por onde as cargas deveriam
passar.

Estudiosos apontam que o transporte inadequado custa o equivalente a 12% do PIB
—entre 50% e 100% mais que em outros países.
Em geral, as obras e as concessões tentam criar corredores de escoamento pelo país.
Raramente, no entanto, os projetos se completam.
Um exemplo é o corredor que escoaria produtos agrícolas do Centro-Oeste para os
portos na região Norte.
Pela BR-163, iniciada no governo FHC, a produção chegaria a Miritituba (PA) e, depois,
seguiria por balsa pelo rio Tapajós até os terminais portuários da região Norte com
custo cerca de 30% menor do que o atual.
O trecho de 1.800 quilômetros entre Mato Grosso e o Pará ainda não terminou de ser
asfaltado (faltam cerca de cem quilômetros), deixando atolados caminhões que tentam
acessar os terminais portuários já prontos no Pará, com investimentos que
ultrapassam os R$ 5 bilhões.
Outro exemplo são as eclusas do rio Tucuruí. Depois de quase três décadas de obras,
ficaram prontas, permitindo a navegação pelo rio Tapajós. Mas os barcos não passam
por lá em parte do ano porque não foi retirado o chamado Pedral do Lourenço, que
teve a obra licitada neste ano.
Estudo da CNI (Confederação Nacional da Indústria) aponta que R$ 107 bilhões em
obras fora da região Sudeste levariam à economia de R$ 21,2 bilhões por ano à
agroindústria.
Wagner Cardoso, gerente de infraestrutura da CNI, afirma que a junção dos
ministérios do setor numa só pasta tende a colaborar para a integração dos projetos.
Para ele, o país conseguiu em alguns trechos, principalmente no Sudeste, ter
corredores com eficiência e padrão internacional, citando o sistema de estradas e
terminais de portos entre São Paulo e Santos (SP). "É um raio pequeno em que os
corredores são eficientes. Não é a toa que a indústria está toda ali."
Entre 2007 e 2015, o país lançou sete diferentes programas de investimentos em
infraestrutura para tentar solucionar esses gargalos. Entre eles, houve duas
características comuns: volumes bilionários de investimentos anunciados e a falta de
conclusão da maioria deles.
Venilton Tadini, presidente-executivo da Abdib (Associação Brasileira da Indústria de
Base), diz que os planos até agora foram orientados para resultados de curto prazo,
mas que jamais conseguiram melhorar a produtividade do país. Tadini defende que o
país melhore a qualificação técnica dos servidores responsáveis por contratar e
analisar os projetos. "Os projetos foram colocados sem a maturidade necessária e com
isso não conseguiram chegar ao fim", afirma.
Bernardo Figueiredo, que já ocupou cargos públicos de direção nos governo Lula e
Dilma, afirma que as soluções para a melhoria dos transportes vão variar pouco porque
já estão traçadas desde a década de 1970.
Segundo ele, o que falta são projetos com qualidade, o que não ocorreu nos últimos
dois programas de concessões. O governo, afirma, quis concluí-los em seis meses,
quando seriam necessários ao menos 18 meses. "Ganharam um ano para perder três",
lamenta.

Desafio logístico

CORREDOR NORTE
Rodovias projetadas para levar a produção agrícola do Centro-Oeste a portos fluviais
no Pará e, de lá, para o exterior
O que ocorreu?
As obras de asfaltamento da BR-163 se arrastam há uma década. Ainda há cerca de
100 km de estrada para serem asfaltados, o que reduz o número de caminhões que
passam na via. Com isso, os terminais portuários já construídos podem a ficar
ociosos
Custo estimado
R$ 3,8 bilhões (obras em rodovias, hidrovias e terminais portuários)
Economia potencial/ano
R$ 2,2 bilhões
Prazo do retorno do investimento
1,7 ano
CORREDOR NORDESTE
Ampliação dos portos de Pecém (CE) e Suape (PE) para receber navios de grande
porte vindos do hemisfério Norte, conectados por trem pela Ferrovia Transnordestina
O que ocorreu?
Os portos criaram parte de sua infraestrutura, mas a construção da ferrovia se
arrasta há uma década sem prazo para que ela esteja concluída. Projetos de
ampliação dos terminais, como o novo terminal de contêineres de Suape, também
pararam
Custo Estimado
R$ 2,9 bilhões/R$ 5,8 bilhões (Transnordestina+Suape/ Transnordestina+Pecém)

Economia potencial/ano
R$ 122 milhões/R$ 883 milhões
Prazo do retorno do investimento
24 anos/6,5 anos
CORREDOR NORTE-SUL
Projeto de extensão da Ferrovia Norte-Sul, que ia de São Luís (MA) a Palmas (TO),
até SP. Outro projeto previa ramal do norte do Pará para Manaus. Objetivo é levar
cargas para o Norte e manufaturadas para o Sul
O que ocorreu?
Os terminais portuários de São Luís estão sendo ampliados, mas a ferrovia continua
operando apenas de Palmas para cima. Pela falta de projeto para levar a estrada de
ferro a Manaus, investidores estão temerosos de investir na ampliação dos terminais
no Amazonas e no Pará
Custo estimado
R$ 15,5 bilhões (ferrovias e portos)
Economia potencial/ano
R$ 2,3 bilhões
Prazo do retorno do investimento
6 anos
CORREDOR SUL-SUDESTE
Criação de um corredor de estradas duplicadas para transporte de caminhão entre
São Paulo e Buenos Aires (Argentina), com objetivo de facilitar o trânsito de
mercadorias entre os dois países de maior comércio bilateral da região
O que ocorreu?
As obras da BR-153 estão em andamento. Mas a principal obra da BR-116, a serra
do Cafezal, deveria estar pronta desde 2013, mas a concessionária atrasou o serviço
e ela só deve estar concluída dentro de mais um ano. No caso da BR-476, o governo
tenta concedê-la
Custo estimado
R$ 783 milhões (rodovias)
Economia potencial/ano
R$ 1,6 bilhão
Prazo do retorno do investimento
6 meses
*Os custos são estimados com base em números de 2013, divulgados em 2014. O
retorno potencial é em redução de custos de transportes
Com boa demanda de grãos e minérios, logística amplia capacidade
30/06/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo

Operadores logísticos privados, como a VLI Multimodal e a Rumo ALL, trabalham para
a ampliar a capacidade de escoamento de grãos e de minérios pelas ferrovias do
Centro-Oeste até os portos das regiões Sudeste e Sul, as mais congestionadas do país.
A VLI, empresa que ficou com as ferrovias da antiga Vale Logística, investiu R$ 2,7
bilhões para ampliar a capacidade do Tiplam, o porto privado de Santos, que fica no
canal de Piaçaguera, conectado até o Centro-Oeste pela ferrovia Centro-Atlântica.

O terminal, que movimenta cerca de 2,6 milhões de toneladas de fertilizantes, amônia
e enxofre, terá também capacidade para exportar mais 12 milhões de toneladas de
produtos, incluindo soja e açúcar, até 2017. O novo terminal de enxofre foi inaugurado
em junho.
Para isso, a VLI construiu quatro galpões de armazenamento de produtos e mais três
berços para embarque de grãos, açúcar e descarga de fertilizantes. O calado do canal
de Piaçaguera teve ser dragado para permitir a entrada de navios de maior porte. O
financiamento do projeto contou com recursos captados por meio de debêntures
incentivadas, como isenção de IR (Imposto de Renda) para investidor pessoa física.
As obras do Tiplam fazem parte do plano total de investimento de R$ 9 bilhões da VLI
para construir terminais de conexão de cargas, ampliar portos, reformar linhas férreas,
além de comprar locomotivas e novos vagões. A empresa liga as ferrovias Norte-Sul
e Centro-Atlântica aos portos de Santos (SP), São Luís (MA) e Vitória (ES).
"A proposta da VLI é de integração dos diferentes modais logísticos. A falta de conexão
que existe hoje não é vista como um problema, mas como uma oportunidade de
integração", disse Fabiano Lorenzi, diretor-comercial da VLI.
RUMO
No caso da Rumo, a antiga ALL, o plano de investimento até 2020 pode chegar a R$
10 bilhões na recuperação de linhas férreas e compra de locomotivas e vagões para
as ferrovias de São Paulo, Paraná e Mato Grosso. A Rumo é a maior empresa no
transporte de soja para os portos de Santos e Paranaguá (PR).
Hoje, mais da metade da soja produzida na região de Rondonópolis (MT) é
transportada pela ferrovia, sendo que o restante vai ao porto por caminhões, com
custo até 30% maior. A Rumo só não consegue ampliar essa fatia de mercado por
falta de capacidade de transporte.
Para dar conta da demanda, a Rumo pretende aumentar a capacidade de escoamento
de grãos e aposta também no embarque de celulose da nova unidade da Fibria em
Três Lagoas (MS), que entra em operação até o final do próximo ano.
A partir de 2020, a empresa planeja entrar em uma segunda fase de investimentos,
com a ampliação em 50% do número de vagões nas composições dos trens. Hoje, as
composições só conseguem trabalhar com, no máximo, 80 vagões devido a
dificuldades de manobras. Com a reforma nos pátios e em demais praças, os trens
poderão ter até 120 vagões.
"É um ganho muito importante na nossa produtividade. E com um custo praticamente
igual. Só aumenta um pouco o gasto com combustível", disse Julio Fontana, presidente
da Rumo.
Brasil e EUA avançam em facilitação de comércio entre os países
30/06/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo

Brasil e Estados Unidos avançaram em medidas de facilitação do comércio e preparam
acordos nesse sentido nas áreas agrícola e têxtil, dentro da estratégia de estabelecer
medidas graduais para o acesso ao mercado.

A ideia é simplificar os procedimentos de exportação e importação e estimular as
trocas bilaterais.
Em evento em Washington que marcou os dez anos do Diálogo Comercial Brasil-EUA,
o secretário de Comércio Exterior do ministério do Desenvolvimento, Daniel Godinho,
destacou alguns resultados concretos do mecanismo, entre eles a eliminação do papel
no comércio bilateral.
Segundo Godinho, a medida está em vigor há pouco mais de um mês e quase todo o
comércio entre os dois países já está sendo feitas por meio eletrônico ( 99% das
exportações e 97% das importações).
"Cada operação tinha que ter um papel enviado e assinado com caneta azul. Eliminar
isso é eliminar custo e tempo, e portanto, ganhar competitividade e acesso ao
mercado", disse o secretário.
O próximo passo é um acordo sanitário e fitosanitário, que Godinho considera
"fundamental" pois cobre 65% do comércio bilateral agrícola, que em 2015 atingiu
US$ 5 bilhões. O objetivo também é "eliminar o papel", disse, para dar agilidade às
empresas envolvidas. A expectativa é que o acordo esteja pronto até o fim do ano.
Godinho disse que está perto de ser finalizado um acordo de convergência regulatória
para o setor de cerâmica, que permitirá a produtos brasileiros entrar nos EUA com o
selo do Inmetro, e aos americanos no Brasil com o de sua agência de certificação.
Será o primeiro acordo de reconhecimento mútuo já assinado pelo Brasil. O setor têxtil
também começou a negociar um semelhante.
Já em prática desde o fim do ano passado, a certificação no Brasil para exportação
para os EUA será ampliada, com mais dois laboratórios no país.
Desde que o primeiro entrou em funcionamento, em dezembro, houve um aumento
de 65% nas certificações e o tempo gasto caiu de um ano para 90 dias, disse Godinho,
explicando que antes o exportador tinha que enviar a amostra do produto para ser
testado e certificado nos EUA por laboratórios americanos.
"Identificamos que a principal barreira para a exportação de manufaturados brasileiros
para os EUA eram barreiras não tarifárias, especialmente o custo de certificação",
afirmou o secretário.
Para o subsecretário de Comércio dos EUA, Kenneth Hyatt, o diálgo comercial com o
Brasil tem servido para aproximar as posições dos países, com foco em estimular os
investimentos e as trocas bilaterais.
"Em todos os setores, tentamos gerar resultados concretos, mas o mais importante é
que essa plataforma fortalece esta importante relação", disse.
Wabco e ZF criam sistema de manobra evasiva para caminhões
30/06/2016 - Fonte: Automotive Business
Wabco e ZF combinaram suas especialidades para desenvolver um sistema eletrônico
de auxílio a manobras evasivas para caminhões, capaz de evitar acidentes por meio
do monitoramento de obstáculos à frente que, em caso de emergência, ativa
automaticamente a frenagem e atua na direção do veículo para fazer o desvio
necessário com segurança.
O primeiro protótipo do sistema denominado EMA (do inglês Evasive Maneuver Assist)
foi apresentado pela primeira vez na quarta-feira, 29, no campo de provas da
Universidade de Aachen, na Alemanha.

O EMA combina sistemas de radar, freios e controle eletrônico de estabilidade da
Wabco com o sistema de assistência de direção desenvolvido pela ZF. Com essa junção
de competências e tecnologias, o assistente eletrônico de manobras evasivas controla
os movimentos laterais e longitudinais do caminhão e da carreta em condições críticas
rodando em altas velocidades, ajudando assim a evitar colisões em situações como
trânsito parado após curvas ou quando rodando em pisos molhados de baixa
aderência.
A Wabco fornece para o EMA seu sistema de radar OnGuard Active, que identifica
veículos parados ou em movimento à frente e emite alertas visuais e sonoros ao
motorista. Em caso de colisão iminente, é ativada a frenagem eletrônica de
emergência da Wabco, que conectada com o sistema de controle dinâmico de direção
eletro-hidráulica ReAX da ZF, atuam em conjunto para fazer o veículo desviar do perigo
e parar em segurança.
“O protótipo demonstrado hoje é um forte exemplo da liderança das duas empresas
no desenvolvimento de sistemas avançados de segurança para veículos comerciais”,
disse em nota Jacques Esculier, presidente da Wabco.
“O EMA, que conecta os sistemas de freios e controle de estabilidade da Wabco com a
direção ativa da ZF pela primeira vez, é um importante passo adiante na rota da
direção autônoma para a indústria do transporte”, acrescentou.
“Estou muito feliz que ZF e Wabco tenham juntado forças para combinar suas
tecnologias de direção e frenagem e assim criar um novo sistema anticolisão para
veículos comerciais. O Evasive Maneuver Assist (EMA) é uma inovação de lideranças
da indústria que tem potencial para elevar significativamente a segurança no trânsito
em todo o mundo”, disse Stefan CEO do grupo ZF.
MVC desenvolve componente plástico em tempo recorde para a Mitsubishi
30/06/2016 - Fonte: Automotive Business

A MVC, fabricante de componentes plásticos e que pertence às Empresas Artecola,
desenvolveu em tempo recorde de 60 dias o novo para-choque de impulsão (PCI) para
equipar a nova L200 Triton Outdoor da Mitsubishi, fabricada na unidade de Catalão
(GO). A montadora estima que serão utilizadas aproximadamente 200 unidades da
peça por mês.
Segundo a MVC, graças ao processo de vacuum forming, com sistema de corte
automatizado e utilização de compostos especiais de alta performance, é possível
reduzir o tempo de desenvolvimento, além de proporcionar menor custo de
ferramental. Montado sobre o para-choque dianteiro, o formato atribuído ao PCI é que
dá o visual esportivo à picape.
A empresa atribui ainda ao processo de fabricação do componente a fácil adaptação
das peças conforme a demanda de produção. Para a MVC, o processo se encaixa na
necessidade atual das montadoras, que estão revendo seus conceitos ao optarem por
processos que deem maior velocidade de desenvolvimento ao mesmo tempo em que
proporcionem baixo custo de investimento, tudo isso devido à necessidade de
velocidade dos lançamentos.

Cepal: américa latina e caribe não aproveitaram valorização dos minérios
para desenvolver indústria
30/06/2016 - Fonte: Inda
Atualmente, a riqueza mineral da América Latina e Caribe representa 66% do lítio,
47% do cobre, 45% da prata, 25% do estanho, 23% da bauxita e do níquel e 14% do
ferro de todo o planeta. No entanto, a abundância — e o volume de investimentos
estrangeiros atraído pelas matérias-primas nos últimos 15 anos — não foi suficiente
para que países da região conseguissem aprimorar suas cadeias produtivas de
minerais metálicos.
O alerta é da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) em novo
relatório sobre os fluxos de capitais externos nas regiões. O documento destaca a
necessidade da região de expandir cadeias produtivas que podem aumentar o valor
dos seus minérios.
O organismo aponta a crescente importância dessas commodities, ao longo dos
últimos anos, para as economias latino-americanas e caribenhas. Nos anos 1990, a
porção do investimento estrangeiro direto (IED) envolvendo empreendimentos de
recursos naturais — incluindo aí, os minerais — era de apenas 16,6% do total. O índice
atingiu 17,1% nos anos 2000, mas foi entre 2010 e 2014 que o valor chegou a 22,3%.
Nesses quatro anos, mais de 170 bilhões de dólares em IED chegaram aos setores de
recursos naturais em projetos desenvolvidos pelas principais mineradoras
transnacionais do mundo.
O levantamento da CEPAL ressalta ainda que, entre 2000 e 2015, 16% das operações
mundiais de fusão ou aquisição no setor envolveram uma empresa da América Latina
ou do Caribe.
Nesse mesmo período, foram feitas transações no valor de 78 bilhões de dólares na
região. Desse montante, 92% esteve distribuído entre corporações de oito países, com
destaque para o Brasil, Chile, Peru e México — países receptores das transações.
O Brasil também foi citado por liderar a produção de ferro na América Latina e no
Caribe durante o aumento da produção global de minérios associada à valorização dos
preços desde 2003.
O período positivo para a região, contudo, tem sofrido os impactos da desvalorização
dos minérios registrada a partir de 2012 e provocada pela desaceleração econômica
da China e pela fraca demanda de países desenvolvidos por commodities. Agora,
nações latino-americanas e caribenhas estão pagando o preço de não terem investido
em suas indústrias para agregar valor aos minérios.
“Nossa região, que poderia ter aproveitado mais o boom dos recursos naturais, ao
final deste ciclo de expansão, não avançou nas cadeias de valor”, lamentou a
secretária-executiva da CEPAL, Alicia Bárcena.
O organismo regional comparou o desempenho da América Latina e do Caribe com a
trajetória da China — que investiu uns programas de industrialização a longo e médio
prazo. Ao mesmo tempo em que a potência oriental concentrou as importações de
minérios por muito tempo, impulsionando a procura no mercado internacional, o país
também apostou no setor de fundição e refinamento dos metais.
As reservas chinesas de cobre, por exemplo, são muito menores em comparação às
latino-americanas, mas a China desenvolveu uma estratégia que lhe permite, hoje,
importar o minério em estados primários para processá-lo e exportá-lo na forma de
metais básicos ou elaborados.

Agregando valor em seu próprio mercado, a China alcançou uma participação de
34,8% na produção mundial de cobre refinado, ao passo que a América Latina e o
Caribe são responsáveis por uma fatia de apenas 16% — embora liderem a extração
do minério.
“Ainda quando não produzem, (os chineses) agregam valor às matérias-primas que
compraram e acumularam. Nós as temos, não precisamos importá-las, poderíamos ter
uma política industrial baseada nestas grandes reservas de recursos naturais”, alertou
Bárcena.
Excesso de oferta e onda protecionista preocupam setor siderúrgico
brasileiro
30/06/2016 - Fonte: Inda
Em meio a excesso global de produção e declínio da demanda, a tensão aumenta no
mercado internacional de aço, com a China ameaçando denunciar os Estados Unidos
na Organização Mundial do Comércio (OMC) sob alegação de abuso de barreiras contra
seus produtos.
De seu lado, fontes do governo brasileiro não escondem "preocupação crescente" com
medidas ou ameaças que vem sendo levantadas contra o aço brasileiro no exterior,
em mercados como os EUA, Tailândia, Índia, Taiwan e agora Malásia.
Para Marco Polo de Mello Lopes, presidente do Instituto Aço Brasil, que representa a
industria siderúrgica brasileira, a tensão é evidente com um excesso de capacidade
global de 700 milhões de toneladas, das quais 400 milhões de toneladas desse excesso
estão na China. Para se ter uma ideia, a capacidade produtiva brasileira é de cerca de
50 milhões de toneladas.
A China é o produtor mais atingido globalmente por barreiras, acusado de ganhar
deslealmente fatias do mercado. Analistas do setor estimam que o preço do aço chinês
fica entre 20% e 50% mais baratos do que o de qualquer outro competidor. "Não se
tem como competir com a China e práticas predatórias", diz Lopes.
O mais recente levantamento da OMC mostra que 50% das restrições comerciais
impostas nos últimos tempos por países do G-20, as maiores economias, afetam
produtos siderúrgicos, vindo em seguida químicos (14%) e plásticos e borracha (7%).
Na semana passada, o Departamento do Comércio dos EUA aplicou novas sobretaxas
- antidumping de 265,79% e sobretaxa anti-subsidio de 256,44% - contra o aço
laminado plano a frio chinês, fazendo Pequim perder a paciência desta vez.
O Ministério do Comércio chinês divulgou comunicado aconselhando os EUA a serem
mais prudentes no uso de instrumentos de defesa comercial no setor siderúrgico,
alertando que "o protecionismo comercial cada vez mais feroz pode apenas agravar as
fricções e conflitos, e ajuda pouco a resolver os problemas".
Para Pequim, as dificuldades na industria siderúrgica global são resultado de "fraca
demanda por causa da crise financeira internacional". Os chineses dizem querer
resolver as fricções de maneira amigável, mas desta vez explicitamente ameaçaram
com abertura de disputa diante dos juízes na OMC.
Os chineses exportaram 90 milhões de toneladas em 2015, mas este ano já estão em
ritmo para alcançar 110 milhões de toneladas mesmo com barreiras crescentes.
No caso do Brasil, Lopes nota que em 2000 o aço chinês representava 1,3% das
importações, ou 12 mil toneladas. Em 2014, as importações vindas da China chegaram

a 52%, com 2,4 milhões de toneladas. Em 2016 a China está vendendo 48% do aço
que o Brasil importa.
Fonte no governo em Brasília diz que, "por enquanto", não há abertura de novas
investigações contra aço chinês, como vem ocorrendo em boa parte do mundo. A
indústria siderúrgica brasileira observa que, enquanto se discute um Reintegra (crédito
tributário para exportação) de 3% no Brasil, na China o benefício chega a 17%.
Para o presidente do Aço Brasil, ninguém é inocente nesse setor. Os chineses
subsidiam fortemente sua indústria, e os EUA por sua vez dão uma forte dose de
protecionismo para a sua.
Nos processos contra aço brasileiro, sob alegação de dumping e de subsídios, os EUA
incluíram "itens que não tem o menor sentido", diz Lopes. A expectativa em Brasília é
que Washington venha a impor, em agosto ou setembro, a determinação final de
sobretaxas contra laminados a quente e frio da CSN e da Usiminas.
As sobretaxas provisórias aplicadas são de 29,93% contra laminados planos a quente
das duas empresas. Para laminados a frio, a cobrança provisória é de 29,78% para o
produto da CSN e de 30,45% para o da Usiminas.
A Malásia acabou de abrir investigação de salvaguarda que pode resultar tambem em
tarifa maior contra o fio-máquina brasileiro. Índia, Taiwan e Tailândia igualmente tem
investigações em curso que podem atingir siderúrgicos do Brasil.
Acidentes de trabalho vitimam duas vezes mais os homens que as mulheres,
diz IBGE
30/06/2016 - Fonte: R7

Os homens se acidentam mais no trabalho que as mulheres. A Pesquisa Nacional de
Saúde do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgada nesta quintafeira (30), indica que trabalhadores do sexo masculino se machucam mais que o dobro
de vezes que as mulheres.
Em 2013, base para o estudo, 3,5 milhões de homens com 18 anos ou mais se
acidentaram no trabalho — 5,1% do total masculino da força de trabalho na época.
Por outro lado, 1,5 milhão de mulheres se machucaram no serviço — 1,9% das
trabalhadoras do sexo feminino.
Naquele ano, 3,4% de todos os trabalhadores foram vítimas de acidentes de trabalho
— aproximadamente 5 milhões de pessoas. O IBGE informou ainda que a população
ocupada era composta por 56,7% de homens e 43,3% de mulheres.
Os acidentes de trabalho deixaram marcas a força produtiva do País. Segundo o
instituto, um em cada três trabalhadores que se lesionaram deixaram de fazer as suas
atividades habituais — 1,6 milhão de pessoas (32,9% do total). Outras 613 mil vítimas
de acidentes de trabalho ficaram incapacitadas ou com alguma sequela (12,4% dos
acidentados).

Considerando apenas o trânsito, 4,5 milhões de brasileiros sofreram algum acidente
com lesões corporais — 3,1% das pessoas de 18 anos em 2013. Um terço desses
acidentes ocorreram no trajeto para o trabalho (1,4 milhão de casos) e 445 mil
aconteceram durante o serviço (9,9% do total).
Publicidade
Fechar anúncio
Agressão no trabalho
O instituto informou ainda que 3,1% das pessoas de 18 anos ou mais sofreram alguma
violência ou agressão (física, sexual, psicológica) no País em 2013. Isso representa
nada menos que 4,6 milhões de pessoas.
Deste total, 846 mil foram alvo da violência ou da agressão no local de trabalho
(18,4% do total). Quando o agressor era conhecido, as proporções foram de 1,8%
para os homens (1,3 milhão) e 3,1% para as mulheres (2,4 milhões).
Considerando apenas pessoas conhecidas, as agressões ou violência atingiram 3,7
milhões de pessoas maiores de idade (2,5%), sendo que 439 mil foram agredidas no
trabalho (11,9%). Neste recorte, o percentual de vítimas do sexo masculino foi maior:
2,6 milhões (3,7%) contra 2,1 milhões de mulheres (2,7%).
Em 2013, a população brasileura era estimada em 200,6 milhões de pessoas, sendo
que 80% tinha 14 anos ou mais de idade. Considerada considerada em idade de
trabalhar, essa parcela da população estava assim distribuída em relação ao mercado:
população ocupada (57,9%), população fora da força de trabalho (38,5%) e população
desocupada (3,5%).
A Pesquisa Nacional de Saúde 2013 - Indicadores de saúde e mercado de trabalho foi
feita em todo o território nacional, com brasileiros de 18 anos ou mais, em ao menos
1.800 residências de cada uma das unidades da federação.
E agora, o que se deve fazer?
30/06/2016 - Fonte: Portal Contábil
As micro e pequenas empresas nunca amargaram tantas perdas como em 2016. Em
termos de receita, o faturamento das MPEs paulistas voltou a patamares de 2009,
período em que o Brasil enfrentava os reflexos de uma crise financeira global.
No total, as MPEs acumularam em abril R$ 6,4 bilhões a menos no caixa, montante
12,4% menor em relação ao mesmo mês do ano passado. A receita total, em abril, foi
de R$ 45,3 bilhões. É a 16ª queda mensal consecutiva, segundo pesquisa do SebraeSP.
Além delas, os microempreendedores individuais (MEIs) também tiveram queda
acentuada no faturamento mensal. Quando descontada a inflação do período, os MEIs
deixaram de acumular 19,9% na receita de abril se levado em consideração o mesmo
período do ano passado. No acumulado do ano (janeiro a abril), a categoria amargou
queda de 24% na receita real sobre o mesmo período de 2015.
Com déficit no caixa, o emprego nos pequenos empreendimentos também entrou em
um terreno de risco, principalmente no varejo. As micro e pequenas empresas tiveram,
ainda no mês de abril, saldo negativo de geração de empregos de 10,5 mil vagas.
Apesar de ser quatro vezes menor do que o registrado no mês de março, quando
apresentaram saldo negativo de 46,9 mil oportunidades, apenas as empresas dos
setores de serviço e agropecuário ainda criaram postos de trabalho.
O desemprego, conforme analisa o professor da Escola de Administração de Empresas
de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV/EAESP), Francisco Guglielme Júnior,

impede que o pequeno e médio empresário volte a prosperar, uma vez que configura
um entrave para a circulação de capital na economia.
O especialista se mantém pessimista em relação à reversão desse cenário e aposta
em uma retomada do crescimento – apenas – a partir de 2018. “Por mais que haja
esforços governamentais, não é possível empregar 12 milhões de pessoas do dia para
a noite”, comenta.
Necessidade. Além de comprometer o poder de consumo das famílias, principais
focos de atuação do pequeno negócio, a taxa de desemprego fomenta a abertura de
novos registros de Microempreendedores Individuais (MEIs). Apenas no primeiro
quadrimestre de 2016, a abertura de empresas dessa natureza totalizou 540,7 mil,
alta de 10,4% sobre o mesmo período de 2015.
A facilidade em obter o registro, porém, somada ao alto índice de desemprego do País,
fez com que o empreendedorismo por necessidade, decorrente da impossibilidade da
pessoa voltar ao mercado de trabalho, seja o principal fator por trás desse
crescimento. Em outras palavras: não há o que comemorar. Pelo contrário, pois
empresas assim deterioram o ambiente empreendedor.
“Em época de crise, não é hora de abrir uma empresa”, crava o economista e
responsável pelo levantamento realizado pela Serasa Experian, Luiz Rabi. “As
oportunidades de negócios diminuem em períodos de recessão. Desde 2013, as outras
naturezas jurídicas não crescem. O MEI é uma questão de sobrevivência da própria
família”, comenta Rabi.
Assim, a equação da crise para o empresário de pequeno porte retorna ao fator inicial,
conforme analisa o especialista da FGV. “O faturamento cai porque, por mais que
existam mais empresas sendo criadas, o bloco de consumo continua o mesmo”, avalia
Francisco Guglielme Júnior.
Indústria eleva confiança e reduz ociosidade em junho
30/06/2016 - Fonte: Valor Econômico
Depois de recuar em maio, o nível de utilização da capacidade instalada (Nuci) da
indústria brasileira voltou a subir em junho, de 73,8% para 73,9%, conforme a
Sondagem da Indústria de Transformação da Fundação Getulio Vargas (FGV).
Com o resultado de abril, quando o indicador alcançou 74,3%, o dado fechado do
segundo trimestre deste ano avançou 0,2 ponto percentual em relação aos três meses
imediatamente anteriores, a primeira alta desde o terceiro trimestre de 2013.
Durante a atual recessão, o Nuci chegou a recuar 2,1 pontos nesse confronto, no
segundo trimestre de 2015.
Em junho, o aumento foi puxado pelas categorias de bens de consumo duráveis, cujo
Nuci avançou de 68,9% para 70,3%, e de bens de capital, de 66% para 67,2%. Os
dois segmentos, lembra o superintendente adjunto para ciclos econômicos do Instituto
Brasileiro de Economia da FGV, Aloisio Campelo, são aqueles que estão com o nível de
utilização da capacidade mais distantes da média histórica, 1,8 e 1,9 ponto,
respectivamente.
Para o economista, à medida em que o processo de ajuste de estoques do setor for
concluído e que houver uma recuperação da atividade industrial, essa variável deve
aumentar de forma mais consistente.

Além dos indicadores de confiança, já há sinais mais concretos de estabilização na
Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF), que apurou resultados positivos
em três dos quatro primeiros meses deste ano na comparação mensal.
Os números de maio e junho do levantamento do IBGE, ele ressalta, podem levar este
segundo trimestre a interromper uma sequência de 11 trimestres de resultados
negativos, em relação ao intervalo imediatamente anterior.
O nível de estoques já é considerado equilibrado nos ramos de bens intermediários,
que tem se beneficiado do processo de substituição de importações proporcionado pela
desvalorização do real, e no de não duráveis.
O segmento de bens de capital, diz Campelo, está próximo desse nível, enquanto as
indústrias de bens duráveis e as de insumos para a construção ainda relatam
inventários bem acima do ideal.
O indicador de estoques chegou a 109,8 em junho, distante do pico de 120,6
registrado em agosto de 2015 e mais próximo daquele que sinaliza uma normalização,
por volta de 105. "Dois terços do ajuste de estoques já foi feito", diz Campelo.
A confiança da indústria manteve a trajetória de recuperação em junho, subiu 4,2
pontos em relação a maio e alcançou 83,4 pontos, o maior nível desde fevereiro de
2015. Assim como nos três meses anteriores, o maior otimismo em relação ao futuro
foi decisivo para o desempenho positivo, já que o Índice de Expectativas (IE) saltou
7,5 pontos sobre o mês anterior, para 85,7.
Entre agosto do ano passado e março deste ano, quando houve a virada do indicador
de confiança da indústria da FGV, era o processo de redução dos níveis que estoques
que vinha puxando a melhora do ICI, observa Campelo, cenário que mudou nos
últimos três meses.
"A melhora das expectativas respondeu por 84% da alta de abril, maio e junho",
acrescenta. Nesse sentido, o desempenho do novo governo nos próximos meses será
decisivo para a confiança nas próximas leituras. "[A melhora dos últimos meses] tem
um pouco de efeito lua de mel", afirmou, fazendo referência ao "voto de confiança"
dado pelo mercado ao presidente interino Michel Temer para que sinalize uma solução
para o impasse fiscal que o país atravessa e dê início às reformas necessárias para a
retomada do crescimento.
O economista ressalta que o indicador de incerteza calculado também pela FGV
continua "persistentemente baixo", sinalizando que os agentes econômicos ainda têm
pouca clareza do que deve acontecer nos próximos meses.
Sem uma reversão, ele completa, é difícil avaliar que haverá uma retomada
consistente dos investimentos e da produção industrial.
Ford unirá linhas de produção para cortar ociosidade
30/06/2016 - Fonte: Automotive Business
Em razão da alta ociosidade de suas fábricas, a Ford fará uma sinergia na mão de obra
das linhas de produção de automóveis e de caminhões em São Bernardo do Campo,
no ABC paulista, que sempre operaram com equipes independentes. Com a junção de
atividades, a empresa alega que ficará com 850 trabalhadores excedentes, de um total
de 4,5 mil.
Segundo a companhia, com a otimização e sinergia da mão de obra o mesmo grupo
de empregados irá trabalhar nas duas linhas em dias alternados.

Para evitar demissões aleatórias, a empresa e o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC
acertaram acordo que prevê abertura de um programa de demissão voluntária (PDV)
para 400 trabalhadores (300 da produção e 100 do administrativo), voltado
principalmente para funcionários já aposentados.
Os outros 450 excedentes terão os contratos suspensos, no chamado lay-off, por
período inicial de cinco meses, mas com possibilidade de prorrogação. Nesse
programa, parte dos salários é paga pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
Outra medida aprovada em assembleia de trabalhadores nesta terça-feira, 28, é a
prorrogação, por três meses, do Programa de Proteção ao Emprego para cerca de 3
mil operários. O PPE, adotado em janeiro, venceria amanhã. O programa permite a
redução de jornada e salários - cuja parcela também é bancada pelo FAT.
De julho a setembro, os funcionários dos setores de carros (atualmente a fábrica
produz apenas o Fiesta) e de caminhões passarão por treinamento para atuar nas duas
linhas.
"Foi um processo longo de quase três meses de negociação. Com o acordo
conseguimos tirar o fantasma das demissões sumárias que pairava sobre a fábrica",
disse, em nota, o presidente do sindicato, Rafael Marques. Inicialmente, a entidade foi
informada de que a fábrica teria 1.110 excedentes.
"O acordo vai dar conta de gerir o excedente nesse cenário de crise econômica, que
tem impactado profundamente o setor automotivo, preservando os empregos e
abrindo espaço para a discussão do futuro da planta", afirmou Marques.
A Ford informou, também por meio de nota, que as medidas serão adotadas "em razão
da contínua deterioração das condições de negócios e consequente redução dos
volumes de vendas e produção".
Mercado em queda
As vendas totais de caminhões caíram 31,2% de janeiro a maio ante igual período de
2015, para 21,3 mil unidades. As de automóveis e comerciais leves tiveram recuo de
26,4%, para 785,6 mil unidades, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de
Veículos Automotores (Anfavea).
A Ford é a segunda montadora a anunciar que não vai renovar o PPE, nesse caso a
partir de outubro. A Mercedes-Benz, outra fabricante de caminhões no ABC paulista,
suspendeu o programa no fim de maio, após nove meses de adesão.
Como afirma ter 2 mil funcionários excedentes (20% do seu efetivo), a empresa abriu
um PDV e mantém 1,8 mil trabalhadores em licença remunerada.
Segundo a Anfavea, até o fim de maio o setor contabilizava 6 mil funcionários em layoff e 29,6 mil no PPE, trabalhando um dia a menos por semana.
Chery
Nesta terça-feira, a montadora chinesa Chery e o Sindicato dos Metalúrgicos de São
José dos Campos confirmaram acordo anunciado na semana passada de lay-off por
cinco meses para 180 dos 400 funcionários da fábrica de Jacareí (SP).
A partir de segunda-feira, dia 4, toda a produção será suspensa até início de dezembro.
Permanecerão na fábrica apenas funcionários dos setores de administração e
manutenção.
Além de estoques suficientes dos dois modelos fabricados na unidade, o Celer e o QQ,
a empresa alega necessidade de preparar a linha de montagem para o início da
produção do utilitário-esportivo Tiggo, hoje importado do Uruguai.

Ford e sindicato chegam a acordo e evitam 850 demissões
30/06/2016 - Fonte: Automotive Busines

Os trabalhadores da Ford em São Bernardo do Campo (SP) aprovaram em assembleia
realizada na manhã da terça-feira, 28, a proposta de acordo negociada entre
o sindicato dos
metalúrgicos
e
a
montadora,
que
evitam
ao
menos
850 demissões imediatas.
A proposta prevê a renovação do PPE (Programa de Proteção ao Emprego) por mais
três meses, além da abertura de um novo layoff e de um novo PDV (Programa de
Demissão Voluntária) a partir de outubro.
A proposta aprovada prevê que a montadora aperfeiçoe seu sistema de produção de
forma a alternar os trabalhadores. Até setembro, todos os metalúrgicos passarão por
um treinamento a fim de habilitá-los a trabalhar nas duas linhas de montagem – a de
carros e a de caminhões. Durante este período, o PPE vigora até que o treinamento
seja concluído.
Já a partir de outubro, com o fim do PPE, o novo sistema de produção será implantado
e vai operar de segunda a sexta-feira. Com a fusão, a empresa vai reduzir
temporariamente o número de trabalhadores nas duas linhas, gerando um excedente
de cerca de 850 trabalhadores.
Com isso, terá início um novo layoff para 450 metalúrgicos e a abertura do PDV com
meta de adesão de 300 trabalhadores da produção e cem do setor administrativo. Ao
fim dos PDVs, a estabilidade de emprego fica garantida até janeiro de 2018.
“As análises de mercado indicam que teremos uma recuperação muito lenta do setor
se nenhuma medida de estímulo muito forte for feita pelo governo. A capacidade
instalada é muito superior à demanda de hoje e, por isso, a importância do acordo”,
disse durante a assembleia o presidente do sindicato e que também trabalha na
montadora, Rafael Marques.
Segundo ele, a Ford anunciou mais um corte de 1,2 mil caminhões e 750 automóveis
em seu programa anual para a planta de São Bernardo.
“Com este acordo conseguimos tirar o fantasma das demissões sumárias que pairava
sobre a fábrica desde que a direção nos informou que não pretendia renovar o PPE.
Ele vai dar conta de gerir o excedente nesse cenário de crise econômica, que tem
impactado profundamente o setor automotivo, preservando os empregos e abrindo
espaço para a discussão do futuro da planta.”
Metalúrgicos da Karmann-Guia vão à Justiça pedir falência da empresa
30/06/2016 - Fonte: Gazeta do Povo
O sindicato dos metalúrgicos do ABC decidiu entrar na Justiça para pedir a falência da
Karmann-Ghia alegando abandono de patrimônio. A decisão foi aprovada pelos
trabalhadores durante assembleia realizada na segunda-feira, 27, e após a análise do
departamento jurídico da entidade.

Segundo o sindicato, a medida judicial deverá ser proposta nos próximos dias e foi
considerada a alternativa mais viável para iniciar um processo de retomada das
atividades na fábrica de autopeças.
“Estamos certos de que a abertura do processo de falência é a única forma de garantir
os direitos dos trabalhadores do ponto de vista legal. O interesse maior é que a
empresa continue viva”, explica Rafael Marques.
Quando a crise numa empresa avança a ponto de tornar o negócio inviável, os
credores, de maneira geral, buscam agilizar a cobrança de suas dívidas para ter
prioridade no recebimento dos valores devidos. Aqueles que primeiro têm sucesso
nestas cobranças judiciais recebem com juros e correção monetária e os demais,
quando o patrimônio da devedora não é suficiente, correm o risco de não receber.
No caso das verbas trabalhistas, apesar de terem caráter alimentar - quando as
pessoas dependem do salário para garantir sua sobrevivência e de seus familiares - a
lei não impede que outros credores recebam antes dos trabalhadores.
Essa situação muda quando é decretada a falência: neste caso, o crédito trabalhista
passa a ter preferência, até o limite de 150 salários mínimos. Desde que existam bens
a serem vendidos, os pagamentos serão realizados por rateio entre os credores,
estando os trabalhadores à frente na ordem de preferência. Segundo o sindicato, tratase de um processo lento, mas pode representar a melhor alternativa para os
empregados.
Durante a assembleia, os trabalhadores também decidiram dar continuidade a
ocupação da fábrica, que completou 47 dias na terça-feira, 28. “A ocupação é
importante para garantir a permanência do maquinário e, assim, poder defender o que
é de direito dos trabalhadores. É com a luta e a união dos companheiros que vamos
encontrar soluções e exigir respeito”, disse Marques.
A ocupação teve início em 13 de maio, após a Justiça dar parecer favorável aos antigos
proprietários da empresa. O impasse jurídico gerou uma indefinição com relação à
propriedade da Karmann-Ghia. O sindicato argumenta que atualmente não é possível
saber quem são os reais donos da empresa e que ela está abandonada.
“A situação ficou insustentável. Quando iniciamos o acampamento na fábrica, até a
energia elétrica havia sido cortada por falta de pagamento”, lembra o presidente do
sindicato. “Os atrasos nos salários eram constantes e os benefícios trabalhistas
deixaram de ser pagos. Fizemos várias tentativas de acordo, mas todos acabavam
sendo descumpridos. Os trabalhadores estão sem salários desde o fim do ano passado,
o último valor pago foi o correspondente a 25% do salário de um mês, depositado em
dezembro. Não era possível continuar assim”, defende.
Marques acrescenta que o sindicato tem procurado as diferentes empresas credoras
da Karmann-Ghia com o objetivo de buscar soluções: “O maior patrimônio da empresa
são os trabalhadores. Não estamos pensando somente nos direitos, mas em construir
alternativas e voltar a operar”.
Artigo: O setor produtivo quer sustentabilidade
30/06/2016 - Fonte: Gazeta do Povo
Os empresários demonstraram ao presidente que o aumento de impostos não
gera empregos, mas, ao contrário, compromete o crescimento sustentável e
a viabilidade empresarial

O primeiro mês do governo do presidente interino Michel Temer, como se poderia
prever, externou alguns sobressaltos da agenda da nova gestão, como a substituição
de três ministros e intensos rumores sobre outros auxiliares diretos.
Contudo, essas situações emergenciais nem de perto se igualam à carga de sacrifícios
que a sociedade terá de fazer – aí obrigatoriamente incluído o setor produtivo – a fim
de que a economia se estabilize e o país volte a crescer.
Deve-se sublinhar, no entanto, o êxito do presidente Temer com a aprovação pelo
Congresso Nacional do déficit orçamentário do corrente exercício em R$ 170,5 bilhões,
que num primeiro momento escancara o formidável rombo deixado nas contas públicas
pelo governo anterior, pressupondo necessariamente um rigoroso controle dos gastos
públicos em serviços básicos de saúde e educação, entre outros, significando mais um
ônus a ser repassado a uma população intensamente sofrida.
É inevitável discutir também as aposentadorias de servidores.
O presidente Temer havia se comprometido, na fase de organização do governo, a
diminuir o número de ministérios, bem como a legião de ocupantes de cargos
comissionados e funções gratificadas. Mas, se os cortes não atingiram o montante
esperado pela sociedade, representam o primeiro passo da grande caminhada rumo à
reconstrução aguardada pela maioria.
Uma das propostas de maior impacto em exame é a fixação de idade mínima (fala-se
em 65 ou 70 anos) para a aposentadoria de trabalhadores da iniciativa privada,
conquanto as mudanças pretendidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que
atualmente rege as relações trabalhistas, respeitem integralmente o chamado direito
adquirido – assegurado, aliás, pela Constituição Federal.
O Brasil é um dos únicos países em desenvolvimento a não colocar em prática uma
norma já adotada pela maioria absoluta das economias industrializadas. A nova regra
a ser estabelecida por meio da reforma previdenciária, com interveniência de
entidades sindicais e do Congresso Nacional, deverá valer para trabalhadores que
estejam ingressando agora no mercado de trabalho, muito embora seja imprescindível
a adoção de regras de transição para as diferentes situações conhecidas no campo das
aposentadorias.
É inevitável discutir também as aposentadorias de servidores federais, estaduais e
municipais, hoje um dos grandes gargalos da gestão pública.
Ao lado dessa realidade socioeconômica, o país se debate com um dos efeitos
colaterais mais perversos da crise que requer tratamento imediato: o desemprego que
atinge mais de 11 milhões de cidadãos punidos diretamente pela brutal retração da
produção industrial e do consumo, tendo como resultado o fechamento de milhares de
unidades industriais, estabelecimentos de varejo ou prestação de serviços em todo o
território nacional.
Em recente encontro do presidente Michel Temer com 200 empresários de vários
setores produtivos, em Brasília, incluindo representantes do G7 paranaense, além da
solidariedade e apoio às iniciativas anunciadas, a exposição feita ao chefe do governo
por representantes do setor se resume da seguinte forma: Não à criação de novos
impostos; redução da taxa de juros; investimentos em infraestrutura; abertura de
linhas de crédito para novos empreendimentos; e linhas de crédito para incentivar as
exportações.
Não se discute a premência destas medidas para o reforço do caixa do governo e a
volta do crescimento da economia sem aumento da carga tributária, até porque a
capacidade empresarial de pagar novos impostos chegou ao limite da saturação.

Além disso, os empresários demonstraram ao presidente que o aumento de impostos
não gera empregos, mas, ao contrário, compromete o crescimento sustentável e a
viabilidade empresarial pela óbvia restrição de investimentos e abertura de novos
empregos.
(Antonio Miguel Espolador Neto, empresário, é presidente da Associação Comercial do
Paraná).
Governo garante benefício à criança com microcefalia e amplia LicençaMaternidade
30/06/2016 - Fonte: Coad
Foi publicada no Diário Oficial de hoje, 28-6, a Lei 13.301, de 27-6-2016, que dispõe
sobre a adoção de medidas de vigilância em saúde quando verificada situação de
iminente perigo à saúde pública pela presença do mosquito transmissor do vírus da
dengue, do vírus chikungunya e do vírus da zika.
Entre outras normas, destacamos:
a) fará jus ao benefício de prestação continuada temporário, no valor de 1 saláriomínimo, pelo prazo máximo de 3 anos, na condição de pessoa com deficiência, a
criança vítima de microcefalia em decorrência de sequelas neurológicas decorrentes
de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti;
b) a Licença-Maternidade será de 180 dias no caso das mães de crianças acometidas por
sequelas neurológicas decorrentes de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti,
assegurado, nesse período, o recebimento de Salário-Maternidade;
c) o disposto na letra "b" aplica-se, no que couber, à segurada especial, contribuinte
individual, facultativa e trabalhadora avulsa;
d) o benefício constante da letra "a" será concedido após a cessação do gozo do SalárioMaternidade originado pelo nascimento da criança vítima de microcefalia.
Klabin ignora crise e inaugura fábrica de R$ 8,5 bilhões nos Campos Gerais
30/06/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

Como se estivesse imune à recessão econômica do país, a fabricante de papel e
celulose Klabin inaugurou oficialmente nesta terça-feira (28) uma nova planta
industrial, com investimentos que somam R$ 8,5 bilhões. A unidade Puma ocupa uma
área total de mais de 200 mil hectares, o equivalente a 200 campos de futebol, em
Ortigueira, nos Campos Gerais do Paraná, a 250 quilômetros de Curitiba.
É o maior investimento privado do estado e um dos maiores do Brasil, que contou com
financiamento de R$ 3,37 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES). A nova fábrica deve gerar cerca de R$ 300 milhões em impostos ao
ano.
40 mil envolvidos na construção
A construção da unidade Puma da Klabin levou 24 meses e mobilizou o trabalho de
cerca de 40 mil pessoas. Atualmente, a fábrica gera 1,4 mil empregos diretos e
indiretos.

Para escoar a produção, a indústria construiu um ramal ferroviário até o Porto de
Paranaguá. Em abril, a Klabin fez o primeiro embarque ao exterior, de 20 mil toneladas
de celulose, destinadas ao mercado chinês.
Segundo o diretor-geral da empresa, Fábio Schvartsman, a unidade deverá suprir as
importações do mercado interno de papel do tipo fluff, usado para absorventes e
fraldas, e de fibra de celulose longa, usada na fabricação de papéis de maior resistência
e tem parte da sua produção convertida em fluff.
“Este projeto é um divisor de águas para a Klabin, um projeto coringa que permite ao
Brasil escolher pela substituição das importações e incrementar o PIB em R$ 1 bilhão”,
calcula.
A unidade terá capacidade máxima de produção de 1,5 milhão de toneladas de celulose
ao ano, sendo 400 mil de fibra longa (pinus) e 1,1 milhão de fibra curta (eucalipto).
O executivo conta que desde o início das atividades, em março, a unidade funciona
em capacidade máxima de cerca de 4.250 toneladas/dia.
De acordo com Schvartsman, o Brasil não absorverá de imediato a produção de
celulose de fibra longa, já que o país possui contratos de longo prazo com fornecedores
internacionais. Entretanto, a tendência é que a indústria nacional recorra ao produto.
A Klabin estuda ainda investir na compra de uma nova máquina de papel cartão, mas
o executivo diz que a recessão influencia sim nessa decisão e, por isso, a empresa
deve esperar o momento certo para dar continuidade aos planos de ampliar a
produção.
“Em algum momento isso acontecerá, mas com o atual momento da economia
brasileira e mundial não temos previsão de quando construir a máquina.”

Deficit do governo central atinge R$ 145 bi em 12 meses, o pior já registrado
30/06/2016 - Fonte: Gazeta do Povo
O rombo de maio aponta uma deterioração rápida das contas públicas. Há um
mês, em abril, o deficit acumulado em 12 meses estava em R$ 137,8 bilhões
O governo central - União, Banco Central (BC) e Previdência Social - registrou deficit
de R$ 15,5 bilhões, ampliando o deficit registrado nos últimos 12 meses para R$ 145
bilhões, o pior desde o início da série histórica, em 1997. A conta foi influenciada pela
piora do resultado da União, somada ao rombo da Previdência.
O rombo de maio aponta uma deterioração rápida das contas públicas. Há um mês,
em abril, o deficit acumulado em 12 meses estava em R$ 137,8 bilhões. A projeção
do governo é que o rombo chegue a R$ 170 bilhões neste ano.
Nos cinco primeiros meses do ano, o deficit é de R$ 23,8 bilhões. É a primeira vez,
desde 1997, que o governo central apresenta deficit para o período.
O resultado do Tesouro Nacional - quanto a União gasta a mais ou economiza apresentou deficit de R$ 3,1 bilhões em maio. No mesmo mês de 2015, o resultado
ficou negativo em R$ 1,5 bilhão.
O Banco Central também apresentou deficit de R$ 115,7 milhões, mas menor do que
há um ano, quando em maio o buraco foi R$ 257,9 milhões.
O rombo da Previdência alcançou R$ 12,2 bilhões. No mesmo período do ano anterior,
o deficit foi de R$ 6,3 bilhões.
A queda da arrecadação foi o principal fator de desequilíbrio das contas do governo
central em maio deste ano, quando comparado com maio de 2015. O tombo, corrigido
pela inflação (IPCA), é de 9%. As despesas, também corrigidas pela inflação, caíram
1,8%.
No acumulado dos cinco primeiros meses do ano, em termos reais - após descontar a
inflação -, as receitas do governo central diminuíram 6,1%, e as despesas cresceram
1,4%.
Déficit em 12 meses evidencia deterioração fiscal, diz secretária do Tesouro
A secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, afirmou nesta terça-feira que o
déficit de R$ 151,5 bilhões em 12 meses encerrados em maio deixa evidente a
deterioração da trajetória dos resultados fiscais do País. Por isso, segundo ela, foi
importante a iniciativa de revisão da meta de 2016.
Ana Paula destacou que o quadro se acentuou no fim do ano passado, com o
pagamento de despesas atrasadas, as chamadas “pedaladas fiscais”. De acordo com
a secretária, a nova meta proposta, que permite um déficit de R$ 170,5 bilhões em
2016, traz um resgate da credibilidade no cumprimento das metas fiscais. “Trouxe ao
debate público uma meta crível, que cobre toda a estimativa de despesas e faz revisão
importante de receitas”, afirmou.
A secretária, que concede coletiva de imprensa pela primeira vez desde que assumiu
o cargo, disse que o déficit de maio (R$ 15,5 bilhões) veio em linha com as
expectativas de mercado, apesar de ter sido maior que o registrado em 2015 (R$ 8,1
bilhões).
Ana Paula afirmou que a queda nas receitas e a pressão sobre as despesas do governo
contribuem para o déficit primário de R$ 23,77 bilhões no acumulado dos cinco
primeiros meses de 2016. “Temos crescimento de despesas totais de 1,4% de janeiro

a maio, já descontada a inflação. Isso contrasta com queda de 5% na receita líquida.
Isso explica o aprofundamento do déficit”, disse a secretária.
“Os destaques são as receitas administradas. A queda dessas receitas tem relação
com o momento econômico. Em um momento de crise, recessão, é comum que o
pagamento de impostos acompanhe o ciclo econômico”, disse Ana Paula.
Além disso, segundo a secretária, empresas como Petrobras e Eletrobras não têm
repassado dividendos ao governo devido a suas situações financeiras, o que também
impacta as receitas.
Do lado das despesas, houve aumento no volume de pagamentos de abono e segurodesemprego. “Além disso, há uma nova sistemática de pagamentos de subsídios e
subvenções, que tinham prazo de 24 meses. Por recomendação do TCU, esse prazo
foi encurtado para seis meses”, mencionou a secretária.
Meta fixa
Ana Paula afirmou que o governo está monitorando de perto o cumprimento da meta
fiscal de 2016, a qual prevê um déficit primário de R$ 170,5 bilhões. “Somos guardiães
de uma meta fixa e não abrimos mão de seu cumprimento”, disse na entrevista
coletiva. Ana Paula ressaltou também que a renegociação das dívidas dos Estados foi
fechada dentro do espaço fiscal previsto pelo governo.
O impacto da renegociação só neste ano será de R$ 20 bilhões, e o governo tinha uma
reserva de contingência de R$ 18,1 bilhões dedicada aos estados e também a
eventuais frustrações de receitas no ano. A secretária assegurou, porém, que o acordo
não vai trazer mudanças na meta fiscal.
“A renegociação foi toda feita dentro da meta, do espaço fiscal previsto. Existem
outras condicionantes fiscais nos Estados que asseguram o cumprimento da meta”,
disse, sem detalhar, no entanto, quais seriam essas condicionantes.
Banco Central descarta corte de juros neste momento
30/06/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

O Banco Central afirmou que adotará as medidas necessárias para colocar a inflação
na meta de 4,5% em 2017 e que não trabalha com a hipótese de corte de juros neste
momento.
As afirmações estão no Relatório Trimestral de Inflação divulgado nesta terça-feira
(28). Este é o primeiro relatório elaborado sob o comando do novo presidente do BC,
Ilan Goldfajn.
No documento, o BC afirma ainda que buscará deixar a inflação dentro do limite de
6,5% neste ano, mas avalia que há 70% de chances de estouro da meta neste ano.
O BC reduziu também sua projeção para a queda do PIB (Produto Interno Bruto) em
2016, de 3,5% para 3,3%. A instituição alterou ainda as estimativas de inflação para
este ano e para o próximo.

Segundo o BC, mantidos a taxa de juros nos atuais em 14,25% ao ano e o dólar a R$
3,45, a inflação fica em 6,9% neste ano e em 4,7% no final do próximo.
A previsão anterior, com um dólar a R$ 3,70 era de um IPCA de 6,6% e 4,9%,
respectivamente.
Sem “flexibilização”
O BC estima ainda que, se não cortar os juros, a inflação ficará abaixo da meta de
4,5% a partir no primeiro semestre de 2018.
Se a instituição, por outro lado, optar por cortar os juros neste ano, como espera parte
do mercado financeiro, a inflação ficaria em 7% em 2016 e 5,5% no final de 2017. O
mesmo percentual seria mantido no primeiro semestre de 2018, segundo as projeções
do BC.
“Dessa forma, o cenário central não permite trabalhar com a hipótese de flexibilização
das condições monetárias”, afirma o BC, indicando que não trabalha hoje com a
hipótese de corte de juros.
Senado conclui votação do Supersimples
30/06/2016 - Fonte: Agência Senado

Proposições legislativas
 PLC 125/2015
O Plenário do Senado concluiu nesta terça-feira (28) a atualização das regras para o
enquadramento das empresas no Supersimples. O texto base foi aprovado na terçafeira passada (21), mas foi submetido a um turno extra de votação, por se tratar de
um substitutivo.
Com 58 votos a favor – 17 a mais que o mínimo necessário – a matéria foi aprovada
por unanimidade em turno suplementar. A intenção era fazer a votação final na última
quarta-feira (22), mas as emendas apresentadas em Plenário motivaram mais um
pedido de adiamento de votação. Como houve alteração, a matéria volta para a análise
da Câmara dos Deputados.
Supersimples é como é conhecida a legislação com regras tributárias simplificadas
para as empresas de pequeno porte. A maioria das manifestações dos senadores foi
no sentido de destacar a importância do projeto para as pequenas empresas e para o
crescimento econômico do país.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, afirmou que a atualização do Supersimples
ainda pode ajudar o Brasil na geração de empregos.
- É um projeto muito importante para elencar um fato positivo, de modo a incentivar
a retomada do crescimento da economia do país – declarou Renan.
A relatora do projeto, senadora Marta Suplicy (PMDB-SP), explicou que o objetivo das
alterações é fazer mais empresas aderirem ao Simples – e, consequentemente, gerar
mais empregos. Marta é autora do substitutivo ao projeto original do ex-deputado
Barbosa Neto (PLC 125/2015 - Complementar).

Segundo Marta, o texto levado ao Plenário tenta contemplar a maior parte dos
interessados. Ela destacou que houve sugestões de governadores, da Receita Federal
e de entidades representativas.
- O projeto se pauta no tripé: simplificação, tributação diferenciada e incentivo ao
emprego. O atual momento exige essa preocupação com o emprego – afirmou Marta.
Emendas
Na semana passada, o líder do governo, senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP),
havia manifestado preocupação com a inclusão de muitas categorias no Supersimples,
com receio de “um rombo fiscal muito grande”. Junto com o senador
Armando Monteiro (PTB-PE), ele apresentou uma emenda para definir o critério de
capacidade de geração de emprego (a relação entre folha de pagamento e receita
bruta, entre 23% e 28%) para o enquadramento das empresas e das diversas
categorias profissionais dentro das faixas que permitem impostos mais baixos. Marta
acatou a emenda, classificando-a como "um avanço”.
- Quanto mais emprego uma empresa gerar, menos imposto vai pagar. É um critério
universal, para que as diversas categorias profissionais possam usufruir do
Supersimples – explicou Marta.
A relatora ainda acatou emendas sobre inclusão de serviços odontológicos, regras de
exceção sobre o recolhimento de ISS e ICMS e papel do investidor anjo – que será
beneficiado pelo Simples já a partir de 2017. A maioria das medidas entra em vigor
em 2018.
O projeto também eleva o limite de receita bruta anual para o enquadramento como
microempreendedor individual, que passa dos atuais R$ 60 mil para R$ 81 mil.
Acordo
O senador José Pimentel (PT-CE) elogiou a atuação da relatora, que acatou várias
emendas apresentadas pelos senadores. Pimentel informou, no entanto, que pedirá
aos deputados para fazer mais alguns ajustes no texto.
O senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA) parabenizou Marta e o líder do governo pelo acordo
sobre o texto final. O senador Ronaldo Caiado (DEM-GO) elogiou o acordo sobre o
texto definitivo e sobre as emendas, que permitiu um tratamento mais igualitário entre
as categorias profissionais. Ele ainda destacou a importância da legislação do
Supersimples para as empresas de pequeno porte.
- Foi uma grande vitória! Buscamos uma solução para todas as categorias – afirmou
Caiado.
Senado aprova MP que reduz imposto sobre remessas ao exterior
30/06/2016 - Fonte: Paraná Online
O plenário do Senado aprovou a Medida Provisória MP 713/2016, que reduz o imposto
sobre remessas ao exterior. A proposta já havia passado pela Câmara e vai agora à
sanção presidencial.
O projeto reduz de R$ 25% para 6% o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
incidente sobre remessas ao exterior para o pagamento de serviços referentes a gastos
pessoais com turismo, negócios ou missões oficiais. A redução atinge montantes de
até R$ 20 mil por mês.
A matéria foi votada simbolicamente, com a concordância de todos os senadores.
Durante a discussão da matéria, o senador José Pimentel (PT-CE) parabenizou o

relator Dalírio Beber (PSDB-SC) por ter conduzido a matéria com audiências públicas
e ouvindo os setores envolvidos.
A medida também isenta a remessa ao exterior para fins educacionais ou culturais,
inclusive para pagamento de taxas escolares, taxas de inscrição em congressos,
seminários ou afins e de taxas de exames de proficiência.
Na área de saúde, ficam livres as transferências para o custeio de despesas médicohospitalares com tratamento de saúde do remetente, pessoa física residente no Brasil
ou de seus dependentes.
Concessionárias são pouco competitivas no meio digital
30/06/2016 - Fonte: Automotive Business

Falta competitividade para a concessionárias brasileiras engajarem os consumidores
no meio digital. As empresas oferecem poucos recursos e serviços em seus sites e
redes sociais capazes de estimular clientes a investir em um novo carro, em serviços
ou em peças e acessórios.
Esta é a conclusão da primeira edição do estudo Competitividade Digital das
Concessionárias de Automóveis, da Prime Action. O levantamento será feito
anualmente.
A consultoria pesquisou 417 sites de 152 grupos da área da distribuição de veículos,
que detém o controle de 1,4 mil lojas espalhadas pelo Brasil. O estudo partiu da
informação de que 90% dos consumidores fazem pesquisas online antes de comprar
um carro e 81% deles iniciam este processo sem saber qual marca ou modelo querem.
“Isso mostra que há uma grande oportunidade”, destaca Carlos Campos, sênior
partner da Prime Action.
Como base de comparação, o levantamento considerou a atuação online de cinco
grupos da mesma área dos Estados Unidos que representam a referência de boas
práticas. “De forma geral estamos bem atrasados na oferta de funcionalidades se
comparados com concessionárias norte-americanas.
A diferença está mais concentrada no pós-venda e na maneira de engajar o cliente a
comprar o veículo”, destaca Campos. O estudo levou em conta aspectos como a home
page dos sites, se eles são responsivos a dispositivos mobiles, a atuação nas redes
sociais e a oferta de recursos para a venda de veículos novos, de usados, pós-venda
e peças e acessórios.
Segundo o consultor, além de apresentar o produto, o ideal seria que os sites tivessem
recursos como simulação de financiamento, consulta de unidades em estoque e oferta
maior de fotos não só restrita às imagens divulgadas pela montadora, mas do carro
que está na concessionária. “Se eu pesquiso um carro usado, por exemplo, vou querer
ver fotos com boa qualidade, que mostrem os detalhes”, diz.
O mesmo acontece na área de pós-venda. Não basta oferecer ao consumidor um

formulário para que ele preencha e a revenda entre em contato. O interessante é ter
uma ferramenta de agendamento on-line, permitir que o cliente escolha por qual
consultor técnico quer ser atendido, o preço do serviço e até a possibilidade de alugar
um carro para substituir o automóvel dele, que ficará na concessionária.
No caso dos serviços e do pós-venda, Campos destaca um bom exemplo do mercado
norte-americano. “Lá os distribuidores trabalham muito com cupons de desconto para
a compra de peças e acessório na concessionária. Isso engaja o consumidor. É um
marketing voltado para resultado do negócio”, conta.
O consultor reforça que as redes sociais têm peso cada vez maior. Segundo ele, é
necessário dar ao consumidor a possibilidade de compartilhamento das informações
oferecidas no site. “As redes sociais da montadora têm alcance nacional. No caso da
página da concessionária, ela pode falar mais diretamente com os consumidores da
cidade onde está.”
INEFICIÊNCIAS E GRANDES SACADAS
A atuação dos grupos de distribuição no meio digital é tão fraca, que até mesmo as
melhores performances tiveram pontuação baixa. Considerando os recursos que a
Prime Action considera importantes para uma boa presença on-line, a média nacional
das empresas pesquisadas atende a apenas 27,9% deles.
A marca com melhor resultado foi a Chevrolet, mas ainda assim com porcentual tímido,
de 34,1%. Em seguida aparecem no ranking Honda, Volkswagen, Renault e Hyundai
Caoa. Os grupos dos Estados Unidos que serviram de parâmetro para a pesquisa
atendem a 87,7% dos fatores que a Prime Action considera importantes.
Ao fazer o levantamento, a consultoria enumerou também as melhores práticas. Entre
os bons exemplos apontados por Campos está uma concessionária que permite ao
consumidor pesquisar carros on-line de acordo com seu poder de compra. É só indicar
os valores disponíveis para a entrada e as parcela. A partir disso a ferramenta mostra
os carros que se encaixam no perfil.
Por outro lado, ainda há uma série de ineficiências. “Quando o cliente quer consultar
o configurador do automóvel, tem uma série de empresas que deixam de oferecer algo
do gênero na própria plataforma e encaminham o acesso para o site da concessionária.
Com isso, a revenda perde o vínculo e a oportunidade com aquele cliente. É preciso
pensar em mais integração”, avisa.
Sindicalistas não aceitam discutir idade mínima para aposentadoria, diz
Paulinho
30/06/2016 - Fonte: Paraná Online
Os sindicalistas não aceitam discutir a fixação de uma idade mínima para a
aposentadoria, disse nesta terça-feira, 28, o deputado Paulo Pereira da Silva (SD-SP),
presidente da Força Sindical, ao chegar ao Palácio do Planalto para uma reunião sobre
reforma da Previdência coordenada pelo ministro chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha.
Eles entendem que o governo já determinou um limite mínimo, ao adotar a fórmula
85/95, que prevê uma elevação gradativa da soma de idade com tempo de
contribuição, chegando a 90/100 em 2026. Depois dessa data, sugeriu Paulinho, seria
possível continuar a progressão, de acordo com o aumento da expectativa de vida.
O governo, porém, entende que é preciso elevar mais rapidamente a idade média de
quem se aposenta e pretende discutir uma regra de transição. Ou seja, a partir de
uma idade mínima, uma regra seria aplicada a quem já está próximo de se aposentar.

Na reunião de hoje, o governo deverá dar uma resposta a um conjunto de propostas
apresentadas pelas centrais com o intuito de elevar as receitas da Previdência - sem
o que elas não querem discutir medidas que atacariam o rombo da Previdência pelo
lado das despesas - como, por exemplo, a idade mínima.
As propostas são: vender imóveis do INSS (o que deve ser, de fato, anunciado hoje),
restringir as isenções das entidades filantrópicas, cobrar contribuição previdenciária
nas exportações do agronegócio, acabar com as desonerações e criar um novo Refis
para facilitar o pagamento de dívidas previdenciárias.
Com tudo isso, admite Paulinho, o déficit permanece. Mas fica bem menor do que os
R$ 130 bilhões estimados para este ano. Aí sim, seria hora de discutir medidas
adicionais.
Ministério do Trabalho quer ação com PRF para fiscalizar jornada de
caminhoneiros
30/06/2016 - Fonte: Paraná Online
O Ministério do Trabalho vai ampliar as ações conjuntas com a Polícia Rodoviária
Federal (PRF) para fiscalizar o cumprimento da jornada de trabalho nas estradas
estabelecida na Lei dos Caminhoneiros. O reforço nas ações foi discutido nesta terçafeira, 28, entre os ministros do Trabalho, Ronaldo Nogueira, e do Desenvolvimento
Social e Agrário (MDS), Osmar Terra, durante encontro com representantes do
Comando Nacional do Transporte (CNT).
O CNT entregou aos ministros documento com reivindicações da categoria. No
documento os diretores do CNT, Ivar Luiz Schmidt, Fábio Luis Roque e Cícero Teodoro
pediram fiscalização mais rígida no cumprimento das horas de descanso da categoria.
O texto diz que, em muitos casos, os motoristas continuam ultrapassando 16 horas
de trabalho, sem parada.
A Lei determina que a jornada deve ser de oito horas, admitindo-se a prorrogação por
até duas horas extraordinárias ou, se previsto em convenção ou acordo coletivo, por
até quatro horas extraordinárias. É vedado ao motorista dirigir por mais de 5 horas e
meia ininterruptas. A cada seis horas na condução do veículo, estão previstos 30
minutos para descanso.
O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, afirmou que estuda reforçar a fiscalização.
"Já existe um grupo móvel com participação do ministério que faz essa fiscalização da
jornada dos caminhoneiros. Nós vamos planejar mais ações integradas com a Polícia
Federal, aliando possivelmente uma campanha preventiva na mídia", disse.
O pagamento do exame toxicológico para os motoristas através do Sistema Único de
Saúde (SUS) foi outra reivindicação do CNT. Os representantes do movimento
argumentam que o custo médio de R$ 400 do exame cria dificuldades financeiras para
os caminhoneiros.
O ministro Osmar Terra manifestou apoio à inclusão do exame toxicológico no SUS.
"Junto com o ministro Ronaldo, nós vamos conversar com o Ministério da Saúde, a
quem compete analisar esse pedido. É de fato uma questão de saúde pública e de
segurança", afirmou.
Sobre os pleitos apresentados na área trabalhista, o ministro Ronaldo Nogueira
evidenciou que já criou um grupo de trabalho no ministério. Disse que o propósito é
de, em 60 dias, apresentar uma análise da legislação, cujo aprimoramento será
definido de forma tripartite.

Volkswagen leva realidade virtual ao consumidor
30/06/2016 - Fonte: Automotive Business
A Volkswagen amplia as opções de sua plataforma digital com o lançamento do Virtual
Experience, ação que permite ao consumidor fazer um tour a um showroom em
ambiente derealidade virtual por meio de um vídeo 3D.
O primeiro vídeo da campanha apresenta em 360° alguns detalhes de cinco veículos
da marca - Up!, Gol, Fox, Jetta e Golf GTI – pelo qual é possível conhecer atributos de
cada um deles conforme a navegação, seja com a ajuda de um óculos de realidade
virtual acoplado a um smartphone ou com o bom e velho mouse do
computador/laptop.
A ideia da montadora é expandir o uso da ferramenta e criar outras oportunidades de
relacionamento com o consumidor visando nele um possível futuro cliente.
“É mais uma ferramenta que pode qualificar o consumidor, prepará-lo com mais
informações dos produtos da marca antes que ele vá até uma concessionária. É uma
rica experiência em uma plataforma que ajuda na imersão do ambiente de realidade
virtual, tornando o cliente mais seguro e certo de sua decisão de compra”, afirma
Leandro Ramiro, gerente de marketing e comunicação da Volkswagen no Brasil.
Fábio de Souza, supervisor da área de propaganda, revela que a empresa pretende
expandir a experiência com novos conteúdos e novos veículos e que já está preparando
um segundo vídeo no mesmo molde do primeiro, desta vez baseado em uma
experiência de pilotagem do Jetta em uma pista de corrida. “Também planejamos
fatiar esses vídeos e compartilhar este conteúdo conforme o perfil do cliente na rede”,
complementa.
A princípio, a Volkswagen não deve oferecer a experiência de realidade virtual na sua
rede de concessionárias, uma vez que a iniciativa do primeiro vídeo complementa a
busca do consumidor por informações do produto, o que geralmente é feito antes dele
decidir ir à uma revenda.
Contudo, a empresa não descarta o uso da plataforma em diversas outras ocasiões,
como eventos e outros tipos de demonstrações em ambientes públicos, como shopping
centers.
EXPANSÃO PELA REDE
A iniciativa de democratizar o mundo da realidade virtual complementa o
planejamento da montadora dentro da estratégia dedicada às plataformas digitais
abrangentes na internet. “Começamos a falar desta ação em fevereiro deste ano, mas
há dois anos que a Volkswagen vem reforçando sua presença nas mídias digitais”,
completa Ramiro.
Exemplo disso foi o uso que a montadora fez do Snapchat, aplicativo de mensagens
com base em imagens e vídeos para fazer o lançamento da versão do Up! TSI em
agosto do ano passado. “Fomos a primeira montadora a utilizar este tipo de plataforma
para fazer um lançamento”, explica Fabio Rabelo, gerente de marketing digital e CRM,
indicando que o uso das plataformas digitais é cada vez maior dentro do processo de
decisão de compra de veículos.
Os números comprovam essa tendência: no Brasil, cerca de 120 milhões de pessoas
estão conectadas à internet, segundo pesquisa do Ibope Nielsen, sendo que 74,2
milhões acessam a rede via smartphone. Cerca de 41% das buscas por automóveis
realizadas na internet são feitas pelo celular.
E embora os emplacamentos de veículos tenham caído exponencialmente nos últimos

meses, a busca por informações sobre carros segue o sentido contrário: “O mercado
caiu, mas o consumidor sabe muito bem o que vai comprar”, comenta Rabelo.
Segundo um estudo da INS realizada em 2015 sobre o processo de compra de carros
novos, 67% utilizam a plataforma de vídeo durante o processo de pesquisa, sendo
44% nos canais das próprias montadoras, 36% em canais especializados no setor e
29% em outros canais, a maioria de consumidores que compartilharam suas
experiências. Os vídeos ajudaram 51% dos consumidores a tomar a decisão final de
compra pelo carro contra 23% que decidiram comprar, mas que não assistiram vídeos
sobre o assunto.
“A realidade virtual é a evolução do vídeo na internet”, conclui Ramiro.
Audi retoma produção do Q3 no Paraná
30/06/2016 - Fonte: Automotive Business

A Audi retomou na segunda-feira a produção do utilitário esportivo Q3 na fábrica de
São José dos Pinais (PR). O modelo teve a produção interrompida entre os dias 22 e
24 de junho não por falta de bancos, como ocorreu os modelos Volkswagen fabricados
nessa unidade, mas por desabastecimento de um revestimento acústico.
Diferentemente do que o Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba e Região havia
informado, os componentes vêm da Alemanha e não da Espanha. Segundo a entidade
que reúne os trabalhadores, a interrupção teve como motivo uma alteração na peça.
O Q3 é o segundo modelo mais vendido da Audi atualmente e teve 1,4 mil unidades
vendidas de janeiro a maio. Sua montagem no Brasil teve início em março deste ano.
Wabco passa a fornecer cilindros de freio à Mercedes-Benz
30/06/2016 - Fonte: Automotive Business
A Wabco conquistou um contrato de fornecimento à Mercedes-Benz dos cilindros de
freio Tristop. Os componentes irão abastecer toda a linha de caminhões e ônibus da
montadora.
Segundo a fabricante de componentes, o Tristop foi desenvolvido como uma solução
“plug and play” para a Mercedes-Benz, reduzindo investimentos em processo de
montagem e modificações no veículo.
Os cilindros de freio são fabricados em Sumaré (SP) e têm alto índice de conteúdo
local. “O suporte da Wabco durante o processo de desenvolvimento e validação do
Tristop foi essencial para fortalecer a parceria com a Mercedes”, afirma o presidente
da Wabco para a América do Sul, Reynaldo Contreira.
Esse cilindro de freio é aplicado em veículos comerciais das linhas leve, semipesada,
pesada ou fora de estrada (caminhões, ônibus, reboques, semirreboques e tratores).

Brasil sobe dez posições em ranking de logística do Banco Mundial e alcança
55ª posição
30/06/2016 - Fonte: CIMM
No País, o item com melhor avaliação é o que mede o monitoramento de cargas;
enquanto houve avanços nos países emergentes, o progresso nas economias mais
pobres se desacelerou pela primeira vez desde 2007.
O Brasil subiu dez posições no ranking mundial de logística do Banco Mundial, ficando
na 55º posição em 2016. O levantamento tem a Alemanha em primeiro lugar, seguido
por outros países desenvolvidos, como Luxemburgo, em segundo, e Suécia em
terceiro.
Apesar da melhora, o Brasil está atrás de outros emergentes, como a Índia (35º) e
China (27º), e países vizinhos, como Chile (46º) e Panamá (40º). O levantamento é
divulgado a cada dois anos pelo Banco Mundial e leva em conta seis fatores, como a
infraestrutura das estradas e portos, procedimentos alfandegários, prazos de entrega
e eficiência de rastreamentos. Em 2014, o Brasil ficou em 65º.
Uma das principais conclusões do relatório divulgado nesta terça-feira pelo Banco
Mundial é que enquanto a logística dos países emergentes teve melhora, o progresso
nas economias mais pobres se desacelerou pela primeira vez desde 2007. Nas três
últimas posições do ranking estão Síria, Somália e Haiti.
No caso do Brasil, o item com melhor avaliação é sobre o "rastreamento", que mede
o monitoramento de cargas, no qual o país ficou em 45º lugar. Já a pior posição, 72º,
ficou na categoria "entregas internacionais", que mede, por exemplo, a
competitividade do país nos preços das entregas pelo mundo.
"O desempenho da logística, tanto no comércio internacional como no mercado
interno, é fundamental para a competitividade e o crescimento dos países", afirma no
estudo a diretora do Banco Mundial, Anabel Gonzales. Para a elaboração do ranking a
instituição entrevistou 1,2 mil pessoas da área de logística no mundo.
Os dez primeiros lugares são dominados por países desenvolvidos. Um dos autores do
relatório do Banco Mundial, Jean-Francois Arvis, ressalta que vários países precisam
avançar na logística, incluindo a melhora da qualidade dos serviços.
Uma das características comuns dos melhores colocados, afirma ele, é que essas
economias mostram "forte cooperação" entre os setores públicos e privados no
segmento.
O relatório de logística do Banco Mundial começou a ser produzido em 2007 e está em
sua quinta edição. A melhor posição ocupada pelo Brasil no ranking geral foi em 2010,
quando ficou em 41º lugar.
Com maior procura, desemprego bate 11,2% no trimestre encerrado em maio
30/06/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo
Uma combinação de maior procura por trabalho sem a geração de mais vagas elevou
a taxa de desemprego do país para 11,2% no trimestre encerrado em maio, divulgou
o IBGE nesta quarta-feira (29).
O resultado foi bem acima do registrado no mesmo período do ano passado (8,1%).
Também renovou o recorde do setor, ao marcar a pior taxa da série histórica da
pesquisa iniciada em 2012.

Economistas consultados pela agência internacional Bloomberg esperavam um
aumento maior da taxa de desemprego, para 11,4% no trimestre, considerando a
mediana (centro) das projeções.
O país tinha 11,44 milhões de pessoas procurando emprego sem encontrar no
trimestre encerrado em maio. São 10,3% a mais na comparação com os três meses
anteriores e 40,2% maior em relação a um ano antes.
O rendimento real (descontada a inflação) dos trabalhadores foi de R$ 1.982 no
trimestre, estatisticamente estável frente aos três meses anteriores (R$ 1.972) e 2,7%
menor que em igual período de 2015 (R$ 2.037).
Os dados são da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua), que acompanha 211 mil domicílio a cada três meses em 3.464 municípios
espalhados pelo país.
DINÂMICA
No trimestre encerrado em maio, o país tinha 90,85 milhões de pessoas ocupadas
(formal ou informalmente), 0,3% a menos que nos três meses anteriores. Isso
significa 285 mil pessoas a menos trabalhando. Para o IBGE, a variação apontaria
estabilidade.
Quando comparado ao mesmo período do ano passado, porém, a população ocupada
teve uma queda de 1,4%, o que representa 1,25 milhão de pessoas a menos
trabalhando no país, segundo o instituto.
Em um ano, essas pessoas perderam emprego, principalmente na indústria. O setor
ocupou 10,7% pessoas a menos frente ao mesmo trimestre de 2015. Ao todo, 1,4
milhão de pessoas foram demitidas.
Na comparação com o trimestre imediatamente anterior (dezembro, janeiro e
fevereiro), o comércio foi o que mais demitiu em termos absolutos. Foram 228 mil
vagas cortadas, uma queda de 1,3% no trimestre.
O corte de vagas seria suficientemente ruim para a dinâmica do mercado. Mas o
quadro é ainda pior por causa do crescente número de pessoas em busca de emprego
para ajudar no orçamento de casa.
O caso mais evidente desse movimento é o da população jovem. Em vez de dedicar
mais tempo aos estudos, eles estão engrossando as filas de emprego do país para
ajudar financeiramente os pais em casa.
Desta forma, a força de trabalho (composta por pessoas empregadas ou em busca de
emprego) cresceu 0,8% no trimestre encerrado em maio frente aos três meses
anteriores. Foram 784 mil pessoas a mais.
Artigo: Juro real
30/06/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo
Não é preciso acreditar na fantasia de que existe um equilíbrio macroeconômico
"natural" que será realizado se os "mercados" funcionarem livremente e o papel do
Estado for limitado a fornecer apenas os "bens públicos", que não podem ser
eficientemente providos pelo setor privado, para intuir que o tal sistema só funciona
bem (aumento da produtividade do trabalho próximo ao pleno emprego e uma
distribuição de renda aceitável) se houver uma relação adequada entre os seus três
preços fundamentais: o salário real, a taxa de juros real e a taxa de câmbio real. Isto
é, eles não são independentes.

O problema é que essa bela narrativa tem pouco a ver com o mundo em que vivemos.
Depois da crescente separação no século 19 entre o trabalho e o capital que o
emprega, o livre funcionamento dos "mercados" revelou uma trindade maldita: 1) a
flutuação do emprego; 2) o aumento da desigualdade; 3) a incapacidade de reduzir a
pobreza absoluta, objeto da crítica demolidora de Marx. Para se defender do poder do
capital, os trabalhadores se uniram em sindicatos, organizaram-se politicamente e
conseguiram o sufrágio universal.
As nações que souberam combinar mercados regulados com o sufrágio universal e
adotaram políticas econômicas que estimulam o aumento da competição no setor
privado e nas quais o governo respeita o equilíbrio fiscal conseguiram combinar
liberdade individual com aumento da igualdade de oportunidades e relativa eficiência
produtiva, como mostram as sociedades hoje desenvolvidas.
É impossível negar empiricamente que se saíram muito melhor do que aquelas que
apelaram para o intervencionismo voluntarista, o que sugere o caminho a seguir.
No Brasil, por exemplo, há uma consciência geral de que a taxa de juro real é, há
muito tempo, a mais elevada do mundo, com consequências dramáticas sobre a
produtividade microeconômica e perturbadoras sobre a macroeconomia.
Foram apontadas muitas causas para esse fato e feitas muitas tentativas para baixar
a taxa, sempre terminando em fracasso pela falta de suporte da política fiscal e pelos
defeitos estruturais da política monetária.
O endividamento público crescente e a apropriação pela União de 75% do aumento de
crédito de 2015 falam por si. Os Estados estão em situação falimentar e perderam o
decoro. Estão se apropriando de recursos de terceiros depositados como garantia em
bancos privados que temem ter que se responsabilizar pelos seus pagamentos e o que
parecia a operação de crédito mais segura (o consignado recolhido pelo desconto em
folha) está sendo ameaçado de ser postergado.
Haja juro real para aguentar tanto desaforo! E com essa taxa de juros real, podemos
ter um desenvolvimento saudável?
(Antonio Delfim Netto- ex-ministro da fazenda nos governos Costa e Silva e Médici),
é economista e ex-deputado federal).
Toyota faz recall em 1,43 mi de carros por falha em airbag
30/06/2016 – Fonte: Exame

A montadora japonesa Toyota anunciou nesta quarta-feira que fará o recall em 1,43
milhão de veículos no mundo inteiro por conta de novos problemas encontrados
nos airbags fabricados pela empresa Takata.
Os modelos que passarão por revisão são os híbridos Prius, Prius PHV e Lexus CT200h
fabricados entre 2008 e 2012. Os automóveis foram comercializados no Japão (743
mil unidades), América do Norte (495 mil unidades) e Europa (141 mil unidades),
segundo confirmou à Agência Efe um porta-voz da companhia.

A Toyota detectou pequenas fissuras nas soldas dos airbags do motorista e do
passageiro, o que poderia causar a separação das peças do dispositivo.
Isto poderia causar que o insuflador (chassi de metal onde fica o airbag) fosse
projetado em caso do airbag ser acionado e representaria um risco para os ocupantes
do veículo, embora, por enquanto, a Toyota não tenha conhecimento de nenhum
incidente deste tipo, segundo a mesma fonte.
A falha de fabricação é diferente da detectada anteriormente nos airbags da Takata,
que causou o recall em mais de 100 milhões de automóveis de diversas marcas no
mundo todo.
Os dispositivos defeituosos têm sido associados com as mortes de pelo menos 11
pessoas nos Estados Unidos e Malásia.
Pesquisa aponta diferenças salariais entre regiões do país
30/06/2016 – Fonte: Canal Executivo
Saber qual é a média salarial dos profissionais brasileiros não é uma tarefa fácil, pois
a remuneração pode variar de acordo com a empresa ou região do País em que
trabalha.
Por outro lado, ter essa informação é importante para verificar se o salário está de
acordo com a média praticada no mercado, especialmente na hora de negociar a
remuneração certa, decidir entre propostas recebidas ou, até mesmo, negociar um
aumento.
Pensando nisso, o Love Mondays realizou uma pesquisa com mais de 90 mil
profissionais, entre maio de 2015 e abril de 2016, que aponta a média salarial de dez
cargos e a diferença existente entre as regiões do Brasil.
Além das avaliações para conhecer as empresas em relação às oportunidades de
carreira, ambiente de trabalho e qualidade de vida, o Love Mondays possibilita ao
colaborador o acesso às informações sobre média de salários em diversas companhias
e cargos. Para conhecer os dados, o profissional precisa se cadastrar na plataforma,
informando a remuneração e avaliando a empresa na qual trabalha.
É possível, por exemplo, saber quanto ganha um analista comercial na organização
líder de mercado ou então qual é a média salarial de um engenheiro civil na sua cidade.
O estudo revela que a remuneração pode variar muito de uma região para outra. Um
profissional da área de engenharia da região Sul recebe em média R$ 6.611, na região
Centro-Oeste, o valor, em média, é quase o dobro, chegando a R$ 12.516. Outro
exemplo é para o profissional com cargo de especialista da região Nordeste e CentroOeste, que tem remuneração média entre R$ 5.744 e R$ 9.283, respectivamente.
A diferença chega a ser mais de 61%. No caso dos médicos, a diferença é ainda maior,
chegando a 128%. Médicos da região Nordeste recebem em média R$ 3.911 por mês,
já na região Sudeste, o salário médio é de R$ 8.929.
Média salarial de 10 cargos no Brasil
Foram considerados cargos com mais de 1.000 salários postados na plataforma de
maio/15 a abril/16
Confira a pesquisa sobre a média salarial de dez cargos nas regiões do País acessando
o link:
http://www2.uol.com.br/canalexecutivo/notas16/280620162.htm

Salário do trabalhador da construção civil aumentou em 2014, aponta IBGE
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O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou nesta quarta-feira (29)
a Pesquisa Anual da Indústria da Construção 2014, com retratos do setor em todo o
País naquele ano. Segundo o estudo, houve aumento de 5,6% em termos reais do
salário médio dos trabalhadores da construção civil.
O rendimento mensal passou de R$ 1.759,30 em 2013 para R$ 1.973,67 em 2014. o
setor fechou aquele ano com 2,9 milhões de empregados, em 119 mil empresas.
Segundo o IBGE, a contrução faturou R$ 382 bilhões com obras e serviços. Em relação
a 2013, houve retração de 0,8%.
Vale lembrar que, por serem números de 2014, os dados do IBGE não refletem a
realidade do mercado da construção civil, que passa por uma crise profunda, agravada
em 2015. Somente nos últimos 12 meses, o setor fechou 396,7 mil postos de emprego
formais, de acordo com o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados)
de maio.
Há dois anos, o País vivia outro momento, com forte criação de vagas na construção.
Dados do Ministério do Trabalho mostravam, por exemplo, que a profissão de servente
de pedreiro foi a que mais gerou postos de trabalho entre 2007 e 2013. Porém, o
cenário foi de crescentes demissões ao longo do ano passado.
O estudo do IBGE traz ainda um retrato do ano de Copa do Mundo no País, em que as
obras de infraestrutura foram representaram 39% do faturamento da construção civil
(R$ 149,1 bilhões). As obras de edifícios responderam por 43,8% do total.
Desemprego no Brasil interrompe 4 altas e permanece em 11,2% no tri até
maio, mostra Pnad
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A taxa de desemprego do Brasil interrompeu série de quatro altas seguidas e
permaneceu em 11,2 por cento no trimestre encerrado em maio, mas ainda mostrando
forte deterioração do mercado de trabalho e da renda em meio ao cenário de recessão
e inflação elevada.
Com isso, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua mostrou que a taxa
de desemprego permaneceu na máxima da série histórica iniciada em 2012, informou
nesta quarta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A deterioração do mercado de trabalho fica clara na comparação com o mesmo
trimestre de 2015, quando o desemprego havia sido de 8,1 por cento.
"Houve perdas significativas no mercado de trabalho principalmente em relação ao
trimestre encerrado em maio do ano passado. O mercado mostra perdas que estão
ligadas ao ambiente econômico", destacou o coordenador da pesquisa no IBGE, Cimar
Azeredo.

O resultado do trimestre até maio foi melhor do que a expectativa em pesquisa da
Reuters de que a taxa subisse a 11,4 por cento na mediana das projeções.
A Pnad Contínua mostrou que o total de desempregados no período chegou a 11,44
milhões, recorde da série e alta de 40,3 por cento sobre um ano antes, ou 3,284
milhões de pessoas a mais em busca de um emprego. Nos três meses até abril, eram
11,411 milhões de desempregados.
A população ocupada teve queda de 1,4 por cento na comparação com o mesmo
período de 2015, o que significa 1,255 milhão de pessoas a menos em relação ao ano
passado.
Sobre o rendimento médio da população ocupada, a Pnad Contínua mostrou que no
trimestre até maio houve queda de 2,7 por cento sobre o mesmo período de 2015,
para 1.982 reais.
Dados do Ministério do Trabalho já haviam mostrado a fragilidade do mercado de
trabalho no Brasil em maio, ao apontar que nos cinco primeiros meses do ano foram
registradas 448.101 demissões líquidas, recorde histórico para a série iniciada em
2002, após o fechamento de 72.615 vagas formais de trabalho somente no mês
passado.
De 5% para 11% é o possível aumento da alíquota do Microempreendedor
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De 5% para 11% é o possível aumento da alíquota do Microempreendedor
De acordo com o governo, medida visa equiparar o MEI à contribuição previdenciária
paga pelos trabalhadores assalariados.
Elevar de 5% para 11% a alíquota da contribuição previdenciária do
Microempreendedor Individual (MEI) é uma das propostas que devem ser
encaminhadas pelo presidente interino Michel Temer (PMDB) no escopo da Reforma
da Previdência.
Na avaliação do governo, a medida apenas equipara a alíquota dos MEIs a dos
trabalhadores assalariados. Em razão da alíquota reduzida, somente em 2015 o
governo deixou de arrecadar R$ 1,3 bilhão.
Era uma vez
Estudos do Ministério da Fazenda, que incorporou a pasta da Previdência, apontam
que o MEI também aumentava o rombo da área por prever a concessão de pensão
vitalícia ao cônjuge, no caso de morte, apenas com o pagamento de uma contribuição.
Esse equívoco já foi corrigido.
Criado para estimular a formalização de empresas, o MEI já registrou cerca e seis
milhões de inscrições desde que entrou em vigor, em julho de 2009.
Os MEIs são empreendedores cujo faturamento não pode ultrapassar R$ 60 mil por
ano. Pelo projeto em tramitação no Congresso sobre o novo Supersimples, o teto de
receita do MEI passará para R$ 72 mil.
É uma alternativa de sobrevivência em tempos de desemprego e quebradeira de
empresas.
Transição sem consenso
A presidente afastada, Dilma Rousseff, afirmou que pretende fazer um “governo de
transição” caso não seja condenada no processo de impeachment no Senado Federal.
Em entrevista ao portal Agência Pública, publicada nesta segunda-feira, Dilma disse

que teria um governo de dois anos, até 2018, para garantir a “qualidade da democracia
no Brasil”.
Questionada sobre sua promessa de chamar um plebiscito para a convocação imediata
de novas eleições presidenciais, Dilma desconversou. “Não, não. Está em discussão
isso. Não há um consenso. É uma das coisas, uma das propostas colocadas na mesa.”
Fechar anúncio
Dilma afirmou que precisaria recompor seu apoio no Congresso e que tentaria
combater o presidencialismo de coalizão. Sem citar o PMDB ou o presidente em
exercício, Michel Temer, diretamente na resposta, a petista disse que mudaria suas
alianças. “Não tem mais como recompor.”
Corpo a corpo
Com a aproximação da votação do processo de impeachment no Senado, o presidente
em exercício, Michel Temer, tem intensificado o corpo a corpo com integrantes da Casa
que ainda se colocam como indecisos pelo afastamento definitivo da presidente Dilma
Rousseff. De acordo com o calendário estabelecido, a previsão é que a votação final
do processo no plenário do Senado ocorra entre os dias 24 e 26 de agosto.
De olho nesta data, Temer participou neste domingo de festa de aniversário do
senador Wilder Morais (PP-GO), em Goiás. O parlamentar ainda não declarou o seu
posicionamento quanto ao impeachment, mas a recepção dada ao presidente em
exercício, segundo relatos, não deixou dúvidas de como irá votar no plenário.
Sem o “Parlashopping”
Um dos candidatos cotados ao mandato tampão caso a cassação do presidente da
Câmara afastado, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), seja confirmada pelo plenário, o
primeiro secretário da Casa, Beto Mansur (PRB-SP), lançou a primeira etapa das obras
de ampliação da Câmara, mas sem lojas e restaurantes que eram previstos no projeto
original, conhecido por “Parlashopping”.
Segundo Mansur, não houve adesão à Parceria Público Privada, primeira intenção da
Mesa Diretora da Casa para colocar a obra de pé.
Obras inacabadas
Nesta terça-feira, 28 de junho, será realizada pela comissão externa da Câmara dos
Deputados uma audiência pública para debater a situação das obras paralisadas e as
possíveis medidas para evitar menos prejuízos. A comissão acompanha as obras do
governo federal custeadas com recursos do orçamento da União.
Segundo o site da Câmara, o Tribunal de Contas da União (TCU) aponta que os
principais motivos para paralisação de obras são: falta de justificativa (31%);
problemas no projeto (27%) e pendências administrativas (19%).
EXCLUSIVO-TCU investiga excesso
distribuidoras estatais de energia
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O Tribunal de Contas da União (TCU) começou a levantar informações sobre
distribuidoras de energia elétrica estatais por preocupações quanto à ineficiência
dessas empresas, que chegaram a ser descritas como "cabide de empregos para
apadrinhados políticos" por auditores em reunião na Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel).
A investigação começa em momento em que o governo do presidente interino Michel
Temer dá sinais de que buscará privatizar muitas das distribuidoras, em um processo
visto por técnicos da Aneel como fundamental para resolver questões de má gestão e

interferência política. Os problemas identificados, inclusive, podem pesar na definição
do valor dos ativos, segundo especialistas.
No alvo do TCU deverão estar principalmente as distribuidoras do grupo Eletrobras
que atendem Estados do Norte e Nordeste e empresas estaduais, como a gaúcha
CEEE-D, a CEA, do Amapá, e a CERR, de Roraima, segundo documentos vistos pela
Reuters.
O tribunal pediu à Aneel dados sobre a composição do quadro de funcionários das
empresas, bem como informações sobre o desempenho financeiro das elétricas, que
sofrem prejuízos recorrentes. O material precisa ser enviado até 1° de julho.
Em reunião entre servidores do tribunal e técnicos da Aneel neste mês, cuja ata foi
vista pela Reuters, foram apontados problemas de influência política na nomeação de
funcionários para estatais elétricas.
"Os servidores do TCU demonstraram a preocupação com o excesso de pessoal nessas
distribuidoras estatais, além da falta de critérios técnicos para admissão de
funcionários", segundo a descrição da reunião.
No encontro, representantes da Aneel também foram duros ao analisar a situação das
empresas e chegaram a dizer que elas enfrentam até mesmo falta de profissionais
qualificados e precisariam ser vendidas ou passar por uma grande reorganização.
"A única solução na opinião dos representantes da agência, exceto a privatização, seria
um choque de gestão nessas empresas, retirando todo viés político que hoje está
arraigado nessas distribuidoras estatais, que deixa a meritocracia e tecnicidade em
segundo plano", diz a ata.
Procuradas, as empresas não comentaram imediatamente a investigação.
NÍVEL DE GOVERNANÇA
O presidente do centro de estudos em energia Acende Brasil, Claudio Sales, concorda
com a avaliação dos técnicos do TCU e da Aneel.
"O primeiro problema é o uso político de que essas empresas são alvo, que se traduz
na total falta de meritocracia na escolha de seus dirigentes. E o baixíssimo nível de
governança corporativa delas", afirmou.
Ele também apontou a venda do controle dessas elétricas como uma possível solução,
com uma posterior revisão na gestão para recuperá-las, o que passaria
inevitavelmente por desligamentos de pessoas em cargos comissionados e planos de
demissão voluntária para reduzir eventuais inchaços nas empresas.h
a anúncio
Procurado, o TCU afirmou em nota que "está levantando informações preliminares"
para propor uma "metodologia de acompanhamento" das estatais, mas ressaltou que
ainda não deu início a uma fiscalização.
No encontro com a Aneel, os auditores do TCU afirmaram estar preocupados com a
"precariedade dos serviços oferecidos" por algumas dessas elétricas, que estão em
processo de renovação de suas concessões, que venceram em 2015.
Os técnicos da Aneel ressaltaram, no entanto, que as elétricas estaduais Cemig, Copel,
CEB e Celesc "estavam em melhores condições de gestão" frente às demais estatais.
VENDA EM PREPARAÇÃO
As distribuidoras da Eletrobras já estão sendo preparadas para a venda. A estatal
convocou uma assembleia de acionistas para aprovar junto à União um plano para
vender seis dessas subsidiárias que atuam no Norte e Nordeste até o final de 2017.

O especialista Fernando Maia, da consultoria Bench, avalia que a apuração do TCU não
interferiria em uma eventual venda.
"O TCU está fazendo seu papel, são empresas estatais e ele tem essa obrigação de
avaliar e sugerir melhorias... agora, se o caminho for a privatização, talvez essa
trajetória seja encurtada, não precisa esperar uma auditoria", afirmou.
Ele disse, no entanto, que os resultados dessas concessionárias são bastante fracos,
o que poderia limitar o interesse de investidores nos ativos. "Interesse existe sim, no
mercado... é uma questão de avaliar o valor, de preço".
Sales, do Acende Brasil, tem avaliação semelhante e aposta que o mais provável é
que essas distribuidoras que sejam vendidas por valores bastante baixos ou mesmo
simbólicos devido a essas dificuldades.
Ele lembrou que em 2004 a Cemar, distribuidora do Maranhão, foi vendida por 1 real.
Situação diferente tem a Celg-D, que atua em Goiás, vista como um ativo mais
interessante pelo mercado, cujo leilão agendado para 19 de agosto teve um preço
mínimo estabelecido em 2,8 bilhões de reais.
Além da Celg-D, a Eletrobras pretende vender suas unidades que atuam em Acre,
Amazonas, Alagoas, Piauí, Rondônia e Roraima.
Entre os eventuais interessados nas empresas, Sales listou os grupos Equatorial,
Neoenergia, Enel e Energisa, todos com atuação em distribuição de energia em
Estados do Norte ou Nordeste, além da CPFL.
Com maior procura por vagas, desemprego bate novo recorde no país
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Uma combinação de maior procura por trabalho sem a geração de mais vagas, elevou
a taxa de desemprego do país para 11,2% no trimestre encerrado em maio, divulgou
o IBGE nesta quarta-feira (29).
O resultado foi bem acima do registrado no mesmo período do ano passado (8,1%).
Também renovou o recorde do setor, ao marcar a pior taxa da série histórica da
pesquisa iniciada em 2012.
O país tinha 11,44 milhões de pessoas procurando emprego sem encontrar no
trimestre encerrado em maio, um recorde. São 10,3% a mais na comparação com os
três meses anteriores e 40,2% maior em relação a um ano antes.
O rendimento real (descontada a inflação) dos trabalhadores foi de R$ 1.982 no
trimestre, estatisticamente estável frente aos três meses anteriores (R$ 1.972) e 2,7%
menor que em igual período de 2015 (R$ 2.037).
Os dados são da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua), que acompanha 211 mil domicílios a cada três meses em 3.464 municípios
espalhados pelo país.

Dinâmica
No trimestre encerrado em maio, o país tinha 90,85 milhões de pessoas ocupadas
(formal ou informalmente), 0,3% a menos que nos três meses anteriores. Isso
significa 285 mil pessoas a menos trabalhando. Para o IBGE, a variação apontaria
estabilidade.
Quando comparado ao mesmo período do ano passado, porém, a população ocupada
teve uma queda de 1,4%, o que representa 1,25 milhão de pessoas a menos
trabalhando no país, segundo o instituto.
Em um ano, essas pessoas perderam emprego, principalmente na indústria. O setor
ocupou 10,7% pessoas a menos frente ao mesmo trimestre de 2015. Ao todo, 1,4
milhão de pessoas foram demitidas.
A contribuição da indústria para o desemprego no país seria ainda maior se
considerada a dispensa de trabalhadores terceirizados, como pessoas de segurança,
limpeza e atividades administrativas.
Na comparação com o trimestre imediatamente anterior (dezembro, janeiro e
fevereiro), o comércio foi o que mais demitiu em termos absolutos. Foram 228 mil
vagas cortadas, uma queda de 1,3% no trimestre.
O corte de vagas seria suficientemente ruim para a dinâmica do mercado. Mas o
quadro é ainda pior por causa do crescente número de pessoas em busca de emprego
para ajudar no orçamento de casa.
O caso mais evidente desse movimento é o da população jovem. Em vez de dedicar
mais tempo aos estudos, eles estão engrossando as filas de emprego do país para
ajudar financeiramente os pais em casa.
Desta forma, a força de trabalho (composta por pessoas empregadas ou em busca de
emprego) cresceu 0,8% no trimestre encerrado em maio frente aos três meses
anteriores. Foram 784 mil pessoas a mais.
Formalização
Segundo Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, o aumento
da procura por emprego é fruto também da perda do emprego formal, com carteira
de trabalho assinada.
Ele diz que sem a estabilidade oferecida pelos direitos trabalhistas, como salário
mínimo, 13º salário, mais pessoas de uma mesma família buscam uma ocupação para
aumentar a segurança do orçamento familiar.
“Além dos jovens, donas de casa e pessoas aposentadas que estavam fora da força
de trabalho passam a procurar emprego por que perderam a estabilidade do emprego
com carteira assinada”, disse Azeredo.
O emprego com carteira de trabalho assinada teve queda de 1,2% no trimestre
encerrado em maio deste ano. O país tinha 34,4 milhões de pessoal trabalhando na
formalidade, 428 mil pessoas a menos.
Uma das válvulas de escape das pessoas em busca de emprego tem sido o trabalho
informal, sem carteira de trabalho assinada. Esse tipo de ocupação aumentou 3,5%
no trimestre encerrado em maio, absorvendo 343 mil pessoas.

