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PESQUISA CNI-IBOPE : AVALIAÇÃO DO GOVERNO - JUNHO 2016



VOLVO COMEÇA A PRODUZIR EM CURITIBA MOTOR PARA GERAÇÃO DE ENERGIA



CERTIFICAÇÃO DIGITAL PASSA A SER OBRIGATÓRIA PARA EMPRESAS COM MAIS DE
CINCO FUNCIONÁRIOS



NOVOS PROJETOS DE LEI FEDERAL



GOVERNO QUER FLEXIBILIZAR NORMA DE SEGURANÇA NO TRABALHO



PRODUÇÃO INDUSTRIAL FICA ESTÁVEL EM MAIO COM AJUDA DE AUTOMÓVEIS



EMPRESA PARANAENSE INVESTE R$ 25 MILHÕES EM FÁBRICA EM PONTA GROSSA



CURITIBANA TRADENER ASSINA CONTRATO PARA EXPORTAR ENERGIA PARA
ARGENTINA



PLATAFORMA QUE PREMIA QUEM ECONOMIZA ENERGIA CHEGA A CURITIBA



QUEDA DO DÓLAR EM JUNHO É A MAIOR PARA UM MÊS DESDE ABRIL DE 2003



MOODY'S REBAIXA RATINGS DA BAHIA E ALTERA PERSPECTIVA DO RATING DO
PARANÁ



CRISE NO BRASIL TRAVA ELO COM PACÍFICO, DIZ MACRI



'NÃO HÁ PACOTES DE BONDADES', DIZ MEIRELLES



APOIAR O GOVERNO É APOIAR O BRASIL, DIZ TEMER EM ENCONTRO COM
EMPRESÁRIOS



GOVERNO TENTA REDUZIR DESPESAS COM AUXÍLIO DOENÇA



TERCEIRIZAÇÃO SÓ SERÁ VOTADA NO SEGUNDO SEMESTRE, AFIRMA RENAN



ARTIGO: TERCEIRIZAÇÃO: AVANÇO TEMIDO E NECESSÁRIO



JAZIDAS NO GABÃO SÃO OPORTUNIDADE PARA EMPRESAS BRASILEIRAS, DIZ
EMBAIXADOR



BANCO CENTRAL VAI RETOMAR INTERVENÇÕES NO CÂMBIO APÓS DÓLAR CHEGAR A
R$3,20



ANEEL: SOBRECONTRATAÇÃO DE ENERGIA PRECISA SER TRATADA COM 'COQUETEL
DE REMÉDIOS'



MUDANÇA DE GOVERNO IMPULSIONA EXPECTATIVAS E MELHORA CONFIANÇA, DIZ
FGV



PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA FICA ESTÁVEL EM MAIO, DIZ IBGE



DIFERENÇA ENTRE TARIFAS DE BANCOS CHEGA A 447,50%, DIZ PESQUISA DO
PROCON-SP



ALCOA FIRMA ACORDO DE US$ 470 MI COM EMBRAER



MEIRELLES DIZ QUE CARGA TRIBUTÁRIA PODE SER DECRESCIDA APÓS AJUSTE
FISCAL



TAXA DE FINANCIAMENTO DO BNDES SERÁ MANTIDA EM 7,5% AO ANO



EXPORTADORES TERÃO CUSTO EXTRA A PARTIR DE AMANHÃ



LEI DAS ESTATAIS É PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL COM 10 VETOS DE TEMER



KWID SERÁ SUV DE ENTRADA DA RENAULT NO BRASIL



MWM REALIZA ENCONTRO COM FORNECEDORES



TOYOTA LIDERA SETOR AUTOMOTIVO EM NÚMERO DE PATENTES NOS EUA



MICHELIN PASSA A PRODUZIR PNEUS AGRÍCOLAS NO BRASIL



SCANIA TESTA PRIMEIRA RODOVIA ELÉTRICA DO MUNDO



PROJETO COMPRADOR PROMOVE QUASE US$ 4 MILHÕES EM EXPORTAÇÕES



ACADEMIA SCHMERSAL DISPONIBILIZA APPLICATION ROOM PARA A REALIZAÇÃO
DE SEUS TREINAMENTOS E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS



BRASIL E ARGENTINA RENOVAM ACORDO AUTOMOTIVO, AGORA POR QUATRO ANOS



A CRISE CHEGA À ELITE



ENTIDADES EMPRESARIAIS SE REÚNEM COM PRESIDENTE DA REPÚBLICA



INDÚSTRIA REGISTRA QUEDA EM PEDIDOS PARA EXPORTAÇÃO E SEGUE EM
CONTRAÇÃO EM JUNHO, MOSTRA

PMI

CÂMBIO
EM 01/07/2016
Compra

Venda

Dólar

3,238

3,238

Euro

3,607

3,609

Fonte: BACEN

Pesquisa CNI-IBOPE : Avaliação do Governo - Junho 2016
01/07/2016 - Fonte: CNI
A Pesquisa mostra que com pouco mais de um mês de governo, o presidente em
exercício, Michel Temer, ainda não conseguiu conquistar a confiança e a aprovação da
maior parte da população brasileira.
A popularidade é maior que a da presidente Dilma Rousseff, em março de 2016, mas
o percentual da população que avalia o governo ou o presidente positivamente é
inferior ao dos que avaliam negativamente.
O objetivo da Pesquisa CNI-IBOPE Avaliação do Governo é conhecer a avaliação da
população brasileira com relação ao presidente da república e seu governo. Os
resultados captam tanto a popularidade do presidente como a aprovação do governo
nas suas diversas áreas de atuação. A pesquisa é contratada ao Ibope Inteligência e
realizada trimestralmente, tendo sido iniciada em 1996.
O documento está disponível no SINDIMETAL/PR, link:
http://www.sindimetal.com.br/wp-content/uploads/2016/07/Pesquisa-CNI-IbopeAvaliaCAo-do-Governo-Jun.pdf
Faça o download e confira!
Volvo começa a produzir em Curitiba motor para geração de energia
01/07/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

A Volvo iniciou nesta semana a produção de motores para geração de energia elétrica
em sua fábrica na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). A empresa planeja produzir
cerca de 300 unidades neste ano, e mais da metade desse volume já foi vendida,
segundo Gabriel Barsalini, presidente da divisão Volvo Penta na América do Sul.
O motor a diesel de 13 litros, destinado a grupos geradores de energia, é muito
semelhante aos propulsores dos caminhões da linha FH da Volvo. O bloco é o mesmo
e 45% das peças são iguais. A principal diferença está no cabeçote, que foi
reformulado para operar em ciclo de trabalho industrial.
“O motor foi concebido para funcionar como fonte primária de energia, e não somente
como uma opção em caso de desabastecimento. Ele pode rodar o tempo todo”, diz
Barsalini. “É uma opção para regiões isoladas, em que as linhas de transmissão não
chegam, e também para empresas que não podem ficar suscetíveis às instabilidades
da rede elétrica.”
Embora a recessão tenha derrubado o consumo de energia e afastado a possibilidade
de um racionamento, o presidente da Volvo Penta acredita que há mercado para o
equipamento.
“As curvas de demanda e de capacidade de geração de energia vinham sugerindo um
colapso, que não ocorreu por causa da crise. Mas a projeção de déficit, ainda que

menor, continua existindo. Além disso, a distribuição de energia ainda tem
deficiências”, diz.
Investimento
O novo motor é feito na mesma linha de produção dos propulsores para caminhões.
Apenas as duas últimas células de montagem são diferentes. O investimento no
projeto, da adequação da área fabril às estratégias de lançamento, foi de R$ 10
milhões.
A Volvo Penta já vendia no Brasil o motor de 13 litros, mas até então ele era importado
da Suécia. A produção em território nacional permitirá que o equipamento seja
financiado pelo Finame, linha do BNDES com taxas de juros bem inferiores às dos
bancos comerciais.
O outro motor industrial comercializado pela empresa no Brasil, de 16 litros,
continuará sendo importado. Segundo Barsalini, a ideia é que no futuro a fábrica de
Curitiba possa produzir outros modelos para grupos geradores, em especial nos
segmentos de pequeno e médio porte – voltados, por exemplo, ao pequeno comércio
–, nos quais a multinacional ainda não atua.
Expansão
Mais conhecida no Brasil como fornecedora de motores náuticos, a Volvo Penta
começou a vender equipamentos industriais no país em 2012. De lá para cá, o peso
desse segmento saltou de 5% para 50% no faturamento da divisão.
A fatia da Penta no mercado de motores para grupos geradores vem crescendo aos
poucos. Era de 4% em 2014, passou a 5% em 2015 e deve chegar a 6% neste ano,
prevê Barsalini.
Certificação digital passa a ser obrigatória para empresas com mais de cinco
funcionários
01/07/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

A exigência de certificação digital — que confirma a autenticidade de documentos e
declarações no ambiente virtual — vai ser ampliada a partir desta sexta-feira (1º). As
empresas optantes do Simples com mais de cinco empregados precisarão de um cartão
ou token especial para apresentar a Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações
à Previdência Social (Gfip). Sem a certificação, enviar as informações trabalhistas,
fiscais e previdenciárias ao governo ficará mais difícil.
A certificação, que serve como uma assinatura eletrônica, promete dar mais segurança
ao envio dos dados, mas é alvo de reclamações devido ao custo que a acompanha —
R$ 135 a R$ 515, dependendo do modelo escolhido e do tempo de validade. A
exigência da presença do empresário em um posto de atendimento para a emissão do
certificado também dá dor de cabeça a quem precisa do documento.
De acordo com a Receita Federal, a crescente utilização da certificação é fruto da
utilização massiva de documentos em formato digital e da necessidade de garantir
juridicamente sua validade, integridade e autenticidade. O Fisco considera que a

certificação é benéfica por melhorar seus controles; dar mais agilidade às empresas;
e garantir os direitos dos cidadãos no mundo digital.
O prazo para a adoção do certificado digital pelas empresas do Simples foi estabelecido
pelo governo em agosto do ano passado. As primeiras que tiveram de se adequar à
medida, até 31 de dezembro de 2015, foram as com mais de dez empregados. Em
seguida, em janeiro, foi a vez das que têm mais de oito. A próxima etapa ocorrerá em
janeiro de 2017 e afetará empresas com mais de três pessoas.
Iágaro Jung Martins, subsecretário de Fiscalização da Receita, defende a certificação
digital e ressalta que os empresários tiveram quase um ano para se preparar. Ele
ressalta que o mecanismo dá mais garantia ao empregador e ao empregado.
“Essas informações da Gfip são de altíssima relevância e terão efeito daqui a 30 anos.
Com a certificação, não há como negar a autenticidade desses dados. Ou seja, isso dá
segurança jurídica. São informações importantes para quando o trabalhador, por
exemplo, se aposentar”, diz ele.
Para obter o certificado digital, o empresário precisa ir a um ponto de atendimento de
uma empresa certificadora — Correios, Certsign, Serasa Experian, DocCloud, entre
outras — com documentos pessoais e da empresa.
O processo é presencial. Se por um lado isso dá mais segurança, uma vez que dificulta
a possibilidade de fraude, por outro, é apontado como um empecilho para emissão, já
que depende do deslocamento do empresário. Se a empresa tiver mais de um sócio
responsável por ela no contrato social, ambos terão de estar presentes para a emissão
do certificado.
Mais segurança
Até esta quinta-feira (30), as empresas que não tinham certificado digital entravam
no site da Caixa, preenchiam os dados emitiam a Gfip para pagá-la no banco. É um
processo que poderia ser feito por qualquer um e mais suscetível a fraudes.
Com a certificação, que garante a identidade da empresa e de seu responsável no
meio on-line, o acesso só é permitido com a senha do certificado digital. O próprio
empresário pode fazer esse procedimento ou dar uma procuração eletrônica a seu
contador para que ele o faça.
“Quando o empresário entra na página da Caixa, por exemplo, insere sua senha e faz
a sincronia entre sua chave privada e a pública. E nenhum hacker consegue quebrar
isso de forma rápida. Temos estudos que indicam, que uma chave com 256 bytes
demoraria um ano para ser quebrada. Trabalhamos hoje com 2.048 bytes”, explica
Roni Moreira, diretor executivo da empresa certificadora DocCloud.
Martins, da Receita, alerta que o cartão ou o token do certificado jamais pode ser
entregue ao contador. Ele fica com o empresário. O certificado é pessoal e
intransferível. Entregá-lo é o mesmo que dar o cartão do banco e a senha a uma outra
pessoa, explica.
O subsecretário da Receita afirma que a empresa que ainda não tiver com o certificado
em mãos nos próximos dias terá como honrar suas obrigações trabalhistas,
previdenciárias e trabalhistas. Para isso, será preciso fazer uma procuração eletrônica
em favor do contador para que ele envie os dados com o seu certificado pessoal ou da
empresa de contabilidade.
Leonardo Gonçalves, diretor da Certisign, diz que a adesão dos empresários tem sido
bastante interessante, não só por causa da obrigatoriedade, mas também devido à
agilidade e à redução de custos proporcionada pelo certificado, que permite operações

bancárias e emissão de certidão negativa, por exemplo. E ele espera um aumento da
procura nos próximos dias.
“Já percebemos um aumento, que deve se intensificar na primeira semana de julho.
Mas o brasileiro deixa tudo para a última hora. Esperamos um aumento de 10% ao
longo do mês frente a igual período do ano passado”, afirma.
O custo do certificado varia de R$ 135 a R$ 515, dependendo do tipo de certificado e
do tempo de validade. O mais comprado por pequenas e médias empresas custa cerca
de R$ 200. Para facilitar a aquisição, as empresas estão fazendo promoções e
oferecendo parcelamentos em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito.
Novos projetos de Lei Federal
01/07/2016 - Fonte: FIEP
INTERESSE GERAL DA INDÚSTRIA
QUESTÕES INSTITUCIONAIS
Disciplina a desconsideração da personalidade jurídica
PL 5646/2016 da deputada Cristiane Brasil (PTB/RJ)
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA
ORGANIZAÇÃO SINDICAL E CONTRIBUIÇÃO
Contribuição sindical facultativa
PL 5594/2016 do deputado Paulo Martins (PSDB/PR)
OUTRAS MODALIDADES DE CONTRATOS
Definição de deficiência
PL 5573/2016 do deputado Marcelo Álvaro Antônio (PR/MG)
BENEFÍCIOS
Estabilidade provisória ao cônjuge ou companheiro da empregada gestante
PL 5628/2016 do deputado Elizeu Dionizio (PSDB/MS)
RELAÇÕES INDIVIDUAIS DO TRABALHO
Criminalização da retenção dolosa de salários
PL 5577/2016 do deputado Cabo Daciolo (PTdoB/RJ)
INFRAESTRUTURA
Equalização e redução de custos da CDE/ Cobertura de gastos com combustíveis no
Sistema Isolado
MPV 735/2016 do Poder Executivo
Altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, dispondo sobre o seguro-garantia
PL 5536/2016 do deputado Rubens Bueno (PPS/PR)
SISTEMA TRIBUTÁRIO
CARGA TRIBUTÁRIA, CRIAÇÃO DE TRIBUTOS E VINCULAÇÃO DE RECEITAS
Instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF)
PLP 294/2016 do deputado Moses Rodrigues (PMDB/CE)
Altera a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997
PL 5394/2016 do deputado Goulart (PSD/SP)
INFRAESTRUTURA SOCIAL
PREVIDÊNCIA SOCIAL
Disponibilização por meio eletrônico do demonstrativo dos valores recolhidos no INSS
PL 5490/2016 do deputado Marinaldo Rosendo (PSB/PE)
NOVOS PROJETOS DE LEI ESTADUAL
INFRAESTRUTURA

Agências Reguladoras
Altera a Lei Complementar nº 94 de 23 de julho de 2002, a qual cria a Agência
Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná – AGEPAR
PLC 6/2016 de autoria do deputado Felipe Francischini (SD)
INTERESSE SETORIAL
Agroindústria
Proíbe o uso e a comercialização de defensivos agrícolas que contenham clotianidina,
tiametoxam e imidaclopride em sua composição e dá outras providências
PL 302/2016 de autoria do deputado Gilberto Ribeiro (PRB)
POLÍTICA SOCIAL
Educação
Institui a Semana Estadual da Qualidade da Merenda Escolar
PL 296/2016 de autoria do deputado Ney Leprevost (PSD)
Insere na grade curricular das redes públicas e privadas do ensino médio do estado
do Paraná conteúdo sobre ciências políticas
PL 308/2016 de autoria do deputado Claudio Palozi (PSC).
Governo quer flexibilizar norma de segurança no trabalho
01/07/2016 - Fonte: Paraná Online
O governo do presidente em exercício, Michel Temer, quer flexibilizar regras de
segurança do trabalho. A ideia é alterar uma norma de regulamentação do fim de 2010
sobre exigências que devem ser observadas em máquinas e equipamentos. Nesta
quinta-feira, 30, o ministro de Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira,
disse que a norma "é uma anomalia".
Para ele, a regra precisa ser rediscutida. O ministro interino do Planejamento, Dyogo
Oliveira, concordou. "Não custa nada fazer uma análise de uma norma que está
exagerada", disse.
Um grupo de trabalho será criado pelo governo para discutir o tema, que já vinha
sendo debatido desde o governo Dilma Rousseff. A mudança é um pleito que vem
sendo feito pelo setor produtivo.
A Norma Regulamentadora nº 12 estabelece medidas de segurança e higiene do
trabalho a serem adotadas na instalação, operação e manutenção de máquinas e
equipamentos. Na visão da Confederação da Indústria (CNI), a norma foi modificada
de tal forma que, em vários pontos, traz regras subjetivas e muito mais exigentes do
que as suas referências, a exemplo das Diretivas de Máquinas da União Europeia.
Para a entidade, a regra extrapolou seu poder regulamentar ao criar regras para a
fabricação, ocasionando custos mais elevados para a adaptação, tanto para as
máquinas existentes como para as novas.
A principal crítica da CNI diz respeito à retroatividade prevista na medida. O órgão
defende que as novas exigências sejam válidas somente para máquinas adquiridas
após a edição do normativo.
"Um novo texto deve observar, entre outras, as seguintes premissas: irretroatividade
das obrigações, separação das obrigações de fabricantes e usuários e tratamento
diferenciado para as micro e pequenas empresas", defende a entidade, reforçando que
é importante manter elevados níveis de segurança aos trabalhadores.

Produção industrial fica estável em maio com ajuda de automóveis
01/07/2016 - Fonte: Folha de S.Paulo

A produção da indústria brasileira ficou estável em maio e renovou os sinais de que o
período de perdas mais intensas do setor pode ter ficado para trás, mostram dados do
IBGE.
Divulgada nesta sexta-feira (1º), a produção industrial ficou estável na passagem de
abril para maio, após ter registrado aumento de produção em março (1,4%) e abril
(0,2%). Economistas consultados pela agência Bloomberg previam estabilidade da
produção, considerando o centro (mediana). Mas as previsões variavam desde uma
queda de 1% a uma alta de 0,7%.
A indústria não registrava três meses consecutivos sem queda de produção, na
passagem dos meses, desde meados de 2012, quando o registrou cinco avanços
consecutivos. O resultado não foi suficiente para eliminar as perdas registradas no
passado. Neste ano, a baixa acumulada está em 9,8%. Quando comparado a maio de
2015, o setor registrou uma queda de 7,8%.
Nesta base de comparação, foi a 27ª taxa negativa consecutiva, renovando o recorde
da série histórica da pesquisa, iniciada em 2002. Por dentro do resultado de maio,
metade dos 24 setores acompanhados pela pesquisa registrou taxas positivas no mês,
com destaques para o ramo de veículos automotores, reboques e carrocerias, com alta
de 4,8%.
Outras contribuições positivas importantes vieram dos setores de perfumaria, sabões,
produtos de limpeza e de higiene (3,6%), de indústrias extrativas (1,4%) e de
metalurgia (3,4%), conforme a pesquisa do instituto.
COMPORTAMENTO DIFERENTE
O técnico do IBGE André Macedo diz que os dados reforçaram a ideia de que o setor
tem neste ano um comportamento diferente do apresentado no ano passado, quando
predominavam os resultados negativos na passagem dos meses.
"Embora o saldo seja ainda negativo no ano, o cenário de queda mais intensa e de
aprofundamento da trajetória descendente [da produção] parece ter ficado para trás.
Mas isso não significa que já exista uma trajetória ascendente ", disse Macedo.
Maio foi marcado por melhora em alguns indicadores econômicos. A confiança da
indústria, medida pela Fundação Getulio Vargas, aumentou pelo terceiro mês
consecutivo e alcançou o maior nível desde março de 2015.
Além disso, os estoques de produtos finais do setor recuaram em maio pelo sétimo
mês seguido, segundo pesquisa da CNI (Confederação Nacional da Indústria). Ficou
assim dentro do desejado.
Das grandes categorias econômicas, o setor de bens de consumo duráveis fabricou
5,6% de abril para maio, empurrado para frente pelos ramos de automóveis e
caminhões. O avanço interrompeu uma sequência de quatro meses de queda.

"Apesar do resultado positivo da produção de veículos na passagem dos meses, o
ramos ainda registra estoques elevados e reduções na jornada do trabalho", disse
Macedo, durante entrevista coletiva para apresentação dos resultados.
Outro dado positivo veio do segmento de bens de capital, com alta de 1,5%. Essa
categoria econômica inclui máquinas e equipamentos. Por isso, é considerado um
termômetro dos investimentos em curso no país.
Dos ramos da indústria sem aumento de produção no mês, o de maior relevância foi
o de produtos alimentícios, com queda de 7%. Coque, produtos derivados do petróleo
e biocombustíveis recuaram 8,2%.
Empresa paranaense investe R$ 25 milhões em fábrica em Ponta Grossa
01/07/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

A Águia Sistemas reinaugura a sua fábrica em Ponta Grossa nesta quinta-feira (30)
após investimentos de R$ 25 milhões para modernização e automatização do seu
parque industrial. A empresa atua no desenvolvimento de soluções para o segmento
logístico, como sistemas de armazenagem e transporte de cargas. Com o
investimento, a área fabril foi ampliada de 18 mil m² para 25 mil m² e a capacidade
anual de produção passará das atuais 40 mil toneladas para cerca de 60 mil toneladas
por ano.
As principais mudanças envolveram a modernização do maquinário, a criação de uma
joint venture para fabricação de motor elétrico e a construção de novos galpões. Os
investimentos, a partir de recursos captados junto ao Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), começaram em 2014 e foram concluídos
neste ano.
“Mesmo com a queda de demanda, estamos preparados para a retomada do mercado
interno e externo”, afirma Rogério Scheffer, presidente da Águia Sistemas. A empresa
vinha até 2014 crescendo a taxas superiores a 15% ao ano – o que motivou o
investimento no parque fabril. Nos últimos dois anos, com a crise econômica que
afetou os seus principais clientes, como a indústria automotiva, houve uma diminuição
no ritmo de crescimento.
Apesar da queda na demanda, Scheffer acredita que os investimentos vieram no
momento certo. A empresa paranaense adequou toda sua infraestrutura às normas de
Segurança do Trabalho da NR 12, uma exigência da legislação, ao mesmo tempo em
que conseguiu ganhar produtividade. As modernizações devem trazer ganho de 50%
na eficiência da entrega de projetos.
Entre as mudanças, está a atualização do maquinário, responsável pela dobra, corte,
solda e pintura da principal matéria-prima da indústria, o aço. O setor de estamparia,
por exemplo, ganhou dois equipamentos de corte a laser.
Os investimentos também proporcionaram a criação de dois novos galpões. Uma das
estruturas abrigará o Centro de Serviços, com 4 mil m². No local, será feita toda a
preparação da matéria-prima para as linhas de produção da Águia Sistemas. A
empresa produz 98% de toda a linha de produtos que comercializa.

O outro galpão abrigará a nova joint venture da empresa. O setor será responsável
por fabricar os motores elétricos que são usados nas transportadoras de materiais.
Antes, os motores eram importados e customizados, processo que demorava até 90
dias. Com a verticalização, os produtos serão feitos em até 15 dias.
Os investimentos proporcionarão à empresa mais eficiência no desenvolvimento de
tecnologias modernas. A Águia Sistemas faz desde o planejamento da planta logística
do cliente, que normalmente inclui galpão e centro de distribuição, até a produção dos
equipamentos usados para armazenar, movimentar e transportar cargas.
Entre os clientes, estão empresas como Bauducco, Decall, GPA, Nestlé, Real
Distribuidora, Renault, Volvo e Winne. Apesar de a grande maioria dos clientes ter
diminuído os investimentos em logística nos últimos dois anos, Scheffer acredita que
o cenário deve mudar no curto prazo. “O tipo de estrutura que fabricamos faz parte
do crescimento da empresa.”
Do total de clientes, 95% são empresas nacionais, o que fez a indústria paranaense
sentir um pouco dos efeitos da crise e pensar em aumentar a gama de exportações.
Atualmente, 800 funcionários trabalham na indústria em Ponta Grossa, que não prevê
novas contratações. Em 2015, a companhia faturou R$ 400 milhões e a expectativa é
manter o valor neste ano.
Curitibana Tradener assina contrato para exportar energia para Argentina
01/07/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

A Tradener, comercializadora de energia, informou nesta quinta-feira (30) que deu
início ao processo de assinatura de contrato com as geradoras para exportação de
energia para a Argentina.
A companhia foi autorizada na semana passada pelo Ministério de Minas e Energia a
exportar até 2,1 mil MW médios de potência para o país vizinho por meio da Estação
Conversora de Frequência de Garabi. A Tradener foi a escolhida pela CAMMESA
(Compañia Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A) para fornecer energia
gerada por térmicas brasileiras.
Com validade até dezembro de 2018 e preço médio de R$ 300/MWh, a estimativa da
empresa é que a transação possa gerar uma receita de até R$ 500 milhões mensais
para o Brasil.
“Essa exportação é de extrema importância para o setor energético e para o Brasil,
especialmente neste momento de crise. É uma movimentação que em nada prejudica
a segurança energética porque são usinas que atualmente não estão operando”,
destaca o presidente da Tradener, Walfrido Avila, em nota.
O executivo acrescenta que a comercialização ao país vizinho será responsável por
movimentar o setor, gerar receita para geradoras que, não têm uma demanda
estabelecida, além de aumentar a receita da balança comercial do país, gerar

empregos e renda e auxiliar a Argentina em um momento de alta demanda por
energia.
Plataforma que premia quem economiza energia chega a Curitiba
01/07/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

Incomodado com o desperdício de energia no Brasil, o engenheiro Heider Berlink, de
28 anos, quis provar que economizar é possível. Munido da experiência que acumulava
na área de redes inteligentes (smart grids, em inglês), o jovem desenvolveu, durante
o Mestrado em Energia Elétrica, uma plataforma para estimular o uso consciente de
energia em troca de pontos trocados por prêmios. A ferramenta estará disponível para
os consumidores de Curitiba no final de julho.
Desde fevereiro, o portal Pague Verde fornece recompensas a quem economiza
energia. A cada quilowatt que deixa de ser consumido pelos participantes cadastrados,
um ponto é acumulado. O cálculo é feito pela equipe do projeto – composta hoje por
quatro sócios – considerando o histórico de consumo do usuário.
Os prêmios são ofertados por empresas parceiras que apoiam a iniciativa. Entre as
opções estão ingressos para sessões de cinema, teatro, além de descontos em cursos
online de qualificação profissional. As ofertas vão de aulas sobre empreendedorismo e
inovação à gastronomia e fotografia. As trocas podem ser feitas a partir de 60 pontos
acumulados.
Em apenas quatro meses, desde que o projeto iniciou, a economia conquistada pelas
1,5 mil pessoas cadastradas no sistema já garantiu uma redução de três mil
quilowatts/hora. A média, para efeito de comparação, é capaz de atender o consumo
mensal de 20 casas brasileiras.
Até agora, mais de 1.600 pontos foram trocados por prêmios. Em breve, a equipe
espera expandir as recompensas para eletrodomésticos e passagens aéreas, por
exemplo. “Nossa maior intenção é incentivar atitudes econômicas, sem que as pessoas
precisem abrir mão do conforto”, explica o idealizador da ferramenta.
De olho no consumo
Para contribuir com as reduções, o grupo envia por e-mail aos participantes
cadastrados relatórios detalhados sobre o consumo mensal e dicas diárias para
baratear a conta de luz. Além de propostas como a substituição das lâmpadas por
opções de LED, sugestões pouco convencionais, garante Heider, podem causar
verdadeiras transformações no boleto mensal.
“Sugerimos que as paredes das casas sejam pintadas de cores claras ou que o arcondicionado, por exemplo, seja ligado a uma temperatura, mas logo depois que o
ambiente é refrigerado, trabalhe a dois graus acima. Só essa medida já garante uma
redução bem expressiva”, indica.
Abrangência
Hoje, o projeto pode ser aproveitado por moradores de São Paulo e Santa Catarina,
mas, até o fim de julho, Paraná e Nordeste entram na lista. “Fechamos parceria com
a Copel e com a Neoenergia. Até o fim do ano, pretendemos chegar também ao Rio
de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo”, indica Heider. Quando isso acontecer, 61%
do mercado energético brasileiro estarão cobertos pelo Pague Verde.

“Nosso incentivo à economia afeta o faturamento das companhias, mas muitas já
entenderam que, num futuro bem próximo, essa redução deve ser ainda maior, na
medida em que mais usuários passarem a produzir a energia que consomem por meio
de sistemas baseados em fontes renováveis. As empresas que procurarem trabalhar
em parceria com o usuário sairão na frente”, defende o criador do portal.
Projeto ganhou prêmio internacional
O Pague Verde foi o único projeto brasileiro a vencer, na categoria Eco-Desafio, a
sétima edição do prêmio Competência de Talento e Inovação das Américas (TIC
Americas), promovido pela Organização dos Estados Americanos (OEA), a Young
Americas Business Trust e a PepsiCo América Latina. O evento aconteceu durante a
46ª Assembleia Geral da OEA, realizada em 11 de junho, na República Dominicana. A
disputa envolveu 1.693 projetos do Caribe e da América Latina.
Na competição, a equipe apresentou um piloto de aplicativo para o Pague Verde. A
ideia saiu vitoriosa e recebeu US$ 5 mil para ser aprimorada. Em setembro, a novidade
deve estar disponível para sistemas IOS e Android. Antes disso, entre julho e agosto,
um novo site com novidades vai ser lançado, entre elas, condições para um usuário
comparar seu consumo em relação à média do bairro onde mora ou uma empresa
fazer o mesmo em relação a outras próximas que atuem no mesmo setor. “Ainda não
temos lucro algum com o projeto.
Dependemos de apoios de prêmios ou patrocinadores, mas, com o ganho de escala,
oportunidades de negócio para geração de receita certamente vão surgir”, conclui
Heider.
Queda do dólar em junho é a maior para um mês desde abril de 2003
01/07/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

O dólar caiu nesta quinta-feira (30) pela terceira sessão seguida ante o real, aos R$
3,2105 (-0,83%) no mercado à vista, e encerrou o dia no menor nível desde 21 de
julho de 2015, a R$ 3,1680. No período de três dias, a perda foi de 5,35%. Como
resultado, houve baixa acumulada de 11,09% em junho, a maior queda mensal desde
abril de 2003, quando cedeu 13,15%.
Declarações do secretário de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Daniel
Godinho, de que, por enquanto, a taxa de câmbio não está atrapalhando as
exportações pesaram no dólar à vista. Além disso, o ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles, enfatizou que compete ao BC definir a estratégia para a convergência da
inflação à meta de 4,5% em 2017.
Em conjunto, os comentários das autoridades foram interpretados no mercado como
sinais de manutenção da Selic por período prolongado e de que o dólar pode continuar
fraco em razão da possibilidade de novos fluxos de recursos estrangeiros, o que
favoreceria o objetivo da autoridade monetária.
O desempenho negativo do dia resultou ainda da pressão derivada da disputa técnica,
pela manhã, em torno da formação da última taxa Ptax de junho, disse o operador
José Roberto Carreira, da Fair Corretora.

A Ptax de hoje, que fechou em R$ 3,2098 (-1,04%), será usada amanhã para a
liquidação do dólar julho e os ajustes dos contratos cambiais com vencimento futuros
assim como dos balanços corporativos trimestrais.
No exterior, a percepção é de liquidez elevada e possíveis estímulos monetários, em
resposta ao Brexit, que podem ajudar na entrada de recursos em países emergentes,
como o Brasil. Hoje, o presidente do Banco da Inglaterra (BoE), Mark Carney,
realimentou essa aposta ao declarar que poderá haver “algum relaxamento monetário”
em agosto.
O dólar futuro para agosto recuou 0,23%, aos R$ 3,2405, com giro financeiro de cerca
de US$ 23,752 bilhões. No mês de junho, a queda acumulada foi de 11,79%.
Moody's rebaixa ratings da Bahia e altera perspectiva do rating do Paraná
01/07/2016 - Fonte: Paraná Online
A agência de classificação de risco Moody's rebaixou hoje os ratings de emissor da
Bahia para Ba3 de Ba2 na escala global e para A2.br de Aa3.br na escala nacional,
com uma perspectiva negativa para os ratings. Ao mesmo tempo, a agência afirmou
os ratings de emissor do estado do Paraná em Ba3 na escada global e em A1.br na
escada nacional, e alterou a perspectiva dos ratings para negativa de estável.
Em relatório divulgado nesta quinta-feira, a Moody's disse que o rebaixamento da
Bahia reflete a deterioração significativa e recente da posição fiscal do Estado, que
resultou em métricas de crédito mais fracas em comparação com as de seus pares
com rating Ba2.
"O Estado não tem sido capaz de reduzir as despesas com pessoal, que aumentaram
16% nos primeiros quatro meses do ano em comparação com 15% e 11% durante
2015 e 2014 respectivamente, demonstrando flexibilidade de gastos limitada".
"A perspectiva negativa reflete a expectativa da Moody's que, diante do ambiente
econômico atual do Brasil, as métricas de crédito da Bahia continuarão a deteriorar
nos próximos 12 a 18 meses", avalia a agência.
Com relação a alteração do rating do Paraná, a agência diz que "reflete as expectativas
da Moody's de que o aumento das despesas operacionais desde o início do ano deixará
a posição fiscal do Estado exposta aos efeitos negativos da recessão econômica
brasileira atual".
Crise no Brasil trava elo com Pacífico, diz Macri
01/07/2016 - Fonte: Paraná Online
O presidente argentino, Mauricio Macri, defendeu nesta quinta-feira, 30, que o
Mercosul e a Aliança do Pacífico, formada por Chile, Peru, Colômbia e México,
componham uma área de livre comércio, mas ressaltou que para isso o Brasil precisa
voltar à normalidade o quanto antes.
No papel de observador convidado para a cúpula do bloco na cidade chilena de Puerto
Varas, ele se referia ao processo de impeachment que levou ao afastamento de Dilma
Rousseff e à interinidade de Michel Temer.
"O Brasil tem de encaminhar sua situação o quanto antes para que se consiga avançar
nos acordos do Mercosul com a Aliança do Pacífico", disse a jornalistas, antes de fazer
seu discurso. Uruguai e Paraguai já tinham o status de observador do bloco, situação
que a Argentina obteve este ano.

Em declarações reproduzidas por canais de televisão e jornais argentinos, o argentino
opinou que o Mercosul "vem congelado há muito tempo e os dois blocos precisam
convergir no futuro para um acordo de livre comércio". O chanceler uruguaio Rodolfo
Nin Novoa afirmou ao jornal argentino La Nación que o objetivo do Mercosul é avançar
num pacto desse tipo. Ele sugere que o Paraguai coordene esse processo.
A Aliança do Pacífico foi criada em 2011 como mecanismo de integração econômica
aberto ao livre comércio. Cerca de 90% dos produtos dos países circulam com tarifa
zero e a região concentra 41% do investimento estrangeiro na América Latina.
Na avaliação do economista-chefe do Instituto Argentino de Economistas de Finanças,
Alfredo Gutiérrez Girault, o processo de integração dos blocos tende a ser longo. Ele
vê correção de rumo na economia brasileira que poderia indicar a estabilidade
desejada por Macri, e não acredita que o presidente argentino esteja substituindo a
liderança brasileira no Mercosul.
"A vantagem de se aproximar dos países é que eles são trampolins para os mais
dinâmicos no mundo. Se os asiáticos crescem 6%, vale a pena a parceria." Segundo
o FMI, o Peru crescerá este ano 3,7%, a Colômbia, 2,5%, o México, 2,4%, e o Chile,
1,5%.
Em visita a Buenos Aires em maio, o chanceler José Serra (PSDB-SP) defendeu a
flexibilização do Mercosul, uma união aduaneira, para que seus integrantes pudessem
negociar parcerias com mais autonomia. Após deixar a Argentina, sua sugestão foi
rejeitada por sua colega argentina Susana Malcorra, que considerou "no mínimo
inoportuno" abrir mão de agir em bloco em meio a uma discussão de um acordo com
a União Europeia. Em relação à necessidade de aproximação com a Aliança do Pacífico,
os vizinhos têm demonstrado sintonia.
A situação no Brasil foi um dos fatores que levaram ao cancelamento da reunião de
presidentes do Mercosul marcada para o dia 12 em Montevidéu. O principal,
entretanto, é a instabilidade na Venezuela, que faz o Paraguai ser contra a obediência
do rodízio que deveria dar a Caracas a presidência semestral do bloco. O Uruguai quer
passar o bastão assim mesmo.
'Não há pacotes de bondades', diz Meirelles
01/07/2016 - Fonte: Paraná Online
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta sexta-feira, 1º, em
entrevista à Rádio Estadão, que "não há pacote de bondades" concedido pelo governo
do presidente em exercício, Michel Temer. Segundo o ministro, todas as iniciativas
aprovadas nos últimos dias que elevaram despesas do governo já estavam previstas
na meta de resultado primário, que é de um déficit de R$ 170,5 bilhões.
Desde que assumiu em 12 de maio, Temer concedeu medidas que já somam cerca de
R$ 125,4 bilhões em gastos e renúncias fiscais - com impactos já neste ano e até
2018. Isso inclui o reajuste do Bolsa Família e a liberação de recursos para a educação
básica de Estados e municípios.
"Não (há pacote de bondades). Já existe uma meta de primário este ano, e esses
valores se enquadram nessa meta", afirmou Meirelles.
O ministro reafirmou que a meta é realista e lembrou que os reajustes de servidores,
por exemplo, foram acertados ainda no governo da presidente afastada, Dilma
Rousseff. Essas propostas também têm potencial para impactar as contas públicas.

"Esses acordos já estavam previstos (na meta) e se enquadram no teto (de gastos).
Esses aumentos estarão sujeitos ao teto, ou seja, comporão essa regra", destacou
Meirelles.
Meirelles disse ainda que a PEC do teto de gastos vai balizar todas as negociações do
governo a partir de agora e ressaltou que a equipe econômica não deve ficar na
negociação "de varejo" no Congresso.
"É ponto básico do ajuste econômico que todas as demais negociações têm que ser
sujeitas a esses limites, isto é, não apenas essa questão de Estados, isso é um item,
mas existe toda uma série de itens do ajustamento que serão discutidos normalmente
pelo Congresso Nacional e pelo Executivo. O que existe é o limite, que, se aprovada a
emenda, será colocado, portanto, na própria Constituição, e com cláusulas de correção
automática", disse o ministro.
Meirelles disse ainda que em breve será enviado ao Congresso uma emenda que
incluirá os Estados na regra do teto de gastos, como foi acertado no acordo de
renegociação das dívidas desses entes com a União. "Há cláusulas de correção
automática se um ente não cumprir o teto", disse.
Apoiar o governo é apoiar o Brasil, diz Temer em encontro com empresários
01/07/2016 - Fonte: Bem Paraná

Na busca por apoio do setor empresarial, o presidente interino, Michel Temer, recebeu
hoje (30) no Palácio do Planalto cerca de 500 empresários ligados à Confederação das
Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), entidade representa cerca de
2 milhões de empresários e 2,4 mil associações comerciais. Após ouvir o discurso de
apoio do presidente da CACB, George Teixeira Pinheiro, ao governo, Michel Temer se
disse surpreso com o apoio.
“Imaginei que seria apenas uma reunião de trabalho com 30 ou 40 pessoas, mas vejo
que as lideranças empresariais mobilizaram todo o país. Agradeço o apoio dado ao
governo, que é apoio ao Brasil. Ao aplaudir o governo, vocês aplaudem o Brasil”, disse
Temer.
O encontro tem por objetivo fortalecer o diálogo entre governo e iniciativa privada, a
fim de acelerar o processo de adoção de medidas importantes para a economia. Na
oportunidade, o presidente da CACB entregou a Temer uma carta na qual apresenta
pontos de interesse do setor: ajuste das contas públicas, abertura da economia,
incentivos às exportações, simplificação do supersimples, regulamentação da
terceirização e refinanciamento das dívidas tributárias acumuladas pelas empresas
(Refis).
“Este encontro constrói uma ponte para o avanço no relacionamento entre iniciativa
privada e governo", disse ele ao lembrar do impacto da crise política na economia
nacional. "Sofremos com as turbulências provocadas pelo mundo político e econômico
que fecharam empresas”, disse Pinheiro.

Segundo Pinheiro, o governo deve se pautar no sentido de promover um pacto pelo
crescimento do Brasil. “Podemos garantir não só apoio ao seu governo, mas a nossa
participação nessa união”, disse ele.
A CACB divulgou também uma carta assinada pela Frente Parlamentar Mista em
Defesa do Comércio, Serviços e Empreendedorismo, na qual cita os gargalos e as
dificuldades enfrentadas pelos setores produtivos do país – entre elas, a falta de
políticas públicas para micro e pequenas empresas; a burocracia estatal; a elevada
carga tributária e a necessidade de uma reforma trabalhista e previdenciária.
Governo tenta reduzir despesas com auxílio doença
01/07/2016 - Fonte: Bem Paraná
O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, anunciou nesta quinta-feira (30) que o
governo federal fará uma espécie de pente-fino nos auxílios doença concedidos pelo
INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para verificar a existência de eventuais
irregularidades em trabalhadores afastados há mais de dois anos.
Segundo ele, os pagamentos dos benefícios têm um custo anual de R$ 23 bilhões por
ano, sendo que o montante de R$ 13 bilhões é pago apenas a pessoas licenciadas no
período por problemas de saúde. Ele explicou que será feita uma espécie de censo
nesses casos para verificar se as pessoas continuam mesmo doentes ou se recebem o
benefício por falta de perícia.
Ele, ponderou, contudo, que o objetivo não é "retirar direitos" dos trabalhadores com
problemas de saúde. "Nós estamos adotando isso para diversos outros programas do
governo federal para verificar a adequação entre os volumes dispendidos e a efetiva
necessidade de recursos", disse.
Ele ressaltou que a iniciativa é um programa que ainda será inciado e que os detalhes
serão anunciados mais para frente. "Não há necessidade de ninguém procurar o INSS.
As pessoas serão comunicadas oportunamente para que agendem as perícias", disse.
O governo federal tem realizado pente-fino semelhante em programas sociais, como
o Bolsa Família e o Minha Casa, Minha Vida, para verificar a existência de fraudes e
irregularidades. O ministro participou nesta quinta-feira (30) de encontro do
presidente interino, Michel Temer, com entidades comerciais, no Palácio do Planalto.
Ele defendeu que as medidas de reajuste de benefícios e salários não irão impactar a
política de ajuste fiscal adotada pelo governo interino. Em discurso a representantes
de entidades comerciais, o ministro defendeu o aumento médio de 12,5% nos
benefícios do Bolsa Família e ressaltou que ele foi inferior à inflação acumulada dos
últimos dois anos, uma vez que a última vez que ele sofreu reajuste foi em maio de
2014.
Segundo ele, mesmo assim, era necessário amenizar os efeitos inflacionários. "Nós
optamos por não dar a integralidade da recomposição da inflação dentro da política de
contenção de despesas. Não é possível manter essa população com recursos que foram
corroídos pela inflação", disse.
Terceirização só será votada no segundo semestre, afirma Renan
01/07/2016 - Fonte: Agência Senado
O presidente do Senado, Renan Calheiros, afirmou que o projeto de lei que trata da
terceirização de mão de obra (PLC 30/2015) só será votado pela Casa no próximo
semestre.

O texto amplia a possibilidade de terceirização até para atividades fins. De acordo com
Renan Calheiros, a proposta já aprovada pelos deputados precariza as relações de
trabalho e deve ser modificada pelos senadores. Ouça a reportagem de Carlos Penna
Brescianini, da Rádio Senado.
Artigo: Terceirização: avanço temido e necessário
01/07/2016 - Fonte: DCI

Após um ano, o Projeto de Lei 4.330/2004, que trata a terceirização, aprovado na
Câmara dos Deputados, ainda aguarda apreciação do Senado. A ausência de legislação
específica para tratar da terceirização sempre gerou inúmeras discussões na Justiça.
Ao analisar os termos do projeto de lei verifica-se como alteração mais inovadora a
possibilidade de terceirização da chamada "atividade-fim", ou seja, de atividades
essenciais, inerentes ao objeto social da empresa tomadora dos serviços, e não mais
apenas das "atividades-meio", conforme prevê a Súmula 331, do Tribunal Superior do
Trabalho (TST).
Em outras palavras, quaisquer atividades da empresa poderão ser parcialmente
terceirizadas para empresas especializadas na prestação dos serviços. Por exemplo, a
tarefa de execução de testes de qualidade em uma indústria, hoje desenvolvida por
equipe interna, poderia ser terceirizada para uma empresa especializada.
Ainda, a título de exemplo, uma empresa poderá contratar uma prestadora de serviços
especializada em vendas, sem que existam riscos de demandas trabalhistas.
Diversas discussões sobre o projeto de lei surgiram. Muitos, sem o conhecimento dos
termos do projeto, ou motivados por questões políticas (e porque não dizer, sindicais),
criticaram a sua aprovação sob o argumento de que seus ditames desprotegem os
empregados e ferem o princípio da proteção social estampada no direito do trabalho.
Em que pese a tentativa de fundamentação nobre - proteção social, o projeto de lei
não extingue ou diminui os direitos dos trabalhadores. Pelo contrário. Ela garante aos
empregados terceirizados os direitos e garantias estabelecidos na legislação
trabalhista.
Pela profunda análise do referido projeto de lei, é possível afirmar que o legislador
atentou-se sobremaneira aos direitos dos trabalhadores. Há previsões, formas e
garantias extremamente rígidas para que ambas as empresas estejam atentas aos
direitos dos seus empregados.
Por outro lado, a utilização de terceirização pelas empresas trará, dentre outras
vantagens, especialidade, eficiência, melhor qualificação técnica, otimização dos
processos e maior produtividade, o que pode significar redução de custos para a
empresa e eventual diminuição do preço final aos consumidores.
(Bruno Moreira Valente é especialista do Cerqueira Leite Advogados).
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01/07/2016 - Fonte: Agência Senado

Empresas brasileiras poderão participar da exploração das minas de Belinga, no
Gabão, onde se encontram as maiores reservas inexploradas de minério de ferro do
mundo. A oportunidade foi anunciada pelo embaixador designado para aquele país,
Appio Claudio Munia Acquarone Filho, cuja indicação foi aprovada nesta quinta-feira
(30) pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE), na qual também
foram aprovadas as indicações dos novos embaixadores do Brasil na Bélgica e na
República Tcheca. As três mensagens presidenciais serão agora submetidas ao
Plenário.
Para a exploração das jazidas de Belinga, será necessária a construção de uma usina
hidrelétrica, de uma ferrovia até as minas, próximas à fronteira com o Congo, e de um
porto para a futura exportação do minério. A Vale chegou a se instalar no Gabão, mas
deixou o país em 2007. Empresas chinesas chegaram então à região, mas o governo
gabonês retomou as minas que poderão vir a ser operadas por empresas brasileiras,
segundo o embaixador.
— Se conseguirmos fazer que as minas de Belinga sejam confiadas ao Brasil, as
perspectivas para empresas nacionais, na montagem desse complexo, são enormes.
O Gabão tem uma expectativa muito grande em relação ao Brasil. Se eu fosse sugerir
que país seria prioridade de nossa nova atuação na África, esse país seria o Gabão,
que está à espera de um passo brasileiro em sua direção. É um fruto maduro a ser
colhido — disse Acquarone.
Esse país, que tem o maior Produto Interno Bruto (PIB) per capita da África,
crescimento médio de 4,2% nos últimos quatro anos e inflação de 3%, tem, porém,
uma representação muito modesta do Brasil. Segundo relato lido na reunião pelo
presidente da comissão, senador Aloysio Nunes (PSDB-SP), a embaixada brasileira em
Libreville conta com a presença apenas do embaixador, que não tem a ajuda de
nenhum outro diplomata.
Olimpíadas
Também aprovado pela comissão, o embaixador designado para a Bélgica, Antonio
José Vallim Guerreiro, informou que o rei Filipe, que é membro do Comitê Olímpico
Internacional (COI), estará no Rio de Janeiro para a abertura dos Jogos Olímpicos
deste ano.
Em resposta ao senador Lasier Martins (PDT-RS), que manifestou sua preocupação de
que se repitam no Rio atos terroristas como o que ocorreu na Bélgica em março deste
ano, o embaixador recordou que a Bélgica é o país da Europa Ocidental que mais gente
mandou para a guerra na Síria em relação à população, enquanto no Brasil são raros
os atentados terroristas.
Em sua exposição, Guerreiro informou ainda que a Bélgica é o segundo país do mundo
com maior estoque de investimentos estrangeiros no Brasil, no total de US$ 63 bilhões,
atrás apenas dos Estados Unidos.

Cooperação militar
O embaixador designado para a República Tcheca, Márcio Florencio Nunes Cambraia,
definiu a cooperação militar entre os dois países como um “campo importante e
promissor”. Depois da assinatura de um acordo nesse sentido em 2010, a Embraer e
empresas tchecas de aviação estão cooperando na construção do avião cargueiro
KC390, apresentado neste ano pela Força Aérea Brasileira.
— Para o Brasil, a aproximação na área de defesa tem a vantagem de que a República
Tcheca não tem pretensões de projeção internacional mais ampla e, portanto, não
exige contrapartida política — ressaltou Cambraia.
Durante o debate, o senador Cristovam Buarque (PPS-DF) sugeriu que o governo
brasileiro dê maior importância à cooperação em cultura e educação com o Gabão,
para que o Brasil “seja um exportador de engenharia social, e não apenas de
infraestrutura”.
O senador Hélio José (PMDB-DF) pediu que o país procure aprofundar o intercâmbio
com a Bélgica e a República Tcheca no desenvolvimento de energias alternativas. O
senador Edison Lobão (PMDB-MA), por sua vez, recordou que o ex-presidente Luís
Inácio Lula da Silva sempre procurou dar prioridade, em seu governo, às relações com
o continente africano.
A reunião foi presidida pelos senadores Aloysio Nunes e Flexa Ribeiro (PSDB-PA).
Banco Central vai retomar intervenções no câmbio após dólar chegar a
R$3,20
01/07/2016 - Fonte: R7
No dia em que o dólar chegou a operar abaixo de R$ 3,20, o Banco Central (BC)
anunciou a retomada das intervenções no câmbio. Nesta sexta-feira (1º), a instituição
leiloará US$ 500 milhões em contratos de swap cambial reverso, que funcionam como
compra de dólares no mercado futuro, para segurar a queda da moeda norteamericana.
Será a primeira vez, em 40 dias, que a autoridade monetária voltará a intervir no
câmbio. A última vez que o BC comprou dólares no mercado futuro foi em 18 de maio,
quando a divisa estava em R$ 3,53. Nesta quinta-feira (30), o dólar comercial encerrou
a sessão vendido a R$ 3,213, no menor nível desde 21 de julho do ano passado.
A operação reduzirá ainda mais o estoque de swap cambial do BC, atualmente em R$
62,1 bilhões.
Esse é o montante que a autoridade monetária injetou no mercado de câmbio desde
2013 para conter a alta do dólar e que ainda está em circulação. Ao fazer leilões de
swap cambial reverso, o BC diminui o estoque de swap cambial tradicional (venda de
dólares no mercado futuro).
Aneel: sobrecontratação de energia precisa ser tratada com 'coquetel de
remédios'
01/07/2016 - Fonte: R7
A sobrecontratação das distribuidoras deve ser tratada por um conjunto de medidas,
ou um "coquetel de remédios", como destacou o diretor da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel), Tiago Correia.
Ele lembrou que algumas medidas já foram tomadas pela autarquia e salientou que
parte delas deve ser autorizada pelo Ministério de Minas e Energia (MME), como alterar

o montante de reposição, "eventualmente" regulamentar a venda de excedente pela
distribuidora para o mercado livre e para a Argentina. "O ministério está trabalhando
com um monte de hipóteses", disse.
Ele salientou que independentemente da proposta, nenhuma será retroativa ao início
do ano, como defendem as distribuidoras. "Nunca dá para ser retroativo, retroativo
gera confusão enorme. Então é a partir do momento que entra em vigor", afirmou.
Entre as medidas já tomadas pela Aneel, está a troca bilateral de contratos, que
permite a negociação entre distribuidora e gerador que está com obra de usina em
atraso. Mas, segundo fontes das distribuidoras, esse instrumento não gerou resultado
até agora.
Nos últimos dias, a agência também aprovou o uso do Mecanismo de Compensação
de Sobras e Déficits (MCSD) para energia nova. "O MCSD permite que se resolva esse
problema de forma mais fácil, porque trata com todas as distribuidoras de uma vez
só, então é uma forma interessante de resolver o problema de quem está com obra
atrasada, inclusive eólicas", comentou.
Correia salientou, no entanto, que não existe a possibilidade de uma rescisão amigável
de contrato para as geradoras. "Vamos executar garantias financeiras, vai ter processo
sancionador. Podemos reconhecer atenuantes, as diligências, o contexto e não aplicar
penalidade, talvez dar uma advertência, agora não existe (a possibilidade de) abrir
mão de garantia", afirmou.
Mudança de governo impulsiona expectativas e melhora confiança, diz FGV
01/07/2016 - Fonte: R7
Os indicadores de confiança empresarial divulgados nesta quinta-feira, 30, pela
Fundação Getulio Vargas (FGV) sugerem que o pior ficou para trás na percepção sobre
a atividade econômica, sobretudo por causa da mudança no governo federal.
O fato de a alta da confiança ter sido puxada pelas expectativas para o futuro e de ter
havido uma aceleração em maio e junho sugerem a associação da percepção dos
empresários com o afastamento da presidente Dilma Rousseff e a nomeação do vicepresidente Michel Temer como presidente em exercício, pontuou o consultor do
Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) e analista da Sondagem de Serviços, Silvio
Sales.
Mais cedo, a FGV informou que o Índice de Confiança de Serviços (ICS) subiu 1,9
ponto em junho ante maio, para 72,4 pontos. Com isso, o indicador subiu 1,6 ponto
no segundo trimestre ante o primeiro. "Muito provavelmente isso tem a ver com a
mudança no cenário político, abrindo possibilidade para melhorias na situação
econômica", disse Sales.
O fato de a alta na confiança ser puxada pelas expectativas explica também a razão
de a melhoria na percepção estar ocorrendo em setores diferentes, como indústria,
serviços e comércio.
Mesmo com desemprego elevado e renda em queda, o Índice de Confiança do
Comércio (Icom) da FGV subiu 2,8 pontos na passagem de maio para junho, para 73,7
pontos, maior nível desde maio de 2015. Com isso, o Icom avançou 2,4 pontos no
segundo trimestre, após alta de 2,1 pontos no primeiro trimestre.
"A crise política havia gerado um problema a mais, a incerteza como indutor do
pessimismo. Assim como nos outros setores, o comércio tem uma avaliação mais
positiva (com a mudança do governo)", afirmou o superintendente adjunto para Ciclos
Econômicos do Ibre/FGV, Aloisio Campelo Junior.

Embora os dados apontem que o pior da confiança ficou para trás, Campelo prefere
trocar a metáfora do "fundo do poço" pela do paraquedista durante o salto. É como se
os indicadores de confiança descrevessem que a atividade econômica estava em queda
livre e, agora, puxou o paraquedas, passando a cair bem devagar.
Tanto no ICS quanto no Icom, as diferenças entre o Índice de Expectativas (IE) e o
Índice de Situação Atual (ISA) atingiram suas máximas históricas em junho. No caso
do ICS, a diferença recorde ficou em 10,5 pontos. No caso do Icom, a diferença recorde
ficou em 18,7 pontos.
Para Sales, o recorde nas diferenças são uma mostra do grau de incerteza na
economia. "Isso tem a ver com o cenário de transição, dando um grau de incerteza
política e econômica", disse o consultor.
Produção da indústria fica estável em maio, diz IBGE
01/07/2016 - Fonte: G1

A produção da indústria brasileira teve variação nula em maio na comparação com o mês
anterior, segundo informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta
sexta-feira (1). Em abril, o crescimento havia sido de 0,2%, e em março, de 1,4%. Em
fevereiro, foi registrado recuo de 2,9%.
Em relação a maio do ano passado, o setor recuou 7,8%, 27ª queda consecutiva nesse
tipo de comparação e mais elevada do que a observada em abril (-6,9%).
No acumulado do ano, até maio, a queda foi de 9,8%. Em 12 meses, o recuo foi um pouco
menor, de 9,5%, praticamente a mesma taxa de abril e março (-9,6%), quando ocorreu
a perda mais intensa desde outubro de 2009 (-10,3%), segundo o IBGE.
Setores
Na passagem de abril para maio, 12 dos 24 ramos pesquisados apontaram taxas positivas,
com destaque para o avanço de 4,8% registrado por veículos automotores, reboques e
carrocerias.
Outras contribuições positivas importantes vieram de perfumaria, sabões, produtos de
limpeza e de higiene pessoal (3,6%), de indústrias extrativas (1,4%) e de metalurgia
(3,4%).
Outros equipamentos de transporte (9,5%), bebidas (2,2%), celulose, papel e produtos
de papel (2,0%), equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (4,3%) e
produtos de borracha e de material plástico (2%) complementam os destaques positivos
da indústria.
Por outro lado, entre os 11 ramos que reduziram a produção, os desempenhos de maior
relevância vieram de produtos alimentícios, que recuou 7%, e de coque, produtos
derivados do petróleo e biocombustíveis (-8,2%).
Na análise das grandes categorias econômicas, em relação a abril, bens de consumo
duráveis, ao avançar 5,6%, mostrou a expansão mais acentuada em maio de 2016 e

interrompeu quatro meses consecutivos de queda na produção, período em que acumulou
redução de 13%.
O segmento de bens de capital (1,5%) também registrou crescimento e marcou a quinta
taxa positiva consecutiva, acumulando nesse período ganho de 9%.
Por outro lado, os setores produtores de bens de consumo semi e não-duráveis (-1,4%) e
de bens intermediários (-0,7%) assinalaram taxas negativas em maio, com o primeiro
apontando o segundo mês consecutivo de queda na produção e acumulando nesse período
redução de 2,2%; e o último voltando a recuar após crescer 0,5% no mês anterior.
Diferença entre tarifas de bancos chega a 447,50%, diz pesquisa do ProconSP
01/07/2016 - Fonte: Estado de Minas
Não pesquisar preços, inclusive nos serviços bancários, é uma atitude que pode sair
cara ao consumidor. Pesquisa do Procon-SP revelou que a diferença de valores
cobrados nas tarifas bancárias pode chegar a 447,50%.
No serviço "Pagamento de contas utilizando a função crédito do cartão", o preço varia
de R$ 4 (Banco do Brasil) a R$ 21 (Santander). A diferença pode parecer pouco quando
vista individualmente, mas um consumidor que utilize o serviço uma vez por mês
gastaria R$ 48 em um banco e R$ 252, em outro, uma diferença de R$ 200.
A pesquisa analisou e comparou serviços prioritários e pacotes padronizados de sete
instituições financeiras: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, HSBC,
Itaú, Safra e Santander.
Na comparação entre 2015 e 2016, a maior variação encontrada foi de 198,25% no
serviço "Depósito Identificado" no Banco do Brasil. Em junho do ano passado, o custo
deste serviço era de R$ 2,85, enquanto neste ano é de R$ 8,50.
Na comparação entre os bancos, a maior diferença foi encontrada no Pacote
Padronizado IV. O menor valor cobrado é de R$ 25,50 no HSBC, enquanto que no Itaú
o mesmo pacote custa R$ 36 (41,18% mais caro).
Os bancos são obrigados a oferecer quatro tipos de pacotes de serviços padronizados
pelo Banco Central no intuito de facilitar a comparação de preços por parte dos
consumidores.
Três dicas ao usar o serviço bancário:
1 - Serviços gratuitos
O Procon lembra que o Banco Central também estabelece uma lista de serviços
gratuitos. Fazer até quatro saques por mês, por exemplo, é de graça.
2. Verifique os descontos
Caso quiser contratar um pacote, o consumidor deve verificar se os serviços
inclusos atendem à sua necessidade. Também vale conversar com o gerente para
ver se a instituição financeira oferece algum desconto no pacote em função do
relacionamento com o banco.
3. Pesquise preços pela internet
Na comparação de preços, além do sites dos bancos, é possível checar o site da

Federação Brasileira de Bancos (Febraban) que já reúne as tarifas de todas as
instituições.
Alcoa firma acordo de US$ 470 mi com Embraer
01/07/2016 - Fonte: DCI
A Alcoa anunciou ontem um contrato de longo prazo no valor aproximado de US$ 470
milhões com a Embraer. A companhia vai fornecer chapas e placas de alumínio para
os jatos da segunda família de E-Jets (EJ) da brasileira.
No segmento de E-Jets, a demanda pode chegar a 6.350 aeronaves nos próximos 20
anos, destacou a Alcoa, que fornece para outras empresas da indústria aeronáutica.
A fabricante lembrou que a Embraer detém uma fatia de 50% do mercado de jatos da
categoria dos E-Jets [com até 130 assentos] e já sinalizou que pretende manter essa
participação com a entrada em operação da segunda família de E-Jets no mercado em
2018.
"A Embraer projetou as aeronaves comerciais E-Jets E2 para serem as melhores em
seu segmento e, para isso, precisávamos do melhor material no negócio e a Alcoa
ofereceu a melhor solução", declarou o vice-presidente de cadeia de suprimentos da
Embraer, Fernando Queiroz, em nota. Esse acordo de longo prazo tornou a Alcoa o
único fornecedor da companhia brasileira para os wing skins - ou cobertura das asas
- e as chapas para fuselagem dos jatos.
A venda de outras placas de alumínio, usadas para reforçar as asas, os quadros de
fuselagem e demais partes estruturais das aeronaves da Embraer fazem parte do
contrato anunciado nesta quinta-feira. Desta forma, a Alcoa também será a
fornecedora das aeronaves de transporte militar KC-390 e jatos executivos da
companhia.
Os pedidos da fabricante brasileira de jatos, porém, não serão atendidos pela Alcoa a
partir das unidades de fabricação de metais leves no País.
A parceria entre as duas companhias "baseia-se nas capacidades de fabricação
aeroespacial do negócio de Produtos Globais Laminados da Alcoa [chapas e placas],
fornecendo para a Embraer a partir de suas plantas em Davenport, Iowa e Kitts Green,
nos Estados Unidos e Reino Unido", acrescentou a norte-americana, em comunicado
enviado à imprensa nesta quinta-feira (30).
Cadeia local
"A Embraer tem comprado cada vez mais dos fornecedores nacionais. No entanto, a
companhia conta com uma carteira global de empresas das quais compra produtos e
serviços e pode mudar de acordo com sua estratégia", lembrou a presidente da
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Maria Luísa Campos
Machado Leal, em entrevista recente ao DCI.
Paralelamente ao crescimento das encomendas globais dos modelos E-Jets da
Embraer, a ABDI inaugura hoje (1º) a segunda fase do o Programa de
Desenvolvimento da Cadeia Aeronáutica (PDCA).
"A proposta dessa nova fase é implementar melhorias técnicas e tecnológicas
significativas, estimular ainda mais a participação de empresas de base tecnológica
como fornecedoras de peças, componentes, sistemas e serviços aeronáuticos no País,
além de prepará-las para uma internacionalização ou exportação de seus produtos",
observou Maria Luísa, em nota.

Meirelles diz que carga tributária pode ser decrescida após ajuste fiscal
01/07/2016 - Fonte: Diário do Grande ABC

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta quinta-feira, 30, que, após
a conclusão do ajuste fiscal, será possível reduzir a carga tributária do País. Ele
ressaltou que o governo está tomando medidas para a reestruturação fiscal, mas não
deixou claro quando seria a conclusão desse processo.
"É papel do governo garantir uma moeda estável (...) e ter capacidade de administrar
finanças públicas", disse. "Arrecadar apenas o necessário, com carga tributária que
seja decrescida após o ajuste fiscal", afirmou.
Em evento no Palácio do Planalto com representantes da Confederação das
Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), Meirelles afirmou que a
atividade econômica já começa a dar sinais de recuperação. A explicação, segundo
ele, são as elevações nos índices de confiança, que "antecedem a mudança".
O ministro afirmou que, com a aprovação de medidas, como o estabelecimento de um
teto para o gasto público, a economia "certamente" voltará a crescer. "Teto do gasto
trará previsibilidade nos próximos anos", disse, lembrando que o governo também
obteve avanço grande na negociação com os Estados. Meirelles disse ainda que a
eficiência no comércio é essencial para o País, dada a importância do setor para a
economia.
Apoio
Também presente na cerimônia, o ministro interino do Planejamento, Dyogo Oliveira,
afirmou o evento demonstra o apoio do setor privado às iniciativas do governo de
Michel Temer. "Temos feito um conjunto amplo de iniciativas, que demonstram a
direção da política econômica que o governo federal está tomando, é uma linha que
tem uma base bastante clara, que é o reestabelecimento da confiança", disse.
Segundo o ministro, para ser fundamentada essa base é preciso da consolidação fiscal
no País. "A estabilização fiscal do País e retomada do crescimento são dois movimentos
que precisam ocorrer concomitantemente", disse.
Dyogo comentou o aumento concedido na quarta-feira, 29, de 12,5% aos beneficiários
do Bolsa Família, disse que o programa é extremamente meritório e tem apoio do
governo federal e destacou que o reajuste é inferior à inflação do período.
"Optamos em não dar a integralidade (da inflação) dentro da realidade de contenção
de despesas", afirmou. Ele ressaltou, entretanto, que não se pode abandonar os mais
vulneráveis. "A nossa nação não pode mais conviver com a miséria total e com a
fome."
O ministro afirmou ainda que os reajustes a servidores federais nos próximos anos
serão em linha com inflação. Segundo ele, nos próximos anos, a despesa com pessoal
da União caiu de 4,6% do Produto Interno Bruto (PIB) para 4,2% do PIB. "E mesmo
com novos reajustes estará estabilizado neste padrão. Não representam um aumento
de carga para a sociedade brasileira."
Dyogo disse que nenhum país conseguiu se desenvolver sem a estabilidade
macroeconômica e sem o reconhecimento do setor privado. "Estamos trabalhando de

maneira bastante firme e dedicada", afirmou, citando as matérias econômicas
aprovadas no Congresso, como a Desvinculação das Receitas da União (DRU) e o
projeto de lei que regulamenta as estatais.
Inflação
Dyogo afirmou que as estimativas da inflação estão caindo e apontam que em 2017
já poderemos atingir o centro da meta. "Isso trará espaço para que haja uma política
monetária com o nível de inflação mais baixa", disse, destacando ainda a queda no
risco Brasil e índices que mostram a retomada da confiança.

Taxa de financiamento do BNDES será mantida em 7,5% ao ano
01/07/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo

A taxa de juros que serve de referências para os empréstimos do BNDES (Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) foi mantida em 7,5% ao ano pelo
CMN (Conselho Monetário Nacional) nesta quinta-feira (30). A TJLP (Taxa de Juros de
Longo Prazo) está nesse patamar desde o início de 2016.
A taxa valerá para o período de 1º de julho a 30 de setembro de 2016. A TJLP é fixada
no final de cada trimestre pelo CMN, que decide o percentual que valerá nos três meses
seguintes.
A TJLP ficou em 5% ao ano durante os anos de 2013 e 2014 e foi elevada gradualmente
durante o ano de 2015, como parte do ajuste fiscal do governo federal, que pretendeu
reduzir os gastos do Tesouro Nacional com subsídios a financiamentos feitos por meio
do BNDES.
O CMN é formado pelo Banco Central e pelos ministérios da Fazenda e do
Planejamento. A TJLP é calculada a partir de dois parâmetros, a meta de inflação e o
prêmio de risco.
Com a manutenção da TJLP em 7,5%, o governo mantém a taxa em juros reais
negativos, ou seja, menor do que a inflação. Em 12 meses, o IPCA (Índice de Preços
ao Consumidor Amplo) está em 9,32%.
Exportadores terão custo extra a partir de amanhã
01/07/2016 - Fonte: Inda
Exportadores brasileiros terão um custo adicional para embarcar contêineres. A partir
de amanhã, passa a valer a obrigatoriedade de pesagem prévia ao embarque no navio,
exigência da Organização Marítimo Internacional (IMO), órgão vinculado à
Organização das Nações Unidas (ONU).
A medida visa a evitar acidentes em embarcações porta-contêineres causados por
informações equivocadas sobre a massa real transportada. A obrigação vale somente
para contêineres cheios de exportação ou cabotagem (navegação doméstica).

A Marinha já detalhou a aplicação da regra a ser adotada no Brasil. Caberá ao
embarcador - o dono da carga ou seu preposto - pesar e enviar com antecedência ao
transportador marítimo (armador) e ao terminal portuário o peso certificado total do
contêiner mais a carga, o chamado "verified gross mass" (VGM, em inglês).
As informações deverão ser encaminhadas com antecedência suficiente em relação ao
carregamento do navio. Nenhum contêiner cheio poderá embarcar sem que o VGM
tenha sido declarado.
Apesar de ser uma exigência mundial, exportadores brasileiros veem com controvérsia
a medida por conta do custo adicional que terão. O processo deve ser feito na origem,
de forma que um contêiner de transbordo não necessite ser pesado novamente, a
menos que tenha sofrido alterações na sua carga ou violação.
Terminais brasileiros sustentam que já pesam os contêineres, mas que, diante da nova
responsabilidade, não podem emitir um certificado sem cobrar por isso. Armadores
relatam diferenças de cerca de 3 toneladas por contêiner entre o peso informado e o
peso real. Os exportadores, por sua vez, reclamam que não foram convidados para
participar das discussões da nova regra.
Lei das Estatais é publicada no Diário Oficial com 10 vetos de Temer
01/07/2016 - Fonte: G1
O presidente em exercício Michel Temer sancionou nesta quinta-feira (30) a lei aprovada
na semana passada pelo Congresso Nacional que prevê regras para a gestão das empresas
estatais. A sanção foi publicada na madrugada desta sexta, na edição de 1º de julho do
"Diário Oficial da União" com dez vetos.
Apesar dos vetos, Temer manteve pontos considerados polêmicos, como o que proíbe que
pessoas com atuação partidária ou que estejam em cargos políticos ocupem postos de
direção das estatais. A restrição limita indicações políticas para o comando das estatais e
foi alvo de impasse durante a tramitação da proposta no Congresso.
Entre os itens vetados, está um trecho do Artigo 13 da lei, que proíbe a acumulação de
cargos de diretor ou de diretor presidente e de membro do conselho de administração pela
mesma pessoa, mesmo que interinamente.
Conhecido como Lei das Estatais, o projeto define, entre outros pontos, critérios para a
nomeação dos dirigentes dessas empresas; adoção de medidas como as previstas na Lei
de Responsabilidade Fiscal para dar maior transparência às contas; e prazo de dez anos
para que todas as estatais de economia mista mantenham pelo menos 25% do capital no
mercado de ações.
Com o objetivo de "despolitizar" as indicações para essas empresas, Temer chegou a
determinar, no início do mês, que as nomeações no governo fossem suspensas até que o
projeto fosse aprovado pelo Congresso e sancionado pela Presidência. Na ocasião, o
presidente em exercício argumentou que é preciso garantir a nomeação de pessoas "com
alta qualificação técnica".
Geralmente, os partidos políticos que compõem a base do governo na Câmara e no Senado
levam aos ministros da articulação política indicações para os chamados cargos de
"segundo e terceiro escalões" no governo. Normalmente, o partido que comanda uma
pasta também costuma definir quem chefiará os órgãos vinculados a ela.
Veja abaixo os principais pontos da lei sancionada por Michel Temer:
Membros independentes de conselhos
O texto altera a composição dos conselhos de administração e das diretorias das estatais.

De acordo com o texto aprovado, 25% dos membros dos conselhos de administração
devem ser independentes, ou seja, não podem ter vínculo com a estatal, nem serem
parentes de detentores de cargos no de chefia no Executivo, como presidente da
República, ministros ou secretários de estados e municípios.
A Câmara tinha reduzido esse percentual de 25% para 20%, mas o Senado alterou.
Além disso, os membros independentes não podem ter sido empregados da empresa –
em um prazo de três anos antes da nomeação para o conselho – nem serem fornecedores
ou prestadores de serviço da estatal.
Experiência para integrar conselhos
A proposta também estabelece requisitos mínimos para a nomeação dos demais
integrantes dos conselhos de administração. Entre as exigências, o membro deverá ter
pelo menos quatro anos de experiência na área de atuação da empresa estatal, ter
experiência mínima de três anos em cargos de chefia e ter formação acadêmica compatível
com o cargo.
Esse foi um dos pontos alterados pela Câmara que foi aceito pelo Senado. Inicialmente os
senadores queriam que o prazo de experiência na área de atuação da empresa estatal
fosse de pelo menos 10 anos.
Vínculo com partidos e sindicatos
O projeto proíbe que membros desses conselhos tenham sido integrantes de estruturas
decisórias de partidos políticos, como coordenadores de campanhas, nos últimos três anos
antes da nomeação para o conselho.
As regras valem ainda para quem for ocupar vagas na diretoria das empresas estatais.
Essa carência de três anos havia sido retirada do texto aprovado na Câmara, mas foi
retomado no Senado.
Segundo o texto aprovado, um candidato político nas últimas eleições também deverá
cumprir carência de três anos antes de poder assumir vaga na diretoria de empresas
estatais.
Servidores não-concursados com cargos comissionados da administração pública também
não poderão fazer parte do conselho de administração da estatal. Caso o comissionado
queira fazer parte do conselho de administração, precisará ser exonerado do cargo que
ocupa antes de integrar o conselho.
Na comissão especial que analisou o projeto, membros de sindicatos também não
poderiam fazer parte dos conselhos de administração. No entanto, o trecho foi retirado
pelo senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), relator da proposta.
Com isso, sindicalizados podem fazer parte dos conselhos de administração, com exceção
dos diretores sindicais, que enquanto estiverem exercendo mandato no sindicato não
poderão ser membros dos conselhos.
O objetivo das medidas, segundo defensores do projeto, é evitar que setores do Executivo
e de partidos políticos interfiram na gestão das estatais, o que impediria o aparelhamento
das empresas, bem como, o uso das estatais para possíveis desvios de dinheiro público,
como os que aconteceram na Petrobras e que são investigados na operação Lava Jato.
A matéria também proíbe o acúmulo de cargos de diretor-presidente da estatal e o de
presidente do conselho de administração.
Transparência das contas estatais
A nova legislação foi criada nos mesmos moldes da Lei de Responsabilidade Fiscal e tem
como objetivo dar maior transparência às contas das estatais. As empresas deverão

elaborar uma série de relatórios – de execução do orçamento, riscos, execução de
projetos, etc – e disponibilizá-los à consulta pública.
Anualmente, a estatal deverá divulgar, a acionistas e à sociedade, carta que contenha
dados financeiros das atividades da empresa. A matéria também estabelece que as
empresas deverão criar um comitê de avaliação dos administradores da estatal. Esse
comitê será liderado por um membro independente, sem histórico de vínculos com a
estatal, do conselho de administração da empresa.
Ações em circulação no mercado
O texto estabelece também que, num prazo de dez anos, toda empresa estatal de
economia mista deverá manter pelo menos 25% de suas ações em circulação no mercado.
O texto inicial, elaborado pela comissão mista que analisou o projeto, previa que o prazo
para adequação seria ainda mais curto, de apenas cinco anos, mas a determinação foi
flexibilizada diante da crítica de governistas.
Antes do projeto de lei, não havia um percentual mínimo de ações que deveriam ser
mantidas em circulação no mercado.
Kwid será SUV de entrada da Renault no Brasil
01/07/2016 - Fonte: Automotive Business

O Kwid não será apenas o modelo de entrada da gama da Renault no Brasil, mas o
utilitário esportivo mais barato da marca. “A proposta é diferente da de qualquer outro
compacto.
O carro vai surpreender ao ser um pequeno SUV com bom espaço interno”, promete
Olivier Murguet, presidente da Renault América Latina, que adiantou algumas
informações da novidade durante a apresentação global da primeira picape grande da
marca, a Alaskan. O Kwid começará a ser produzido e vendido no Brasil em breve
neste ano.
Dentro da gama da Renault no mercado brasileiro, o Kwid entra no lugar o
ultrapassado hatch Clio de terceira geração, que sai de linha. “Estamos enviando as
últimas unidades para a rede de concessionárias”, confirma Murguet. Aparentemente,
o novo carro de entrada da marca trará boas novidades.
O modelo estreia o motor 1.0 de três cilindros da companhia no Brasil, que chegará
com duas opções de potência. A configuração que equipará a versão de entrada do
carro deve ter cerca de 70 cv, segundo o executivo. “Essa versão já garante ótima
performance ao carro”, garante. A segunda versão, mais forte, estará no Kwid e
também será incorporada ao Sandero e ao Logan.
Sem falar de preços, Murguet assegura que o Kwid deve trazer preocupação aos
concorrentes. A ideia de levar a proposta de SUV para um compacto de entrada
pretende evitar que o novo carro da Renault enfrente o mesmo problema de modelos
como Fiat Mobi e Volkswagen Up!, que se encaixam no mesmo segmento e seguem
com resultados decepcionantes de vendas. A categoria é justamente a mais afetada
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“Eu sempre disse que só venderia o Kwid no Brasil se conseguisse oferecer ele
localmente por um preço justo e competitivo”, determina Murguet, indicando que,
conforme esperado, a tabela do modelo deve começar na faixa dos R$ 30 mil. “Não
vamos decepcionar. O preço não será nem mais caro nem mais barato do que as
expectativas”, garante.
Pelas informações já adiantadas pela Renault, o compacto deve se destacar também
ao estrear equipamentos no segmento. Será o primeiro da categoria a oferecer sete
airbags de série, incluindo bolsas de ar laterais, além das frontais obrigatórias no Brasil
desde 2014.
ESTRATÉGIA DE PRODUTO FOCADA EM SUV
A notícia de que o Kwid vai se encaixar na oferta de utilitários esportivos evidencia
uma mudança importante da estratégia de produto da Renault para o Brasil. “Faremos
uma ofensiva consistente na faixa de SUVs”, conta Murguet. Na visão dele, o compacto
será a opção mais barata, seguido pelo Sandero Stepway, que também tem este apelo.
Depois dele vem o Duster, que deve ganhar o Koleos como irmão maior e mais caro,
importado. “Acho que enfim conseguimos resolver o que precisava para trazer este
modelo, que deve chegar em 2017”, revela o dirigente, que promete ainda mais uma
novidade no segmento.
“Teremos outra surpresa”, diz, indicando a chegada de outro SUV para ocupar o posto
de topo da gama da marca na categoria. Deverá ser o Captur, que será fabricado no
Brasil em 2017 sobre base mecânica diferente da Europa, usando a mesma plataforma
do Duster.
MWM realiza encontro com fornecedores
01/07/2016 - Fonte: Automotive Business
A MWM e o Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos
Automotores (Sindipeças) organizaram recentemente o evento Desenvolvimento de
Novos Fornecedores.
A fabricante de motores diesel busca empresas “com experiência no mercado off road
e de geração de energia, com capacidade produtiva, qualidade e flexibilidade para
volumes diversos”, afirma o diretor de suply chain da MWM, Paulo Rolin.
“A MWM iniciou sua trajetória voltada para esses segmentos e com o passar do tempo
ampliou o portfólio para o segmento automotivo, com uma adequação da sua base de
fornecedores. O que buscamos agora é uma reaproximação com esses fornecedores
do segmento off road e de geração de energia”, diz o executivo.
Segundo a MWM houve reuniões com 45 fornecedores de dez categorias. A empresa
ainda analisa o material obtido durante o evento e em conversas com os fornecedores.
Toyota lidera setor automotivo em número de patentes nos EUA
01/07/2016 - Fonte: Automotive Business
A Toyota é a única montadora entre as 20 empresas mais inovadoras dos Estados
Unidos em 2015, segundo o departamento de marcas e patentes do governo. No
ranking também figuram empresas como Apple, Google, IBM e Microsoft.
A fabricante lidera no setor automotivo ao emitir 1.636 patentes no ano passado,
segundo a Associação de Propriedade Intelectual (IPO). A companhia também é a que

mais apresentou registros nos últimos oito anos entre as demais empresas do
segmento no país.
“As empresas da indústria automobilística se transformaram em amplos fornecedores
de mobilidade e nenhuma delas demonstra mais inovação e tecnologia para o futuro
do que a Toyota”, disse Jeff Makarewicz, vice-presidente sênior do Toyota Technical
Center (TTC) na América do Norte.
“Estamos focados em fornecer grandes experiências para os nossos clientes, este é
um dos pilares do nosso compromisso com os produtos e esse reconhecimento é a
prova de que estamos cumprindo essa promessa”, completou.
Além de tecnologias específicas para veículos, a empresa entrega projetos de qualquer
natureza, desde a criação de pele artificial para manequins de segurança no trânsito,
que ajudam carros autônomos a detectar e responder com segurança, até tecidos que
se limpam sozinhos.
Michelin passa a produzir pneus agrícolas no Brasil
01/07/2016 - Fonte: Automotive Business

A Michelin começa a produzir pneus agrícolas em sua fábrica de Campo Grande, no
Rio de Janeiro. São três modelos, todos radiais, característica que permite uso de
pressão mais baixa, com consequente redução da compactação do solo e aumento da
produtividade.
“Apenas 6% dos pneus agrícolas vendidos hoje no Brasil são radiais, enquanto na
Europa esse número chega a 87%”, afirma o diretor mundial da divisão agrícola da
Michelin, Emmanuel Ladent.
A empresa produz três modelos em Campo Grande: CargoxBib, destinado aos veículos
de transporte de cana-de-açúcar e carretas agrícolas; MachxBib, para tratores de alta
potência; e AxioBib, para máquinas agrícolas acima de 250 cavalos.
Segundo estudo independente realizado pela universidade britânica Harper Adams, a
produtividade de uma lavoura aumenta até 4% quando todas as máquinas envolvidas
têm os pneus radiais substituídos por modelos Michelin Ultraflex IF (Increased Flexion)
e VF (Very High Flexion).
Esses 4% resultariam em um ganho real por safra de soja de mais de R$ 320 mil em
uma área de 2 mil hectares com produtividade média 3.120 kg/ha (considerando o
preço da saca de 60 kg a R$ 80).
Scania testa primeira rodovia elétrica do mundo
01/07/2016 - Fonte: Automotive Business
Imagine um sistema de distribuição e alimentação elétrica aérea, tal como aqueles
utilizados em trólebus. Agora imagine isso em uma rodovia acoplado a um caminhão.

O sistema existe e acaba de ser inaugurado na Suécia: a primeira rodovia elétrica do
mundo fica na cidade de Gävle, localizada ao norte da capital Estocolmo, com um
trecho de dois quilômetros de extensão. O sistema elétrico desenvolvido pela Siemens
será testado por dois caminhões híbridos da Scania pelo período de dois anos.
O caminhão recebe energia elétrica a partir de um pantógrafo coletor de energia
combinado com um sistema de acionamento híbrido que é montado na parte superior
da cabine.
Quando o caminhão entra no trecho elétrico da rodovia, os pantógrafos são conectados
de forma automática à linha elétrica aérea (localizada acima da faixa da direita da
estrada) e a velocidades de até 90 km/h.
Com isso, os caminhões equipados com o sistema são alimentados pela fiação de
catenárias aéreas à medida que se movimentam. Quando o caminhão sai da pista
elétrica, o pantógrafo é desconectado e o caminhão é então alimentado pelo motor de
combustão ou por bateria que sustenta o motor elétrico.
O mesmo princípio se aplica quando o motorista quer ultrapassar outro veículo
enquanto na faixa eletrificada da estrada.
Graças ao sistema híbrido, também são possíveis operações fora da linha de contato,
mantendo assim a flexibilidade dos caminhões convencionais. A tecnologia da rodovia
elétrica apresenta uma configuração aberta.
Como resultado, soluções de baterias ou gás natural, por exemplo, podem ser
implementadas como uma alternativa para o sistema de acionamento híbrido a diesel
usado na Suécia. Isso permite que o sistema seja adaptado com flexibilidade para a
aplicação específica.
O investimento no projeto é equivalente a € 8,18 milhões, dos quais € 5,1 milhões em
parcerias público-privadas e faz parte do compromisso do país em ter um setor de
transporte independente de combustíveis fósseis até 2030.
A Siemens também está desenvolvendo outro projeto de demonstração de rodovia
elétrica na Califórnia, nos Estados Unidos, que está sendo realizado em parceria com
a Volvo e cujos testes serão realizados ao longo de 2017 nas proximidades dos portos
de Los Angeles e Long Beach.
“A estrada elétrica é um marco importante na jornada para um transporte livre de
combustíveis fósseis. A Scania está comprometida com o sucesso deste projeto e está
empenhada em soluções de transporte sustentáveis”, disse o diretor de P&D da Scania,
Claes Erixon.
“O sistema de rodovia elétrica da Siemens tem o dobro da eficiência dos motores de
combustão interna convencionais. A inovação alimenta os caminhões com energia a
partir de uma catenária. Isto significa não apenas que o consumo de energia é reduzido
pela metade, mas que a poluição do ar local também é reduzida”, afirma o engenheiro
chefe da divisão de mobilidade da Siemens, Roland Edel.
“De longe a maior parte das mercadorias transportadas na Suécia passa pelas
rodovias, mas apenas uma parte limitada das mercadorias pode ser transferida para
outros tipos de modal. É por isso que temos de libertar os caminhões de sua
dependência de combustíveis fósseis, para que eles também possam ser utilizados no
futuro. Rodovias elétricas oferecem essa possibilidade e são um excelente
complemento para o sistema de transporte”, comentou o estrategista-chefe da
Administração de Transportes da Suécia, Anders Berndtsson.

Projeto Comprador promove quase US$ 4 milhões em exportações
01/07/2016 - Fonte: Automotive Business
Um volume extra de quase US$ 4 milhões em exportações vai ocorrer nos próximos
12 meses como resultado da oitava edição do Projeto Comprador, realizado pelo
Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores
(Sindipeças) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e
Investimentos (Apex-Brasil).
Segundo o Sindipeças, em dois dias ocorreram quase 500 reuniões entre 69
fabricantes brasileiros e compradores da África do Sul, Chile, Colômbia, Costa Rica,
Emirados Árabes, Irã, México, Peru e Rússia. Foram fechados durante o evento 137
contratos de exportação.
O evento é parte integrante do Brasil Auto Parts, projeto criado para promover o
comércio exterior e a internacionalização de empresas do setor com a divulgação de
suas marcas e produtos, colocando-as como opção de compra para o mercado
internacional.
Segundo o Sindipeças, os compradores estrangeiros também participaram de visitas
técnicas a fábricas em São Paulo e do Rio Grande do Sul.
Academia Schmersal disponibiliza Application Room para a realização de
seus treinamentos e otimização de processos
01/07/2016 - Fonte: CIMM
A multinacional alemã Schmersal, líder mundial em sistemas de segurança para
máquinas e equipamentos, oferece a seus colaboradores, clientes e parceiros o
Application Room, laboratório de treinamento focado na aplicação prática de produtos
e integração entre seus próprios equipamentos, bem como na integração com a
tecnologia e protocolos de outros fabricantes.
Também conhecido por App Room, o espaço, desenvolvido para atender até 12
participantes em bancadas, faz parte do novo conceito global do Grupo Schmersal em
ofertar soluções completas e a cada dia mais complexas.
Dentre os propósitos do laboratório destacam-se os treinamentos gerais dos produtos
aos novos colaboradores e parceiros técnicos e comerciais, bem como treinamentos
práticos direcionados aos usuários de equipamentos Schmersal, que podem ser
aplicados de diversas formas e customizado à demanda de cada cliente.
"São poucas as empresas que dispõem deste tipo de estrutura com o foco em
segurança funcional de máquinas, e este é um diferencial importante para o App Room
Schmersal frente aos concorrentes nacionais e internacionais que atuam na América
Latina, em especial no Brasil", explica Klaus Duske, Gerente de Normas e Associações.
Os treinamentos realizados no local, com duração de 2 horas a 4 dias, têm o objetivo
de contribuir para capacitação dos parceiros, o fortalecimento da marca e o
aprimoramento do conhecimento de seus colaboradores.
Para os consultores e parceiros técnicos, por exemplo, o App Room esclarece e tipifica
todas as características dos equipamentos, otimizando o processo de especificação e
facilitando a aplicação prática dos produtos Schmersal - inclusive de dispositivos de
nível técnico mais elevado e em combinação com equipamentos de outras marcas.

Por meio do Application Room, o Grupo Schmersal continua a avançar no propósito de
oferecer vantagens substanciais que proporcionam liderança em competitividade,
contribuindo para o sucesso de seus colaboradores e clientes.
Brasil e Argentina renovam acordo automotivo, agora por quatro anos
01/07/2016 - Fonte: UOL Notícias
Foi determinado que até 1º de junho de 2019, os dois países irão trabalhar com um
coeficiente de desvio até 1,5
Brasil e Argentina renovaram o acordo automotivo, agora por quatro anos. Foi
determinado que até 1º de junho de 2019, os dois países irão trabalhar com um
coeficiente de desvio até 1,5. Desta maneira, para cada US$ 1 importado da Argentina,
o Brasil poderá exportar US$ 1,5.
A partir do segundo semestre de 2019, esse valor sobe para US$ 1,7 caso ocorram
melhorias na integração entre os processos produtivos automotivos de ambos os
países.
Hoje, o segmento é responsável por cerca de 50% do fluxo comercial entre Brasil e
Argentina. Os carros produzidos no país vizinho e importados ao Brasil são
credenciados como veículos nacionais no que se refere às tarifas.
A crise chega à elite
01/07/2016 - Fonte: Exame

No auge do intervencionismo do governo Dilma Rousseff em diferentes setores da
economia, no fim de 2012, foi lançado mais um plano de incentivo para as montadoras.
O objetivo era gerar empregos no Brasil dando benefícios fiscais às empresas que
montassem fábricas de automóveis aqui e usassem conteúdo nacional em peças e
serviços.
Assim que o plano foi anunciado, as montadoras correram para dizer que a medida
seria boa para os consumidores, porque permitiria a redução dos preços de uma série
de carros. Como a ajuda valia mesmo antes de a fábrica ficar pronta, Audi, BMW e
Mercedes-Benz aproveitaram o alívio tributário para baixar até 30% dos preços de
alguns modelos e, assim, elevar as vendas.
A alegria dos consumidores, porém, durou pouco. Justamente quando as fábricas
ficaram prontas, as montadoras voltaram a reajustar as tabelas. Em muitos casos, o
efeito do incentivo fiscal praticamente sumiu. Apenas neste ano, os preços
aumentaram de 6% a 8%, em média. Uma combinação de fatores levou as
montadoras a frustrar o sonho do carrão acessível.
A alta da inflação e das tarifas de energia e a desvalorização do real — que fez
aumentar o preço das peças importadas — elevaram os custos das empresas. Além
disso, com a queda nas vendas, a maioria das fábricas está com capacidade ociosa, o
que dificulta a redução dos preços, já que torna as operações menos rentáveis.

“Estamos revisando para baixo nossa projeção de resultados para este e para o
próximo ano. Deveremos vender menos”, diz o alemão Jörg Hofmann, presidente da
Audi no Brasil, montadora alemã de luxo que voltou a fabricar no país no fim de 2015.
As vendas da marca caíram 24% de janeiro a maio de 2016. No mesmo período, a
BMW vendeu 30% menos; a Jaguar Land Rover, 8%; e a Mercedes, 28%.
As empresas não dizem o que pretendem fazer com os preços daqui para a frente,
mas a Land Rover, que inaugurou sua fábrica em Itatiaia, no sul do Rio de Janeiro, no
dia 14 de junho — a primeira fora do Reino Unido —, já começa a vender sem
descontos.
Apesar da piora nos resultados, as montadoras de carros de luxo — que custam de
100 000 a 300 000 reais — não estão revendo seus planos de negócios de forma
drástica. Nenhuma delas fez demissões em massa nem deu férias coletivas aos
funcionários, como ocorreu com praticamente todos os concorrentes mais populares.
A BMW decidiu aproveitar a capacidade ociosa de 50% na fábrica de Araquari, em
Santa Catarina, para produzir um lote de 10 000 automóveis modelo X1 XDrive 28i, a
ser exportado para os Estados Unidos. Além disso, parou de abrir concessionárias. A
Land Rover disse não ter alterado seus planos.
A capacidade de produção da fábrica — que fará dois modelos, Range Rover Evoque e
Discovery Sport — é de 24 000 unidades por ano. A montadora vendeu pouco mais de
10 000 veículos no país em 2015. “Confiamos no potencial do mercado brasileiro.
As vendas de veículos premium respondem por uma pequena fatia do mercado aqui e
deverão crescer no futuro”, afirma Frank Wittemann, presidente da Land Rover na
América Latina. As vendas de carros de luxo representam apenas 3% do total de
automóveis comercializados no Brasil. Nos Estados Unidos e na China, a proporção
está em torno de 10%. Na Alemanha, chega a 30%.
A Audi e a Mercedes já haviam tentado aproveitar esse potencial no passado — sem
sucesso. Em 1999, a Mercedes passou a produzir o modelo Classe A na fábrica de Juiz
de Fora, em Minas Gerais — o primeiro carro fabricado pela empresa no Brasil. Mas as
vendas ficaram abaixo do esperado, em parte porque o carro era visto como caro
demais pelo que oferecia.
A montadora acabou suspendendo a fabricação local em 2010. Hoje, a unidade de Juiz
de Fora produz apenas caminhões. Por que agora a Mercedes espera um desempenho
melhor? “Apostamos em modelos Classe C e no GLA, que já são sucesso de vendas”,
diz Holger Marquardt, presidente da Mercedes-Benz no Brasil.
A Audi começou a produzir seu modelo de entrada, o A3 Sedan Attraction 1.4, em São
José dos Pinhais, no Paraná, também em 1999. As projeções de vendas, porém, eram
otimistas demais para a época, e a demanda fraca não tornou a operação rentável.
“Naquele momento, carro com ar-condicionado era de luxo. Hoje, o equipamento está
presente em praticamente todos os modelos.
O aumento do poder aquisitivo dos consumidores abriu espaço para montadoras como
Audi e Mercedes, que têm como vender mais no Brasil de hoje”, diz Augusto Amorim,
diretor da consultoria especializada no setor automotivo IHS. A relativa tranquilidade
das montadoras de carros de luxo em meio à crise se devia ao fato de que seus
resultados só começaram a piorar de fato neste ano.
Em 2015, enquanto as vendas de automóveis caíram 24%, as de Audis e Mercedes
aumentaram mais de 40%. A BMW cresceu 5% e a Land Rover teve retração de 6%
(ainda assim, mais branda do que a média do mercado).

“Em geral, quem compra esses carros não usa financiamento e, portanto, não deixa
de comprar quando os juros sobem, o que acontece no segmento econômico”, afirma
Raphael Galante, consultor da Oikonomia, especializada no setor automotivo.
Recentemente, o agravamento da crise levou muitos desses consumidores a cortar
gastos e, por isso, as vendas de carros mais caros caíram.
Também conta a favor dessas empresas o fato de o investimento necessário para
montar fábricas de carros de luxo ser menor do que o gasto nas de automóveis
populares, porque a produção é maior no segundo caso. A expansão da unidade da
Nissan em Resende, no Rio de Janeiro, custará 750 milhões de reais, o mesmo valor
que a Land Rover usou para construir sua fábrica inteira.
Além disso, pelo menos até agora, elas contam com o incentivo fiscal do governo. Aos
consumidores que sonharam em pagar mais barato para ter seu carrão, só resta
mesmo um lembrete: quem mandou acreditar no governo?
Entidades empresariais se reúnem com presidente da República
01/07/2016 - Fonte: Portal Contábil

Líderes empresariais de todo o País estiveram reunidos na manhã de hoje (30), com
o presidente em exercício Michel Temer e ministros da área econômica, no Palácio do
Planalto, em Brasília.
O Sistema Fenacon Sescap/Sescon foi representado pelo seu presidente, Mario Elmir
Berti, pelo vice-presidente da Região Centro-oeste, Claudio Martins Júnior, e o diretor
Político Parlamentar, Valdir Pietrobon.
O objetivo do encontro foi reafirmar a necessidade de retomada do crescimento e da
confiança nacional. Para um público de cerca de 500 pessoas, o presidente em
exercício afirmou que o sucesso da iniciativa privada cria um círculo virtuoso de
crescimento no País.
“A Constituição Federal prestigia a iniciativa privada na convicção mais plena de que
se a produção aumentar por força da indústria, do comércio, dos serviços, da
agricultura, e, em consequência, o consumo igualmente aumentar, forma-se um
círculo virtuoso, em que o consumo acaba aumentando a produção”.
Temer disse ainda que pretende se encontrar novamente com os representantes
comerciais e empresariais, assim como vem fazendo com outros setores. “A sociedade
brasileira é multifacetada, não governamos para um setor só, governamos para todo
o País. É preciso pacificar, reunificar o País, todos trabalhando para o Brasil crescer”,
encerrou o presidente.
Indústria registra queda em pedidos para exportação e segue em contração
em junho, mostra PMI
01/07/2016 - Fonte: Jornal Extra/Globo
O setor industrial brasileiro registrou ritmo recorde de corte de empregos e
interrompeu seis meses de altas nos pedidos para exportação, permanecendo em
contração, de acordo com o Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês)
divulgado nesta sexta-feira.

De acordo com o Markit, o PMI da indústria brasileira subiu a 43,2 em junho contra a
mínima em 87 meses de 41,6 em maio, alcançando o 17º mês seguido abaixo da
marca de 50 que separa crescimento de contração.
"Faz agora quase um ano e meio desde a última vez que a produção industrial
brasileira aumentou, e os dados do PMI de junho sugerem que a contração continua
acentuada", destacou a economista do Markit Pollyanna De Lima em nota.
"Algumas melhoras domésticas serão necessárias antes que se fale seriamente que
uma recuperação pode começar."
O volume de pedidos voltou a recuar em junho, pelo 17º mês seguido, em meio às
condições econômicas difíceis e tanto com o mercado interno quanto o externo
apresentado fraqueza.
Já o volume de negócios para exportação caiu pela primeira vez desde novembro, no
ritmo mais forte desde de outubro de 2011, com os entrevistados citando a forte
concorrência nos mercados globais.
Com as necessidades de produção mais baixas e iniciativas de redução de custos, os
empresários do setor industrial cortaram empregos em junho pela 16ª vez, à taxa
mais forte desde o início da pesquisa em fevereiro de 2006.
Os preços de venda, entretanto, continuaram a subir no mês passado diante das
cargas mais elevadas dos custos, com o dólar elevado pressionando os preços das
matérias-primas importadas. Assim, a inflação de preços cobrados atingiu recorde de
alta de quatro meses em junho.
Ainda assim, as expectativas do setor vêm melhorando, segundo pesquisa da
Fundação Getulio Vargas (FGV). Em junho, o Índice de Confiança da Indústria (ICI)
do Brasil medido pela instituição atingiu o nível mais alto desde fevereiro de 2015.

