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Artigo: Parabéns
12/07/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo
Surgem, lá e cá, notícias positivas sobre a economia brasileira. Não é correto omitilas porque elas podem influir na volta da confiança, fator decisivo para a recuperação.
Vamos lembrar algumas.
A produção da indústria ficou estável em maio, e pela primeira vez desde 2012 passou
um trimestre sem encolher –havia crescido 1,4% em março e 0,2% em abril. Quem
prefere destacar os números negativos dirá que a queda de produção em 12 meses
até maio ainda atinge 9,5%. Mas prefiro lembrar a frase do filósofo chinês Lao Tse:
"Uma longa caminhada começa com o primeiro passo".
Há outros sinais de que o país pode estar no início de uma nova caminhada. Na própria
indústria, os índices de confiança subiram pelo terceiro mês seguido. Melhorou
também a confiança do comércio, dos serviços e dos consumidores.
Até o mercado interno de veículos, sufocado pela queda de demanda, mostra
estabilização de vendas em torno de 8.000 unidades/dia. É um nível 25% inferior aos
do ano passado, mas indica que as vendas pararam de cair, uma boa novidade. E a
produção de veículos em junho cresceu 4,2% em relação a maio.
Puxado pela desvalorização do real, o comércio exterior vai bem. Em junho, a balança
comercial deu superavit de US$ 4 bilhões, e, no primeiro semestre, de US$ 23,6
bilhões, um recorde. Indicador importante, o valor das exportações da indústria
comparado com a produção total, que era de 11,4% em 2010, subiu para quase 17%
agora em abril.
Também são bem-vindos sinais de que o governo não vai adotar o neoliberalismo
radical. Já anunciou, por exemplo, o aumento de 12,5% para os benefícios do Bolsa
Família, que atende às camadas menos favorecidas da população e ajuda a estimular
o consumo.
O desemprego está elevado, atinge 11 milhões de brasileiros, mas também aqui há
resultados que dão esperança. O índice de desemprego médio está praticamente
estabilizado um pouco acima de 11%.
Claro que a situação ainda é bem ruim para desempregados e para milhares de
empresas que estão em dificuldades. Em cada índice desses citados, o leitor mais
pessimista poderá facilmente encontrar dados negativos. Prefiro destacar fatos
positivos, que podem ajudar o país a superar o baixo-astral.
Os sinais de recuperação mostram que a economia brasileira, mesmo combalida, tem
força para se recuperar.
Mas será quase impossível o país retomar o crescimento de forma duradoura sem
corrigir algumas aberrações brasileiras, como o desarranjo fiscal e, mais grave, a ideia
dominante de que os juros internos precisam ser sempre absurdamente elevados,
mesmo com a inflação em queda, como agora –o índice anual já caiu para 8,8%.
Taxa básica de 14,25% ao ano, num mundo de juros negativos, índices de mais de
300% ao ano para crédito ao consumo e de 70% ao ano para empresas, em média,
são anomalias insuportáveis.
E, infelizmente, o pensamento dominante faz com que quase ninguém mais se
preocupe com isso, ainda que a Selic tropical vá arrancar dos cofres públicos R$ 400
bilhões neste ano.

Uma grata exceção foi a de Michel Temer, que defendeu a redução "responsável" dos
juros ainda neste ano. A uma pergunta sobre se contava com a queda dos juros, ele
respondeu: "Espero que sim, grife o espero". Temer observou que a redução terá
efeito concreto e psicológico para a retomada da confiança. Parabéns.
(Benjamin Steinbruck- É empresário, diretor-presidente da CSN, presidente do
conselho de administração e 1º vice-presidente da Fiesp).
Artigo: A confiança e seus limites
12/07/2016 - Fonte: Estado de S.Paulo
Há uma razoável recuperação da confiança, um sinal e, ao mesmo tempo, prérequisito da retomada do crescimento da produção, da renda e do emprego. Mas a
confirmação desses indícios depende de fortes condicionantes que, se forem
frustrados, não garantem nada.
A Pesquisa Focus é um dos mais sólidos indicadores das expectativas dos agentes da
economia. Baseia-se em levantamento semanal do Banco Central em cerca de cem
instituições financeiras, consultorias e empresas relevantes.
Seu objetivo é rastrear corações e mentes dos formadores de preços para auferir até
que ponto vêm seguindo as projeções e coordenadas sugeridas pela autoridade
monetária. Quanto maior a afinação entre o que pensa o Banco Central e o mercado,
mais eficaz tende a ser a política monetária (política de juros) e, portanto, o controle
da inflação.

Foto: Infográficos/Estadão
Há algumas semanas, a Pesquisa Focus vem mostrando melhora consistente das
expectativas a respeito do comportamento de algumas variáveis importantes da
economia, como inflação, câmbio, desempenho do PIB, balanço de pagamentos e
entrada de investimentos estrangeiros diretos. (O gráfico aponta a evolução de duas
dessas variáveis.)
Esses indicadores estão dizendo que os principais agentes econômicos passaram a
trabalhar com a expectativa de melhora do desempenho da economia. É uma
percepção que está sendo passada pelas escolhas feitas e pela maneira como vem se

conduzindo a equipe econômica deste governo interino, em direção a maior solidez
dos fundamentos da economia.
No entanto, essa postura do mercado não deve ser confundida nem com adesão nem
com aposta firme nos resultados.
Enormes incertezas continuam aí. A mais importante delas é a que cerca o desfecho
do processo de impeachment. Se a decisão for pela continuação do mandato da
presidente hoje afastada, enorme leque de incertezas se abrirá imediatamente, porque
não se saberia qual seria a política econômica a ser adotada.
A que subsistiu tanto no primeiro como na parcela do seu segundo mandato foi um
experimento voluntarista que produziu uma cascata de distorções e desastres: atirou
a economia na recessão, puxou pela inflação, produziu desemprego, quase quebrou a
Petrobrás, desarticulou o setor elétrico e afundou a indústria.
Mesmo que a presidente Dilma se declare convertida aos preceitos que estão nos
manuais de Economia Política, é preciso ainda saber se, depois de tudo o que
aconteceu, contaria com apoio suficiente para conduzir a política econômica.
A outra incerteza envolve a administração Temer. É preciso saber se o governo terá
condições políticas para aprovar o Projeto de Emenda à Constituição (PEC) que proíbe
o aumento das despesas públicas acima da inflação do ano anterior.
Esse é o dispositivo legal mais importante do atual programa de ajuste. Sem a sua
aprovação todo o resto perde chão e a retomada da confiança que hoje se esboça
também ficaria comprometida.
CONFIRA:

Foto: Infográficos/Estadão
O gráfico mostra que a produção da Petrobrás começa a crescer. Em junho foi batido
o recorde histórico. No momento, 43% do petróleo e do gás produzidos provêm do
pré-sal.
Balança comercial
As duas primeiras semanas de julho só tiveram seis dias úteis, mas apresentaram um
excelente desempenho do comércio exterior.

O superávit foi de US$ 1,5 bilhão. A média diária das exportações cresceu 2,9% sobre
igual período do ano anterior. Apesar da queda das cotações do dólar, que reduziram
as receitas do exportador em reais, o resultado segue promissor.
(Celso Ming: Jornalista e colunista do Estadão).
Aço gera tensão na reunião do G-20
12/07/2016 - Fonte: Inda
Ministros de Comércio do G-20 (grupo que reúne as maiores economias do mundo)
elevaram a pressão para a China reduzir o gigantesco excesso de capacidade de suas
siderúrgicas e não continuar inundando o mundo com aço de preço deslealmente
baixo.
O Brasil, importante produtor e razoável exportador, é um dos países que diz estar
sofrendo com o problema criado pelo excesso de oferta que deprime os preços e
provoca reações crescentes de defesa comercial.
Reunidos no fim de semana em Xangai, em meio à ameaça de um tufão (tempestade
caracterizada por violentas rajadas de vento), mas que acabou não se concretizando,
os ministros do G-20 constataram que a recuperação econômica global é muito lenta,
marcada por crescente protecionismo, queda nos investimentos estrangeiro direto
(IED) e outros sinais de fragilidade e riscos.
Eles discutiram como, nesse ambiente de incerteza na economia mundial, o comércio
pode ajudar a recuperação, mas sem muitos detalhes. Somente o setor de aço foi
especificamente mencionado, refletindo a inquietação generalizada com a China, que
continua desestruturando o mercado mundial, inclusive com fortes subsídios.
A China, porém, não queria de jeito nenhum discutir esse tema. Ocorreu então um
braço de ferro com os EUA e os europeus, os que tem mais elevado as sobretaxas
contra o produto chinês nos últimos meses, aumentando as fricções com a segunda
maior economia do mundo.
Pequim acabou cedendo e o comunicado do G-20 reconheceu que o excesso de
capacidade industrial, em particular no setor de aço, é uma questão global. E que os
subsídios podem ser distorcivos - mas o texto não menciona especificamente os
chineses e nem Pequim prometeu retirar sua ajuda aos produtores.
A contrapartida no comunicado para os chineses foi o reconhecimento de que o
excesso de capacidade de aço vem também da fraca demanda global.
A comissária de Comércio da União Europeia (UE), Cecilia Malmstroem, mostrando
entusiasmo, chegou a falar de um compromisso ambicioso para reduzir o excesso de
capacidade global de aço. Mais comedido, o principal negociador americano, Michael
Froman, disse que o comunicado reconhecendo o problema era um passo importante
na direção certa.
Já o vice-ministro chinês Wang Shouwen afirmou que, enquanto alguns países,
igualmente responsáveis pelo problema, ainda debatem sobre as medidas que podem
ser tomadas, a China já estaria em ação com um plano de reestruturação das
siderúrgicas estatais.
O excesso de produção voltará a ser debatido em setembro no Comitê do Aço da
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), do qual a China,
que produz metade do aço global, não faz parte. Mas a pressão sobre Pequim deve
fazer com que o país participe de um fórum global que a OCDE organizará sobre o
tema, mais tarde, na busca de soluções.

O ministro do Comércio, Indústria e Serviços (MDIC), Marcos Pereira, mostrou
preocupação em Xangai com o impacto da situação atual sobre o setor siderúrgico
brasileiro. Alguns produtos brasileiros vêm sofrendo barreiras nos EUA e em vários
outros mercados.
O segundo tema que "pegou", na expressão de negociadores, foi o acordo de bens
ambientais, que reúne 17 membros (a UE representando 28 países) na Organização
Mundial do Comércio (OMC), visando eliminar tarifas de importação nesse segmento.
Os americanos e europeus tentaram pressionar os chineses a fixar para setembro a
conclusão do acordo. Na prática, Pequim precisaria fazer concessões para fechar o
pacote.
Mas os chineses fugiram da armadilha e se limitaram a uma linguagem rebuscada
dizendo que o acordo poderá ser concluído até o fim deste ano, numa reunião de
ministros, com base em uma "zona de aterrissagem" a ser discutida na cúpula dos
chefes de Estado, que ocorrerá na China no começo de setembro.
O G-20 concordou com uma série de princípios para estimular o investimento
estrangeiro defendido pela China, que acabou saindo apesar da resistência da Índia.
O texto menciona a importância de bom ambiente para negócios, mecanismo de
solução de controvérsias adequado, mas não dá detalhes sobre nenhum ponto - o que
foi justamente a razão de ter sido aprovado.
Todos os países também destacaram a importância da OMC no atual momento difícil
da economia mundial e manifestaram o apoio ao reforço do sistema multilateral de
comércio.
Montadora vive processo de internacionalização
12/07/2016 - Fonte: Diário do Comércio
“Minas se industrializou tanto com a vinda da Fiat, que já em 76 o produto industrial
bruto do Estado cresceu 16,5%. Houve uma revolução em Minas Gerais”, destaca o
presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas), Lindolfo
Paoliello. Segundo ele, em meio a um cenário de retração do mercado automotivo
nacional, a montadora passa por um processo de internacionalização, mas nunca
perderá a identidade com Minas Gerais.
“A Fiat hoje parte para um novo gesto na sua trajetória empresarial no rumo definitivo
da internacionalização. A ACMinas entende que essa é uma atitude estratégica correta
diante da retração do mercado interno nos últimos anos. Não é a Fiat que está
perdendo mercado, mas toda a indústria automotiva. Por essa razão, nós, como
empresários, só podemos entender isso como uma estratégia inteligente e oportuna”,
avalia.
“No entanto, nesse mesmo gesto definitivo de internacionalização, é impossível
descolar a história da Fiat de Minas porque a companhia marcou uma revolução na
economia de Minas. A Fiat tem uma ligação com Minas e nenhum ciclo da vida
empresarial poderá afastá-la do Estado”, observa o presidente da ACMinas.
Não é à toa que, ao mesmo tempo em que perde espaço no mercado interno, a FCA
tenta buscar fôlego com as vendas externas, a maior parte para Argentina e México.
Com base em informações do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
(Mdic), as exportações de automóveis a partir de Betim cresceram 195,3%, em valor,
nos primeiros quatro meses deste ano em relação ao mesmo período de 2015. Mesmo
assim, não foi suficiente para compensar as perdas domésticas.

Além disso, em janeiro de 2014, a Fiat anunciou a unificação com a norte-americana
Chrysler por meio de um acordo de US$ 4,35 bilhões, que encerrou um período de
mais de um ano de tensas negociações. O processo de aquisição pela Fiat começou
após a crise de 2008/2009, que levou ao pedido de concordata da Chrysler.
Mercado - Depois de 12 anos na liderança no segmento de automóveis e comerciais
leves, a Fiat neste ano perdeu a posição para a General Motors (GM), que também
registrou perda de vendas, porém, em menor proporção que a montadora italiana.
Conforme dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores
(Fenabrave), no acumulado do primeiro semestre, a FCA vendeu 143,7 mil veículos
contra 236,6 mil nos mesmos meses de 2015, uma redução de 39,3%.
Nesta comparação, a FCA vendeu praticamente 93 mil carros a menos em 2016. Com
isso, a montadora perdeu a liderança e fechou o período com fatia de 15,1%, atrás da
GM, que deteve 16,5% de market share no intervalo.
Volkswagen e sindicato tentam evitar demissões em São Bernardo
12/07/2016 - Fonte: Automotive Business

Fábrica VW Anchieta em São Bernardo do Campo possui 3,7 trabalhadores excedentes
entre os 10,5 mil empregados
A Volkswagen entregou ao sindicato dos metalúrgicos do ABC Paulista uma proposta
para o gerenciamento de 3,6 mil trabalhadores excedentes da fábrica Anchieta, em
São Bernardo do Campo, a fim de evitar demissões. Deste total, 2,5 mil são horistas
e trabalham na produção, enquanto os demais 1,1 mil estão entre mensalistas e
horistas diretos da área administrativa.
A unidade possui atualmente 10,5 mil funcionários e segundo a entidade, a empresa
alega que o excedente é resultado da queda das vendas e, no caso do setor
administrativo, a medida faz parte de uma reestruturação que a companhia pretende
fazer na área.
Na pauta, a montadora propõe a abertura de um Programa de Demissão Voluntária
(PDV), a adoção tanto do Programa de Proteção ao Emprego (PPE) quanto de layoff,
alterações na estrutura de remuneração, de funções, do banco de horas e da jornada
de trabalho, além do recálculo da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e
mudanças nos reajustes previstos na data-base. Ainda pela proposta apresentada, os
trabalhadores ficariam sem reajuste salarial em 2017, 2018 e 2019.
A negociação entre a empresa e o sindicato – e que ainda está em curso – é necessária
uma vez que está em vigor o acordo coletivo acordado em 2015 e com validade até
2019. No entanto, o acordo tem como base um volume de produção acima de 250 mil
veículos por ano na planta Anchieta – volume que não será atingido neste ano.
“Por essa razão, a fábrica [empresa] entende que as bases que sustentaram as
negociações em 2015 não atendem as necessidades da nova conjuntura. Mas é obvio

que não vamos aceitar qualquer condição em troca da nossa determinação de proteger
os empregos”, afirma em nota o secretário-geral do sindicato e trabalhador na
Volkswagen, Wagner Santana.
O sindicato informa que está apresentando a proposta aos trabalhadores por meio de
assembleias em cada setor.
“A situação atual exige um processo de reflexão coletiva para que busquemos uma
negociação capaz de dar soluções que interessem aos trabalhadores. Da empresa,
esperamos que ela abra mão de cláusulas apresentadas nesse momento e que
consigamos chegar a uma negociação que atenda as expectativas dos trabalhadores”,
reforça Santana.
Segundo o sindicato, as negociações com a montadora deverão continuar sendo
realizadas diariamente e não há prazo para ser concluída.
Atualmente a unidade da Volkswagen em São Bernardo tem 8,4 mil trabalhadores sob
o regime de PPE, com vencimento em 30 de setembro, e outros 610 funcionários em
layoff, iniciado em março.
Volkswagen diz a sindicato ter excedente de 3,6 mil trabalhadores em fábrica
no ABC
12/07/2016 - Fonte: R7
A Volskwagen informou ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC que sua fábrica em São
Bernardo do Campo tem excedente de 3,6 mil trabalhadores e que para evitar
demissões em massa precisa promover medidas para demissões voluntárias, redução
de salários de novos funcionários e corte de benefícios.
Os trabalhadores da fábrica têm acordos de estabilidade com a montadora até 2019,
mas desde que o cenário de produção acima de 250 mil veículos por ano seja atingido,
algo que "não vai ser alcançado este ano", afirmou o sindicato.
Segundo a entidade, um processo de negociação com a empresa vai ser iniciado para
que não ocorram demissões na unidade. A empresa entregou uma pauta de medidas
que considera necessárias para ajustar sua capacidade ao mercado no final da semana
passada.
As vendas de carros da Volkswagen acumularam queda de 35 por cento no primeiro
semestre deste ano sobre o mesmo período do ano passado. Já os licenciamentos de
comerciais leves da marca tiveram queda de 36 por cento na mesma comparação.
Fechar anúncio
"As projeções da Anfavea apontam para uma indústria de 2 milhões de veículos em
2016, uma queda de praticamente 20 por cento comparado a 2015, e 40 por cento
comparado a 2014, quando foi estabelecido o acordo trabalhista em vigência com os
empregados da Volkswagen do Brasil, para a fábrica Anchieta", afirmou a empresa em
comunicado.
"Por essa razão, a empresa retomou as discussões com o sindicato para que nas
próximas semanas sejam construídas alternativas para o novo cenário que se impõe,
além de outras medidas de eficiência e organização para a fábrica Anchieta",
acrescentou a empresa, sem confirmar o número excedente de pessoas na unidade.

GM aposta na implantação gradual de veículos autônomos
12/07/2016 - Fonte: Isto É

A General Motors acredita que os veículos autônomos são um modo de transporte mais
seguro, e que essa tecnologia deve chegar mais rapidamente do que a maioria das
pessoas pensa, disse o presidente da empresa na segunda-feira.
“Não vai haver um dia ou momento particular em que (os carros autônomos) vão
chegar, eles vão se desdobrar de forma gradual, mas será muito mais rápido do que
as pessoas estão esperando”, disse o presidente da GM, Dan Ammann, na conferência
Fortune Brainstorm Tech, no estado americano do Colorado.
Amman não quis comentar sobre o acidente fatal envolvendo um carro elétrico Tesla
no modo de condução semi-autônomo, mas disse que a GM acredita que a tecnologia
vai deixar as estradas mais seguras.
“É a nossa crença fundamental que a tecnologia de condução autônoma vai levar a
taxas mais baixas de fatalidades”, disse o presidente.
Em maio, um homem morreu na Flórida enquanto usava o sistema de piloto
automático do veículo Model S da Tesla. Nem o motorista nem o sistema conseguiram
detectar a manobra de um caminhão que cruzou com o carro, de modo que os freios
não foram acionados.
Amman, no palco ao lado do cofundador do Lyft, John Zimmer, disse que a estratégia
da montadora em relação aos carros autônomos está associada à startup de serviço
de transporte compartilhado, na qual a GM já investiu cerca de US$ 500 milhões.
“Achamos que o compartilhamento de transportes é interessante, e pensamos que os
veículos autônomos são interessantes, e acreditamos que podemos unir os dois” com
a Lyft.
Zimmer disse que a tecnologia de condução autônoma é um elemento-chave na visão
de longo prazo da Lyft, concorrente do Uber, para mudar o modelo atual de
propriedade de veículos.
O empresário disse que só nos Estados Unidos os gastos com a propriedade de carros
chegam a US$ 2 trilhões anuais, “por isso acreditamos em cidades em que a maioria
desses gastos vão migrar para os transportes como um serviço”.
Mais cedo, a GM e a Lyft anunciaram uma expansão do seu negócio, permitindo a
presença de motoristas do Lyft nas cidades de Los Angeles, San Francisco e Denver.
As companhias disseram que os motoristas da Lyft também poderão usar o veículo
elétrico Chevrolet Bolt, que será lançado em breve.

Artigo: As medidas que vão gerar empregos
12/07/2016 - Fonte: O Estado de S. Paulo
O presidente em exercício Michel Temer e sua equipe econômica decidiram dar
prioridade à ativação de obras de infraestrutura. Isso traz boas perspectivas de
empregos. Como o Brasil necessita dessas obras e possui projetos para entrar em
execução imediata, poderemos ter uma boa surpresa ainda em 2017 com a criação de
muitos postos de trabalho ligados a rodovias, armazéns, portos, aeroportos, metrôs,
redes de esgoto e obras desse tipo.
É claro que a derrubada da alta taxa de desemprego de mais de 11% para um patamar
de 5% ou 6% vai demorar dois ou três anos. Mas, com a ativação das referidas obras,
o desemprego pode parar de aumentar já no segundo semestre de 2016 e começar a
recuar lentamente no próximo ano em vista de medidas já tomadas pelo governo,
dentre as quais, destaco:
- Criação do Programa de Parcerias de Investimentos voltado para a execução de obras
de infraestrutura e promoção da desestatização.
- Revisão das regras de concessão de obras públicas de modo a garantir segurança
jurídica e lucratividade aos investidores.
- Reativação de obras inacabadas que necessitam de poucos recursos para a sua
conclusão como postos de saúde, creches, escolas, armazéns agrícolas e outras.
- Encaminhamento de proposta para simplificar as regras de concessão de licenças
ambientais, para a execução de obras de infraestrutura.
- Reformulação das regras de leniência de modo a regularizar a situação das
construtoras envolvidas em ações judiciais.
- Decisão de atrair o capital estrangeiro para obras de infraestrutura e para o setor de
transporte, como é o caso das empresas aéreas.
A esse conjunto de medidas se soma uma série de providências que garantem mais
transparência e eficiência às empresas estatais a serem geridas daqui para a frente
por pessoas de comprovada competência e distantes das indicações de compadrio. As
primeiras providências de Michel Temer nesse campo incluíram a nomeação de Pedro
Parente e de Maria Silvia Bastos para a Petrobrás e para o BNDES, respectivamente.
Com esse conjunto de medidas, forma-se no Brasil um novo ambiente para os negócios
em infraestrutura, o que deve atrair os investidores estrangeiros que hoje amargam a
falta de projetos rentáveis e taxas de juros negativas em seus países.
Sabedores da necessidade do Brasil nesse campo, eles tenderão a se juntar aos
empresários brasileiros para ativar o setor de infraestrutura e, com isso, gerar os
empregos que o Brasil precisa.
Não menos importante é a reestruturação das finanças públicas e o arrefecimento da
inflação já registrado. Isso é de crucial importância para os empreendedores se
animarem a investir e para os consumidores voltarem a consumir.
Ao longo das medidas voltadas para a infraestrutura, o atual governo já sinalizou ter
uma clara disposição de reformar as regras de aposentadoria e pensão, apoiar a
aprovação do projeto de lei sobre terceirização e a ideia de fortalecer a negociação
coletiva para, com isso, reduzir a interferência do Estado nas relações de trabalho.
É claro, essas
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Mas o relacionamento do atual presidente da República com o Congresso Nacional é
infinitamente melhor do que no governo anterior. Se as mudanças nas áreas
previdenciária e trabalhista ocorrerem depois das eleições municipais, elas ajudarão
ainda mais o processo de retomada da geração de emprego em 2017.
Em suma. O foco na infraestrutura foi bem escolhido. O impulso das obras nesse setor
em pouco tempo se irradiará para as atividades dos outros setores da economia onde,
aos poucos, voltará a geração de empregos. Mas, é claro, tudo isso depende da
continuidade do governo e da equipe econômica atuais.
(José Pastore - É professor da Universidade de São Paulo, presidente do Conselho de
Emprego e Relações do Trabalho da Fecomercio-SP e membro da Academia Paulista
de Letras).
Entenda a diferença entre energia fotovoltaica e fototérmica
12/07/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

Conheça as particularidades de cada tecnologia e veja qual pode se adaptar melhor às
suas necessidades e condições. Procurar empresas especializadas e qualificadas nos
setores é a dica para fazer um bom negócio em ambos os casos.
Como Funciona
Energia fotovoltaica

1 - A luz solar, que carrega fótons (partículas energéticas) incide sobre as células.
2 - Quando a camada de célula mais fina, de carga negativa,absorve fótons, os
elétrons são transferidos para a camada mais grossa, de carga positiva. A associação
em série entre várias células fotovoltaicas e suas ligações com uma carga produzem
a circulação dos elétrons e da corrente elétrica pelo circuito.
3 - A corrente contínua de energia que sai da estrutura é transformada em corrente
alternada por um inversor.
4 - Energia pronta para a demanda do usuário.

Energia fototérmica

1 - O sistema conta com um reservatório, que transfere a água fria a um coletor solar.
2 - O sol e o calor gerado por ele aquecem a água. A radiação é captada por placas
metálicas, normalmente pintadas de preto para aumentar a eficiência.
3 - Depois de aquecida, a água do coletor é transferida a um reservatório feito de
material térmico que mantém o líquido em temperatura elevada até o uso.
4 - Água pronta para a demanda do usuário

Preço da gasolina está em baixa em Curitiba e no Paraná
12/07/2016 - Fonte: Bem Paraná

Após atingir seu maior valor na história no primeiro semestre deste ano o preço da
gasolina começa a registrar queda no Paraná e em Curitiba. Segundo dados da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), até o começo de julho o
preço do litro de combustível acumulava queda de 0,89% no Paraná e de 1,3% em
Curitiba na comparação com o mês de maio, quando a gasolina atingiu valor nominal
recorde desde o início das pesquisas da ANP, em julho de 2001.
No quinto mês deste ano, sempre de acordo com os dados da ANP, o preço médio do
litro da gasolina no Paraná era de R$ 3,71 (30 municípios pesquisados), enquanto em
Curitiba esse valor chegava a R$ 3,54.
Em julho, até o dia 9 (sábado), quando foi feita a última medição, esse valor já havia
caído para R$ 3,67 no Estado e 3,49 na Capital, apontando uma tendência de queda
ou ao menos estabilização dos preços na comparação com junho. Nos primeiros dias
de julho era possível encontrar o litro da gasolina até a R$ 3,19 em Curitiba, quase
1,5% a menos.
A redução nos preços do mercado local vem colado à uma redução também o preço
do barril de petróleo Brent, diferentemente do que aconteceu no começo do ano,
quando o valor do barril despencava no mundo, mas o preço da gasolina subia no País
— é que a Petrobras, que é quem fixa os preços dos combustíveis, manteve os preços
mais altos nas refinarias para compensar as perdas ao longo de 2014, quando manteve
os preços abaixo dos internacionais para evitar repasses à inflação.
Até o dia 8 de junho, quando atingiu seu maior valor no ano (US$ 52,81), o preço do
barril de petróleo acumulava alta de 38,73%. A partir daquele mês, porém, o índice
começou a dar sinais de estabilização, fechando junho com variação tímida de 0,02%.
Em julho, já acumula queda de 7,21%, sendo que ontem fechou cotado a US$ 46,08,
redução de 12,74%.
Além de fatores externos — como a variação cambial para baixo — há também fatores
internos. Um deles é a alteração feita na metade de junho no preço de referência dos
combustíveis para o cálculo do ICMS, que resultou em uma leve queda no preço do
combustível. Segundo a Petrobras, o ICMS representa cerca de 30% do preço da
gasolina no Brasil.
Em reedição, MP 739 trata de carência para benefícios sociais
12/07/2016 - Fonte: Paraná Online
O governo interino de Michel Temer republicou nesta terça-feira, dia 12, a Medida
Provisória 739, que foi editada semana passada para prever a realização de um pentefino nas concessões de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Agora, o texto
da MP vem acrescido de um novo parágrafo que trata do prazo de carência que deverá

ser obedecido para o pagamento desses dois benefícios e também do saláriomaternidade.
O novo trecho diz: "No caso de perda da qualidade de segurado, para efeito de carência
para a concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez e
de salário-maternidade, o segurado deverá contar, a partir da nova filiação à
Previdência Social, com os períodos previstos nos incisos I e III do caput do art. 25."
Segundo esses dispositivos, que são da Lei dos Planos de Benefícios da Previdência
Social, de 1991, a carência para a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por
invalidez é de 12 contribuições mensais e para salário-maternidade, 10 contribuições
mensais.
A MP 739 original foi publicada na última sexta-feira. A medida vai permitir a execução
das revisões que o governo Michel Temer pretende fazer na concessão de auxíliodoença e aposentadoria por invalidez. O texto também institui bônus especial para
médicos peritos do INSS, no valor de R$ 60 por perícia realizada.
De acordo com os cálculos do governo, as revisões têm potencial para proporcionar
uma economia anual de R$ 7,1 bilhões. Estão na mira benefícios pagos há mais de
dois anos e que não foram revisados desde então.
Nessa categoria, há 840 mil auxílios-doença, que consomem R$ 1 bilhão mensalmente
dos cofres do governo, e três milhões de aposentadorias por invalidez, cujo gasto
mensal chega a R$ 3,6 bilhões.
Dentro da estratégia do governo de garantir maior controle nos benefícios e reforçar
o caixa, também serão reavaliadas 4,2 milhões de inscrições no Benefício de Prestação
Continuada (BPC). Em 2015, o gasto com o BPC chegou a R$ 39,6 bilhões.
Para empresários, governo Temer está sendo 'modesto'
12/07/2016 - Fonte: Paraná Online
O presidente em exercício Michel Temer chega nesta terça-feira, 12, aos dois meses
de governo pedindo calma aos empresários. A ausência de resultados sobre a
economia real e de medidas que ataquem questões estruturais tem causado certo
desconforto entre representantes de setores que apostaram no novo governo para
solucionar boa parte dos problemas do País.
"O momento é de uma gravidade econômica que exige medidas corajosas", disse
Flávio Rocha, presidente da varejista Riachuelo e um dos primeiros empresários a
criticar a política econômica do governo Dilma Rousseff. "Estou absolutamente
frustrado." Para ele, as medidas econômicas de cortes de gastos públicos precisam
andar mais rápido.
O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Andrade, também
reconhece que os resultados práticos do governo Temer, até agora são poucos.
"Gostaria de ver o governo tomando decisões importantes, nas áreas de Previdência,
reforma trabalhista, desburocratização. Isso não temos visto muito", diz Andrade.
A equipe econômica, no entanto, só deve adotar medidas mais contundentes para a
recuperação da economia depois da votação do impeachment de Dilma Rousseff,
programada para o fim de agosto. Por enquanto, o governo evita desagradar ao
Congresso Nacional, que dará a palavra final sobre o afastamento definitivo da
presidente. Mas a expectativa é que, uma vez definido o quadro político, os
investimentos serão destravados.

O presidente do Itaú Unibanco, Roberto Setubal, conta com isso. "Espero que, uma
vez definida a questão do impeachment, seja possível avançar na discussão com a
sociedade de uma agenda de reformas prioritárias e absolutamente necessárias, em
especial, a política e a fiscal, fundamentais para o País voltar a se desenvolver de
forma sustentável", disse em nota.
"Tivemos alguns avanços nesse período, mas os desafios ainda são grandes e há muito
a ser feito."
Desde que a presidente Dilma Rousseff foi afastada do cargo, em maio, a confiança
de empresários tem apresentado notável melhora, sobretudo em termos de
expectativas. O otimismo tomou conta, por exemplo, da indústria, que há dois anos
acompanha o encolhimento de seu Produto Interno Bruto (PIB).
Os dados da economia real, porém, não reagem na mesma rapidez. O faturamento da
indústria segue em queda, e o emprego voltou a níveis de 2006, segundo a própria
CNI. "Tem uma melhora no ambiente político.
A sociedade está vendo o governo com mais confiança. Mas não há uma mudança na
economia em que possamos ver o resultado real disso", diz Andrade. "A reversão ainda
não ocorreu."
Na visão do presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos
Automotores (Anfavea), Antonio Megale, a atuação de Temer ainda é um pouco
"modesta", em razão justamente da pendência em relação ao impeachment. Mas ele
diz que vê "uma vontade grande de acertar" por parte do governo de Michel Temer
nesses dois primeiros meses.
O mercado financeiro, por enquanto, está relevando as medidas de afrouxamento
fiscal, colocando na conta da "interinidade" de Temer. "Mas, em compensação, vai
aumentar a cobrança por medidas de arrocho, se o impeachment for consumado",
previu o executivo de um banco estrangeiro.
O economista-chefe do banco americano Morgan Stanley no Brasil, Arthur Carvalho,
diz que, na prática, pouco foi feito em dois meses, mas o governo demonstrou que se
comunica melhor do que a gestão anterior.
Ele destacou que foram feitas importantes sinalizações de condução da economia como
a PEC dos gastos, a agenda da privatização e a coragem de se discutir a reforma da
Previdência. Os pontos negativos ficaram para a aprovação do aumento dos salários
do Judiciário e do Bolsa Família, mas Carvalho destaca que isso pode ter sido uma
forma de negociar a aprovação de medidas estruturais importantes.
A aposta do governo é de que a recuperação da economia vai permitir, entre outras
coisas, uma melhora do emprego, reduzindo as resistências de medidas impopulares.
"Com o crescimento do PIB de 1,2% e a regularização das empresas para recomeçar
a contratar, teremos o caminho da retomada do crescimento. O empresário precisa de
confiança", disse o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha.
Para a presidente da companhia aérea Latam Brasil, Claudia Sender, o que mudou
nesses últimos dois meses é que o governo começou a construir "um caminho de
confiança no setor privado".
"Para as empresas voltarem a investir no Brasil é preciso confiança. Hoje, o que existe
é esperança", diz a executiva. Colaboraram Marina Gazzoni, Josette Goulart, Fernando
Scheller, Cleide Silva, Adriana Fernandes, Tânia Monteiro, Vera Rosa e Lu Aiko Otta.

Volkswagen alcança metas de produção sustentável
12/07/2016 - Fonte: Automotive Business
A Volkswagen comemora ter alcançado metas de produção sustentável em suas
fábricas ao redor do mundo com o programa Think Blue Factory. A empresa garante
ter tornado as suas operações 25% mais amigáveis ao meio ambiente na comparação
com a situação de cinco anos atrás. Com isso, a montadora cumpre um programa que
tinha previsão de terminar apenas em 2018.
Desde 2010, o plano foi atuar em várias frentes para reduzir o impacto ambiental da
produção de veículos da marca, com redução de 24,7% no consumo de energia, de
29,1% nas emissões de CO2 e corte de 46,5% no desperdício de materiais, além da
queda de 18,2% no consumo de água.
A empresa reconhece ainda que as reduções se converteram também em economia
de recursos financeiros, com corte de € 100 milhões nos gastos da produção em cinco
anos.
O sucesso da iniciativa, a Volkswagen destaca, também está fortemente relacionado
com a troca de informações entre as fábricas, que permitiu que diferentes unidades
adotassem iniciativas ambientais. A empresa aponta que aproximadamente 2,5 mil
medidas foram implementadas globalmente.
A montadora selecionou funcionários que se tornaram embaixadores do programa
Think Blue Factory: são cerca de mil pessoas ao redor do mundo. Elas ajudaram a
empresa a adotar iniciativas como o uso de LED na iluminação das fábricas e o reúso
da água.
Truckvan entra no segmento de carros-fortes
12/07/2016 - Fonte: Automotive Business

A fabricante de implementos rodoviários e unidades móveis Truckvan começa a
produzir carros-fortes para transporte de valores. "Desenvolvemos um modelo mais
leve e compacto que os existentes, porém com o mesmo nível de blindagem, pois
utilizamos aços nobres com maior resistência balística”, afirma o gerente comercial
Luiz Carlos Cunha Junior.
Segundo o executivo, o desenho da carroceria proporciona maior ângulo de visão ao
motorista e tripulantes e todo o revestimento externo é preso por fixadores de aço
especial, o que possibilita manutenção mais rápida e barata.
A caixa de carga pode ser fabricada com portas traseiras e comporta até dois paletes
para o transporte de mercadorias variadas. A Truckvan pretende exportar o carroforte para os mercados latino-americanos. Além do novo modelo, a Truckvan produz
também um semirreboque-furgão com capacidade para 30 paletes com blindagem de
nível 2 ou 3A.

Audi encosta em 1 milhão no mundo e cai no Brasil
12/07/2016 - Fonte: Automotive Business

Novo A4 foi um dos responsáveis pelo bom desempenho da Audi no primeiro semestre
No balanço da primeira metade de 2016 a Audi chegou bem perto de terminar o
semestre com 1 milhão de carros vendidos no mundo todo. Foram entregues
globalmente aos clientes 953,2 mil unidades, o que significou crescimento de 5,6% na
comparação com o mesmo período de 2015.
O bom resultado foi sustentado especialmente pelo desempenho robusto na Europa,
onde a marca apurou recordes em cada um dos seis meses do ano. No Brasil, mercado
em que a Audi vinha registrando as expansões porcentuais acima de dois dígitos nos
últimos dois anos, os negócios tiveram forte retração de 22,6% em relação ao primeiro
semestre do ano passado.
Mesmo com o tombo no Brasil, os pouco mais de 6 mil carros entregues a clientes
brasileiros de janeiro a junho foram suficientes para sustentar com confortável
margem de quase mil unidades de diferença a liderança do mercado de veículos
premium.
Atrás vem a BMW com 5,3 mil emplacamentos e retração de 27,2% ante o primeiro
semestre de 2015. A Mercedes-Benz, que quase conquistou o primeiro lugar no
segmento no ano passado, este ano apresenta desempenho bem mais retraído, com
5,1
mil
vendas
e
contração
de
31,3%
na
comparação
semestral.
RESULTADO GLOBAL
Globalmente, a região onde a Audi mais cresceu foi na Europa, com avanço de 8,4%
e vendas de mais da metade dos carros da marca no primeiro semestre, atingindo
pela primeira vez a marca de 450 mil unidades entregues. Os cinco maiores mercados
europeus, pela ordem, foram Alemanha (+12,4%), Reino Unido (+4,1%), França
(+6,5%), Itália (+14,6%) e Espanha (+14,5%).
A segunda maior região em vendas segue sendo a Ásia-Pacífico, onde os negócios
evoluíram 3,9%, para 339,3 mil carros. O resultado foi garantido pela China, maior
mercado individual do mundo para a Audi, com 290,1 mil entregas, em alta de 5,9%.
Na América do Norte o avanço 3,5% foi puxado pelas vendas nos Estados Unidos, com
o mesmo porcentual de evolução e 96,9 mil carros vendidos nos seis primeiros meses
do ano. O México teve a maior expansão porcentual da marca, 12,3%, 7,4 mil unidades
– superando o Brasil no período, portanto.
A Audi atribui o bom resultado semestral especialmente aos novos modelos A4
(+12,3% no mundo e +20% na Europa) e o SUV de grande porte Q7 (+73,6%).
“Apesar dos persistentes desafios em mercados-chave, o primeiro semestre de 2016
foi caracterizado principalmente por um crescimento equilibrado em termos globais.
Reforçamos a nossa liderança na Europa e na China e estamos obtendo melhor
desempenho do que no mercado dos Estados Unidos de forma geral”, avalia Dietmar

Voggenreiter, membro do conselho administrativo do Grupo Audi responsável vendas
e marketing.
“Nos próximos meses continuaremos a fortalecer nossa carteira de modelos com novas
tecnologias e conceitos como o Q7 e-tron, o A6L e-tron, o SQ7 TDI e o Q2”, projeta.
Além destes, a Audi também tem agendadas importantes renovações de portfólio na
Europa, a começar pelo A3 ainda este mês, e no terceiro trimestre com o lançamento
do novo A5.
NGK divide em duas direções a área comercial
12/07/2016 - Fonte: Automotive Business

Takata (esquerda) e Ota dividem a direção comercial da NGK em vendas OEM e
aftermarket, respectivamente
Com a aposentadoria anunciada este mês do diretor Edson Miyazaki, a fabricante de
velas NGK decidiu dividir em dois o comando da sua área comercial no Brasil: o vicepresidente e conselheiro Nobuhisa Ota assume o segmento de vendas aftermarket,
focado no mercado de reposição, enquanto Célio Takata assume a direção de vendas
OEM, com fornecimento direto às linhas de produção dos fabricantes de veículos.
Miyazaki deixa a empresa para se aposentar após 34 anos na NGK, 25 deles à frente
da área comercial. Os dois executivos que agora passam a dividir as funções do setor
também têm longa trajetória na corporação de origem japonesa.
Ota, que passa a cuidar das vendas no aftermarket, está na companhia desde 1992 e
atua há mais de 14 anos em cargos de direção na América Latina. “Nosso trabalho
terá como meta manter a qualidade dos nossos produtos para que a NGK siga
atendendo às expectativas do mercado e dos nossos clientes”, afirma o diretor.
Já Takata acumula 20 anos de trabalho na NGK, tanto na área de aftermarket como
OEM. “Em todos os mercados em que atua, a NGK é reconhecida pela confiabilidade
dos seus produtos. O objetivo é dar sequência a esse trabalho”, afirma.
“Agradeço ao mercado pela confiança depositada nesses anos de trabalho. Tenho
grande orgulho por ter representado durante décadas uma marca de credibilidade e
fortemente associada à qualidade, ética e compromisso com a indústria automotiva”,
disse Edson Miyazaki ao anunciar oficialmente sua aposentadoria.
Melhora a satisfação do consumidor no pós-venda
12/07/2016 - Fonte: Automotive Business
Os clientes brasileiros estão mais satisfeitos com a experiência de serviços de pósvenda nas concessionárias. Esta foi a conclusão do Costumer Service Index Study
(CSI) 2016, realizado pela J. D. Power.
O indicador alcançou média de 780 em escala de 1.000 pontos. O estudo, realizado
pela consultoria em 16 países e pela segunda vez no Brasil, analisa aspectos como o

consultor técnico, o início do serviço, qualidade, instalações e retirada do carro. Foram
ouvidos mais de 5 mil proprietários de veículos com 12 a 36 meses de uso.
A empresa enfatiza que a boa performance no pós-venda é um dos fatores capazes de
fidelizar o cliente. O processo normalmente representa a experiência mais recente do
consumidor com a concessionária e, portanto, tem peso grande em uma futura decisão
de compra.
A J.D. Power aponta que entre os clientes altamente satisfeitos (que superaram a
marca de 900 no índice), 76% dizem que definitivamente comprarão o próximo carro
na mesma revenda. Quando a satisfação cai um pouco, para entre 800 e 899 pontos,
a fidelidade despenca para 37%.
Com isso, a consultoria reforça que garantir clientes satisfeitos com os serviços é ainda
mais essencial no momento de crise no mercado brasileiro. “Muitos consumidores
estão adiando a compra de veículos novos e optando por ficar com seus carros por
mais tempo, isso significa um possível aumento no processo de manutenção e
revisão”, indica em comunicado Sergio Sanchez, gerente automotivo e de pesquisas a
companhia no Brasil.
TOYOTA LIDERA
A Toyota manteve a tradição de liderar ranking da J.D. Power. Com 829 pontos no
CSI, a companhia foi a melhor em satisfação do consumidor com serviços no pósvenda com aumento de 40 pontos na comparação com o levantamento feito em 2015.
Logo atrás vem a Hyundai-Caoa, que segue investindo para melhorar o atendimento
Na rede. A empresa ficou com 803 pontos.
Hyundai Brasil, Chevrolet e Honda aparecem em seguida no levantamento, com
performance superior a do mercado em geral. Kia, Nissan, Ford, Fiat e Citroën
conseguiram resultado mediano. Já Mitsubishi, Volkswagen, Peugeot e Renault
tiveram notas fracas, com pontuação de até 763 pontos no estudo.
Mercedes-Benz traz novo C 250 Coupé Sport
12/07/2016 - Fonte: Automotive Business

A Mercedes-Benz traz ao Brasil o novo C 250 Coupé Sport, modelo de duas portas
importado da Alemanha com preço sugerido de R$ 245,9 mil. O carro tem motor de
quatro cilindros com 211 cavalos e câmbio automático de sete marchas.
A nova geração chegou à Europa em dezembro de 2015 e é nove centímetros mais
comprida que a anterior, que esteve à venda no Brasil até outubro de 2015. A altura
diminuiu em 3,7 cm.
O carro recebeu detalhes da divisão esportiva AMG, como as rodas de 18 polegadas,
as saídas de escape, a grade ressaltada por pontos cromados, os para-choques com
entradas de ar maiores e um defletor aerodinâmico dianteiro. Os faróis usam LEDs e
são comandados por um sistema ativo que reduz o ofuscamento.
O novo desenho dos bancos aumenta a sensação de espaço. O comprador pode

escolher uma entre cinco cores para o revestimento interno: preto, cinza, marrom,
porcelana e vermelho. A fabricante desenvolveu um touchpad no apoio para mão do
controle central. Como em um smartphone, ele permite que diversas funções sejam
operadas por gestos feitos com os dedos.
O motor de quatro cilindros utiliza injeção direta com pressão de até 200 bars e
variação otimizada de acordo com o mapeamento do motor. Os injetores permitem a
formação de uma mistura ar-combustível otimizada, realizando até cinco injeções por
ciclo.
A tecnologia é complementada pela rápida ignição multifaíscas (MIS), capaz de
disparar até quatro vezes em apenas um milésimo de segundo. De acordo com a
Mercedes-Benz, o carro acelera de zero a 100 km/h em 6,8 segundos e tem velocidade
máxima limitada em 250 km/h.
As suspensões esportivas oferecem maior aderência e o C 250 Coupé Sport conta com
direção eletromecânica de série. Entre os sistemas de assistência destaca-se o Active
Parking Assist. Com ele o veículo procura um espaço adequado para estacionamento
sempre que estiver trafegando até 35 km/h.
Assim que o motorista confirma uma sugestão de vaga e engata a marcha à ré, o
sistema executa automaticamente todas as manobras restantes apenas pelo toque em
um botão.
A Mercedes também adotou um novo sistema multimídia com animações elaboradas
e efeitos visuais que demonstram todas as funções disponíveis de forma clara. A
reprodução de áudio e vídeo pode ser feita de fontes como Bluetooth, de um iPod ou
iPhone, pendrives ou CD e DVD. E o manual do veículo está é disponível em formato
digital, para consulta na tela.
Dólar fecha em alta de 0,47% ante real com ação do BC; exterior limita
avanço
12/07/2016 - Fonte: CIMM
O dólar fechou em alta frente ao real nesta segunda-feira (11), reagindo à retomada
das intervenções do Banco Central brasileiro, mas o avanço foi limitado por
expectativas de estímulos econômicos no Japão.
O dólar subiu 0,47 por cento, a 3,3100 reais na venda, após desabar mais de 2 por
cento no pregão anterior com a ausência do BC no mercado. O dólar futuro subia cerca
de 0,35 por cento no fim da tarde.
"O BC está freando um pouco o ânimo do mercado, que está socando o dólar (para
baixo) sempre que vê oportunidade", disse o operador da corretora Spinelli José Carlos
Amado.
O BC vendeu nesta manhã a oferta integral de até 10 mil swaps reversos, que
equivalem a compra futura de dólares. A intervenção é idêntica às promovidas nos
cinco pregões até quinta-feira passada, período em que o dólar saltou da mínima em
um ano de 3,21 reais a mais de 3,35 reais.
A maioria dos operadores entende que a autoridade monetária quer evitar exageros
no mercado cambial, sem ter em vista um patamar específico. Com essas ações
recentes, o BC reduziu o estoque de swaps cambiais tradicionais -equivalentes à venda
futura de dólares - para menos de 60 bilhões de dólares.

A intervenção contribuiu para limitar o impacto da esmagadora vitória do bloco
governista no Japão em eleições parlamentares, que levou o dólar a recuar contra
diversas moedas emergentes.
"O tom do mercado está mais construtivo recentemente. A questão do Japão ajuda,
mas parece que a boa vontade do mercado com ativos emergentes está cada vez
melhor", disse o operador de um banco internacional.
O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, determinou nova rodada de gastos de
estímulo fiscal após a vitória esmagadora no fim de semana na câmara alta do
Parlamento, conforme aumentam as evidências de que o setor corporativo sofre com
a demanda fraca.
No cenário local, operadores destacaram a sucessão da presidência da Câmara dos
Deputados como a principal questão nesta semana. O deputado afastado Eduardo
Cunha (PMDB-RJ) renunciou à presidência da casa na semana passada e a eleição de
seu sucessor está marcada para quarta-feira.
"A renúncia (de Cunha) pode permitir que o presidente interino Michel Temer consolide
uma base de coalizão na Câmara se um aliado for eleito como novo presidente da
casa", escreveram analistas do banco JPMorgan em nota a clientes.
Siemens começa a prestar serviço de usinagem para todo o Brasil
12/07/2016 - Fonte: CIMM
Inaugurando uma nova fase de oferta de serviços para os negócios de maneira
inteligente, a Siemens começa a partir de agora a oferecer serviços de usinagem para
seus clientes.
Com isso inicia-se um ciclo até então inédito do serviço para a empresa. A ideia é
permitir a produção em série de peças usinadas, dispondo de colaboradores
capacitados, equipamentos e softwares com tecnologias que atendem as necessidades
atuais do mercado.
Diretamente da Alemanha, a Siemens possui amplo know-how para desenvolvimento
de suas atividades e produtos, nos ramos de produção em série e sob encomenda,
oferecendo aos seus clientes produtos com qualidade e praticidade.
Uma determinada parte da planta Siemens em Jundiaí está dedicada para processos
de usinagem pesada, ofertando para o mercado serviços de torno horizontal e vertical
e mandriladoras, além de serramento, aplainamento, torneamento, fresamento (ou
fresagem), furação, entre outros.
Presente em diversas indústrias, como a automotiva, eólica, a naval, a aeroespacial,
a eletrônica, a de eletrodomésticos, a usinagem será realizada pela Siemens para todo
o território nacional
Piauí terá nova usina solar com investimento de R$ 1 bilhão
12/07/2016 - Fonte: CIMM
O Piauí contará com mais um projeto de usina fotovoltaica no semiárido piauiense.
Dessa vez, o investimento é da Celeo Redes Brasil, subsidiária do grupo espanhol de
geração de energia, Elecnor. A concretização da iniciativa aconteceu, na última quintafeira (7), durante reunião com representantes da empresa espanhola e o secretário
de Estado de Mineração, Petróleo e Energias Renováveis, Luís Coelho. O investimento
total pode superar R$ 1 bilhão.

A usina será instalada no município de São João do Piauí, localizado a 516 quilômetros
de Teresina, na microrregião do Alto Médio Canindé.
Depois de instalado, o empreendimento será capaz de gerar 450 GWh por ano, o
suficiente para atender as necessidades de consumo de energia anual de 220.000 lares
brasileiros. A unidade de produção, no semiárido piauiense, será construída em uma
área com altos níveis de radiação solar e contribuirá para atender à crescente demanda
do país por energia.
O secretário de Mineração, Luís Coelho, afirma que a reunião desta quinta concretiza
o interesse do grupo espanhol investir no Piauí. Além do investimento em produção
de energia, o estado tem a ganhar com outros benefícios.
“Aliado a isso, está a mão de obra gerada pela construção civil para construir essa
estrutura, como também a formação de mão de obra especializada em parcerias com
a secretaria Estadual de Educação, contamos também com a parceria com o Instituto
Federal do Piauí, com a Universidade Federal, com a Universidade Estadual todos esses
estão imanados no processo de formação de mão de obra qualificada no estado, que
é essa mão de obra que o projeto exige”, informa.
A Celeo Redes Brasil participará do leilão de energia solar que será realizado em
outubro de 2016. O executivo do grupo espanhol Elecnor, Marcelo Vinícius, destacou,
que a companhia pretende investir recursos superiores a um bilhão de reais.
“Nós estimamos que esse projeto, caso ele venha a ser contratado nos leilões de
energia realizados pelo governo federal no mês de outubro, estará já no segundo
semestre de 2019 gerando mais de 450 GW/hora por ano, volume esse de energia
capaz de atender mais de 220 mil lares”, declarou o gerente.
Ainda de acordo com Marcelo Vinícius, há mais de doze meses a Elecnor realiza
medições solarimétricas em São João do Piauí. “Hoje, estamos dando continuidade a
um projeto que começamos em meados de 2014 onde o grupo Elecnor acreditando no
potencial solarimétrico do estado começou seus estudos. O Piauí é um estado
privilegiado no recurso solar”, ressalta.
A Elecnor iniciou suas atividades no mercado elétrico do Brasil em 1979 e atua na
produção de energias renováveis, com a consolidação de um dos principais complexos
eólicos de todo o hemisfério sul.
Agora, após pesquisas na região de São João do Piauí pretende investir no estado na
produção de energia fotovoltaica gerando, durante a construção da nova unidade de
produção de energia, mais de mil empregos diretos.
Segundo o secretário Luís Coelho, o governo do Estado do Piauí está emprenhado em
promover iniciativas produtivas como a da Elecnor no estado.
“Temos vários outros setores do governo comprometidos com essa iniciativa, é uma
determinação do governador, Wellington Dias, que nós façamos tudo para que os
empresários se sintam à vontade e que possam investir no estado, objetivando sempre
a geração de mais emprego e renda no Piauí, trazendo também melhorias na
educação, na economia e no desenvolvimento do estado”, comenta o gestor.

Meta fiscal pode ter 'pedágio' de R$ 2,4 bilhões
12/07/2016 - Fonte: R7

Uma articulação comandada pelo relator-geral da LDO (Lei de Diretrizes
Orçamentárias) de 2017, senador Wellington Fagundes (PR-MT), quer impor ao
governo do presidente em exercício Michel Temer fatura de R$ 2,4 bilhões em aumento
de despesas para que o Congresso aprove a meta fiscal de 2017.
Por outro lado, num aceno ao governo, Fagundes deixou em aberto em seu parecer a
possibilidade de o Executivo se valer no próximo ano da volta da CPMF como uma
opção para aumentar a arrecadação.
Em seu parecer, apresentado nesta segunda-feira (11), o relator elevou a previsão de
recursos para duas rubricas orçamentárias.
A primeira fatura refere-se à elevação em cerca de R$ 1,6 bilhão nas despesas
previstas em emendas ao Orçamento apresentadas pelas bancadas parlamentares e
cujos recursos o governo não pode bloquear (as chamadas emendas impositivas).
O relator quer aumentar o valor delas de R$ 4,8 bilhões para R$ 6,4 bilhões. Também
subiu de uma para duas o número de emendas que cada unidade da Federação pode
indicar em obras.
Em outra fatura, Fagundes propôs uma correção de R$ 800 milhões nos recursos
usados pelo governo para compensar os Estados pela desoneração do ICMS das
exportações, prevista na Lei Kandir. Atualmente, essa verba está em R$ 1,9 bilhão por
ano.
O relator admite que as duas iniciativas são importantes para que a CMO (Comissão
Mista de Orçamento) e o plenário do Congresso apoiem a nova meta fiscal, alterada
na semana passada para um déficit de R$ 139 bilhões.
— É uma pauta fundamental para aprovar o relatório. Fagundes ainda não decidiu o
seu voto no processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff.
O relator disse que Temer pediu para que ele apresentasse o parecer da LDO de 2017
a tempo de ser votado pelo menos na CMO. Interlocutores do presidente no Congresso
consideram fundamental que essa aprovação ocorra esta semana.
Mas admitem as dificuldades uma vez que a atenção da Câmara está voltada para a
sucessão de Eduardo Cunha. A tendência é que a proposta seja apreciada apenas em
agosto.
'Plano D'
Em seu parecer, Fagundes manteve a previsão de que o governo poderá arrecadar R$
33 bilhões com a CPMF no próximo ano. A previsão constava da primeira versão do
projeto da LDO de 2017, enviado em abril pela presidente Dilma Rousseff.

O relator, que defendeu esse imposto e o classificou de "eficaz", ressalvou que para
entrar em vigor a proposta de emenda à Constituição que trata do retorno do imposto
do cheque tem de ser aprovada até a votação do Orçamento de 2017.
Entre aliados do Congresso, a CPMF é tratada como "plano D" - em entrevista ao
Estado, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que, para garantir a receita
extra de R$ 55 bilhões, o plano A é o controle de despesas, o B é a privatização, o C,
aumento de impostos.
Questionado, o Ministério do Planejamento informou que não incluirá as receitas da
CPMF no projeto da LDO de 2017.
O relator também incluiu em seu parecer que as obras com mais de 50% de execução
terão prioridade de liberação de recursos - estratégia defendida pelo presidente do
Senado, Renan Calheiros.
Fagundes disse ainda que pode haver uma eventual extensão de prazo para que
pessoas físicas e jurídicas façam adesão à repatriação de recursos no exterior durante
o próximo ano, como forma de aumentar o aporte de recursos.
Copenor para produção de metanol por tempo indeterminado na Bahia
12/07/2016 - Fonte: R7
A companhia petroquímica Copenor informou nesta terça-feira que decidiu paralisar a
partir de 18 de julho, por tempo indeterminado, a produção de metanol em Camaçari
(BA), citando queda no preço do produto no mercado internacional sem que houvesse
a redução equivalente nos preços no país do gás natural, sua principal matéria-prima.
"Essa decisão teve como fundamento a redução expressiva das margens de produção
de metanol", afirmou a companhia em comunicado ao mercado.
A empresa informou que manterá as linhas de produção de formaldeído e hexamina
em Camaçari utilizando metanol importado por meio de contrato de suprimento "com
grande produtor internacional, o que garante a previsibilidade e rentabilidade" da
companhia.
Governo impõe carência de um ano para pedir o auxílio-doença aos exsegurados do INSS
12/07/2016 - Fonte: R7

O governo interino de Michel Temer republicou nesta terça-feira, dia 12, a Medida
Provisória número 739, que foi editada semana passada para prever a realização de
um pente-fino nas concessões de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.
Agora, o texto da MP vem acrescido de um novo parágrafo que cria um prazo de
carência para a concessão de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e salário

maternidade, nos casos de segurados que eram contribuintes do INSS pararam de
pagar e decidiram voltar ou arranjaram um emprego com contribuição obrigatória.
O novo trecho diz: "No caso de perda da qualidade de segurado, para efeito de carência
para a concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez e
de salário-maternidade, o segurado deverá contar, a partir da nova filiação à
Previdência Social, com os períodos previstos nos incisos I e III do caput do art. 25."
Segundo esses dispositivos, que são da Lei dos Planos de Benefícios da Previdência
Social, de 1991, a carência para a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por
invalidez é de 12 contribuições mensais e para salário-maternidade, 10 contribuições
mensais. Antes, não era preciso cumprir nenhuma carência para pedir os benefícios.
A MP 739 original foi publicada na última sexta-feira. A medida vai permitir a execução
das revisões que o governo Michel Temer pretende fazer na concessão de auxíliodoença e aposentadoria por invalidez. O texto também institui bônus especial para
médicos peritos do INSS, no valor de R$ 60 por perícia realizada.
De acordo com os cálculos do governo, as revisões têm potencial para proporcionar
uma economia anual de R$ 7,1 bilhões. Estão na mira benefícios pagos há mais de
dois anos e que não foram revisados desde então.
Nessa categoria, há 840 mil auxílios-doença, que consomem R$ 1 bilhão mensalmente
dos cofres do governo, e três milhões de aposentadorias por invalidez, cujo gasto
mensal chega a R$ 3,6 bilhões.
Dentro da estratégia do governo de garantir maior controle nos benefícios e reforçar
o caixa, também serão reavaliadas 4,2 milhões de inscrições no Benefício de Prestação
Continuada (BPC). Em 2015, o gasto com o BPC chegou a R$ 39,6 bilhões.
Whirlpool fara OPA para fechar capital no Brasil
12/07/2016 - Fonte: R7
O grupo de eletrodomésticos Whirlpool anunciou nesta terça-feira que vai fazer uma
oferta pública para adquirir a totalidade das ações em circulação de sua subsidiária
brasileira e fechar o capital da companhia.
O preço das ações na OPA será de 3,31 reais por papel, o que confere à subsidiária
brasileira um valor de 4,97 bilhões de reais, informou a companhia.
Atualmente, o grupo Whirlpool já detém 95 por cento do capital da companhia.
Calote do governo na Caixa chega a R$ 1,2 bilhão no primeiro semestre
12/07/2016 - Fonte: R7

A Caixa Econômica Federal fechou o primeiro semestre deste ano com um calote de
R$ 1,2 bilhão da União, seu único controlador. O valor se refere a tarifas bancárias
que não foram pagas pela gestão de 12 programas sociais, entre eles Bolsa Família,
financiamento estudantil (Fies), seguro-desemprego e abono salarial.

O atraso no pagamento desses serviços é diferente das pedaladas "clássicas" que
embasaram o pedido de afastamento de Dilma Rousseff, mas a prática foi também
condenada pelo TCU (Tribunal de Contas da União).
Para receber os atrasados, a Caixa chegou a recorrer a uma câmara de conciliação da
AGU (Advocacia-Geral da União), que atua nesses casos para buscar um acordo entre
o banco estatal e os ministérios responsáveis pelos pagamentos.
A situação é insólita, porque é como se o mesmo advogado tivesse que defender os
dois "clientes". Houve acordos, mas não foram suficientes. A Caixa, então, entrou com
uma dezena de ações que ainda correm na Justiça contra os ministérios para que o
calote seja pago.
A conta cresce a cada mês. Há pagamentos pendentes, inclusive, em maio, já sob o
governo do presidente em exercício, Michel Temer. Se não for quitada antes, a cifra
deverá constar do balanço do primeiro semestre da instituição, ainda não divulgado,
como valor a receber.
Essa dívida deve ser quitada quando o Congresso aprovar um projeto de lei que dá
crédito adicional de R$ 2,7 bilhões para o Executivo saldar essa e outras dívidas de
tarifas bancárias. "Com essa previsão legal, será possível realizar os pagamentos",
admitiu, em nota, o Ministério da Fazenda.
O Congresso também analisa outro pedido de crédito, que junto com o das tarifas
soma R$ 8,8 bilhões. Com isso, a União vai acertar outras dívidas, como despesas de
embaixadas, dívidas com organismos internacionais e obras do PAC (Programa de
Aceleração do Crescimento).
O Ministério da Fazenda informou que a "recomposição da meta fiscal", com rombo de
R$ 170,5 bilhões, pretende, entre outros objetivos, resolver esse problema dos atrasos
de pagamentos. A determinação do TCU é que essas contas sejam colocadas em dia.
No valor de R$ 1,2 bilhão, estão incluídos atrasos de anos anteriores, mas também os
registrados em 2016, com Dilma e com o presidente em exercício, Michel Temer.
Esses atrasos de tarifas não constituem descumprimento da Lei de Responsabilidade
Fiscal no mesmo formato das pedaladas "clássicas" detectadas pelo TCU. Naquelas, os
bancos usaram os recursos do caixa das próprias instituições para bancar as despesas
da União nos programas sociais.
O órgão considerou que, naqueles casos, houve uma operação de crédito, o que é
proibido pela Lei. A rigor, porém, trata-se de uma prática antiga, que existia desde o
governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), mas que aumentou na gestão PT.
No fim de 2015, o governo pagou R$ 72,4 bilhões de pedaladas fiscais — R$ 55,8
bilhões de 2014 e R$ 16,6 bilhões do ano passado.
Os atrasos nos pagamentos de tarifas foram criticados pelo TCU, mas o entendimento
é que não houve operação de crédito. Em 2015, o governo federal já tinha quitado R$
1,5 bilhão dessas despesas, mas o estoque continuou aumentando.
Programas
A Caixa é o principal agente do governo para operação dos programas sociais. Só nos
três primeiros meses deste ano, segundo o último balanço divulgado, o banco estatal
pagou cerca de 42 milhões benefícios sociais (R$ 6,9 bilhões) e 47 milhões benefícios
trabalhistas (R$ 61,3 bilhões).
Os principais clientes são os ministérios do Trabalho, Desenvolvimento Social e
Agrário, Educação e Cidades. Executivos do banco estatal defendem que é preciso

colocar em avaliação todas essas tarifas que a instituição cobra pela gestão dos
benefícios. Procurada, a Caixa não se manifestou.
Recriação da CPMF depende do governo, diz relator da LDO
12/07/2016 - Fonte: Agência Senado

Proposições legislativas
 PLN 2/2016
O senador Wellington Fagundes (PR-MT), relator do projeto da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) de 2017 (PLN 2/2016), afirmou nesta segunda-feira (11) que o
cumprimento da meta fiscal do próximo ano depende do esforço do governo federal
em adotar medidas que elevem a arrecadação federal, como a recriação da CPMF. O
relatório dele deve ser votado nesta semana pela Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO).
A LDO 2017 prevê um déficit de R$ 139 bilhões, mas conta com fontes de arrecadação
que ainda não se confirmaram, como a recriação da Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira (CPMF). A proposta também se baseia na aprovação da
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 241/2016, que impõe teto aos gastos do
governo, que ainda está em análise na Câmara dos Deputados.
Wellington concedeu uma entrevista coletiva para falar do relatório, que foi entregue
à CMO no domingo (10). Para ele, cabe ao presidente interino Michel Temer e à sua
equipe econômica encontrarem formas de concretizar a arrecadação e a redução de
despesas, para que o rombo fiscal não seja maior do que o esperado.
— O governo precisa encontrar fontes de receita para isso. O presidente já veio a
público dizer que medidas amargas terão que ser tomadas. Está claro que, com um
déficit de R$ 139 bilhões, o governo terá que arrumar formas de arrecadação. Se ele
vai trabalhar pela CPMF, isso é uma decisão a ser anunciada.
Entre medidas que o Executivo pode adotar por conta própria, sem a necessidade de
autorização do Congresso, o senador citou concessões de rodovias, ferrovias e
aeroportos e aumento de alíquotas de tributos como a Cide-Combustíveis
(Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a importação e a
comercialização de combustíveis).
Ele também fez referência à Lei de Repatriação de Recursos no Exterior,
sancionada em janeiro. O prazo para entrada no programa de repatriação termina em
outubro, mas Wellington informou que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles,
tentará flexibilizar o regulamento junto à Receita Federal para permitir mais adesões
sem mudanças no texto da lei.
O senador espera que a CMO consiga aprovar a LDO de 2017 na reunião da próxima
quarta-feira (13), às 14h30. Ele afirmou que o presidente do Senado, Renan Calheiros,
está disposto a convocar sessão do Congresso Nacional no mesmo dia, mas reconhece
que isso não deve acontecer em função da eleição para a Presidência da Câmara dos

Deputados, que está marcada para as 16h. A decisão final sobre a LDO, segundo
Wellington, deve ficar para o mês de agosto.
Sinalização
O senador disse que a aprovação do relatório pela CMO já seria uma sinalização
positiva para o mercado sobre o compromisso do Legislativo com a estabilização
econômica, uma vez que a comissão é “representativa” do Congresso. Ele observou
também que, apesar de todas as condicionais para o cumprimento da meta, a própria
proposta da LDO já deve ser entendida como um compromisso do Executivo.
— A meta que o governo estabeleceu é uma demonstração para o mercado de que ele
está determinado a conter as despesas — disse.
Impeachment
Wellington ressaltou que um fator determinante para a previsão orçamentário do ano
que vem é a conclusão do processo de impeachment contra a presidente afastada,
Dilma Rousseff. O senador disse crer que o governo interino não discutirá nenhuma
grande proposta de aumento de impostos com o Congresso antes do resultado final,
que pode devolver Dilma à Presidência ou manter Michel Temer no cargo.
— O sistema que temos hoje causa uma instabilidade muito grande. Ninguém pode
afirmar que o resultado está definido, e o governo infelizmente está na interinidade.
Estamos falando num orçamento e o governo está até certo ponto de mãos atadas,
porque ele dificilmente vai fazer um planejamento definitivo antes da decisão do
impeachment — afirmou.
O relator da LDO avaliou também que o cenário atual demonstra como a crise política
do país agrava a crise econômica.
Obras inacabadas
Um ponto da LDO ao qual Wellington deu destaque foram as obras paralisadas ou não
concluídas no prazo. O senador informou que integrou ao relatório uma série de
medidas a serem adotadas pelo poder público para amenizar o problema de obras
federais que são iniciadas com planejamento insuficiente e excedem o tempo e o
orçamento previstos para conclusão. Segundo ele, esse cenário é fruto de sucessivas
leis orçamentárias “fictícias” e transforma possíveis soluções em novos problemas.
— No Brasil temos muito mais falta de planejamento do que de recursos. A obra
inacabada vira um problema para a comunidade, porque ela pode virar local de
marginalidade e a sua retomada causa muito prejuízo ao erário. Nossa preocupação é
impor uma condicionante para que possamos, preferencialmente, concluir obras já
existentes antes de iniciar novas —, explicou.
A medida mais imediata sugerida pela LDO é que o Executivo passe a priorizar, em
seus investimentos de infraestrutura, as obras que estejam pelo menos 50%
concluídas. O projeto prevê também a criação de um cadastro público, na internet, de
obras federais orçadas a partir de R$ 50 milhões, para que possa haver constante
acompanhamento da sociedade.
O relator sugere ainda que todas as obras orçadas em pelo menos R$ 10 milhões
tenham projeto executivo e estudo de viabilidade técnica e econômica; e que o
Executivo não possa mais fazer convênios para novas obras com municípios que ainda
tenham empreendimentos inacabados da mesma natureza.
Wellington também chamou a atenção para a definição de um piso mínimo para
investimentos federais em infraestrutura no ano de 2017. Pela proposta da LDO, esse
montante não poderia ser inferior ao valor investido em 2016, acrescido da inflação
anual.

Para 70% dos brasileiros, CPMF é um imposto “injusto”
12/07/2016 - Fonte: R7

Sete em cada dez brasileiros consideram que a CMPF é um tributo injusto, pois afeta
as pessoas independentemente do seu nível de renda. O resultado faz parte da
pesquisa “Retratos da Sociedade Brasileira – Serviços Públicos, Tributação e Gastos
do Governo”, divulgada nesta terça-feira (12) pela CNI (Confederação Nacional da
Indústria).
A CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras) nasceu em 1997
com o objetivo de arrecadar dinheiro para financiar a saúde no Brasil. Sobreviveu até
2007, quando o Senado derrubou a medida, que cobrava uma alíquota 0,38% de toda
e qualquer transação financeira no País.
O Planalto voltou a ventilar essa proposta em setembro passado, ainda sob a gestão
Dilma Rousseff, mas com uma cobrança menor, de 0,2%. E nesta segunda-feira (11),
o relator da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2017 no Congresso, senador
Wellington Fagundes (PR-MT), voltou a falar na recriação do tributo, considerando-o
como possível fonte de R$ 33,2 bilhões em recursos para o ano que vem.
Segundo a pesquisa da CNI divulgada hoje, 61% dos entrevistados afirmam que a
CPMF afeta a todos e não só quem possui conta bancária. Já 59% concordam que a
recriação da contribuição geraria aumento nos preços dos produtos.
Ao serem apresentados à proposta de retorno da CPMF para arrecadar mais recursos
para a previdência e para a saúde, 73% dos brasileiros posicionam-se contra a
recriação da contribuição.
Rechaço
A revolta popular contra o aumento de tributos não se restringe à CPMF. Pelo contrário.
A pesquisa revela que, de modo geral, 80% dos brasileiros acreditam que o governo
já arrecada muito e não precisa aumentar os impostos para melhorar os serviços
públicos.
Em outro ponto de vista, 70% concordam que a baixa qualidade dos serviços públicos
é mais consequência da má- utilização dos recursos do que da falta deles.
Segundo o levantamento, sete em cada dez brasileiros acreditam que os impostos do
país são muito altos para a qualidade dos serviços públicos e nove em cada dez
concordam que, considerando o valor dos impostos, a qualidade dos serviços públicos
deveria ser melhor no Brasil.
Além disso, os brasileiros consideram que os tributos no país já são altos e crescem a
cada ano — uma percepção que sobe com o tempo.
O percentual que considera os impostos no Brasil muito elevados passou de 44%, em
2010, para 65% em 2016. E os que consideram que os impostos vêm aumentando
muito passaram de 43%, em 2010, para 83% em 2016.

Quando confrontados com o déficit nas contas do governo, 80% dos brasileiros
consideram que é necessário reduzir os gastos atuais, enquanto 15% afirmam que o
governo deve manter os gastos.
Entre os que consideram que o governo deve manter os gastos, 42% recomendam a
venda e a concessão de ativos à inciativa privada, 17% indicam a criação de novos
impostos e 12% recomendam que o governo aumente sua dívida.
Já entre os que recomendam a redução de gastos, as áreas mais citadas para redução
são custeio da máquina pública (32%) e salários de funcionários públicos (22%).
Preços baixos do alumínio pressionam lucro da Alcoa no 2º tri
12/07/2016 - Fonte: R7
A Alcoa informou nesta segunda-feira queda no lucro trimestral, com a receita atingida
pela queda nos preços do alumínio e de fábricas reduzidas, fechadas ou vendidas.
A empresa teve lucro líquido do segundo trimestre de 135 milhões de dólares, ou 0,09
dólar por ação, ante 140 milhões, ou 0,10 dólar por ação um ano antes.
Os analistas previam lucro médio por ação de 0,09 dólar. Sem itens extraordinários,
o lucro por ação foi de 0,15 dólar.
A Alcoa deve ser cindida em duas neste segundo semestre. Ela vai desmembrar
operações de fundição tradicionais sob o nome Alcoa, enquanto o negócio focado
principalmente nas indústrias aeroespaciais e automotivas irá operar sob o nome
Arconic.
A empresa registrou no trimestre, receita de 5,3 bilhões de dólares, queda de 9 por
cento sobre os 5,9 bilhões um ano antes. Analistas esperavam receita de 5,2 bilhões.
Teste internacional anticorrupção aprova só uma multinacional brasileira
12/07/2016 - Fonte: R7

Apenas uma multinacional brasileira foi aprovada em um teste anticorrupção divulgado
pela ONG Transparência Internacional nesta segunda-feira (11).
A Embraer, com 5,6 pontos, foi a única entre as 12 grandes companhias brasileiras
analisadas no estudo sobre países emergentes a obter nota acima de 5 em uma escala
que vai de 0 (empresa menos transparente) a 10 (mais transparente).
O relatório "Transparência em Relatórios Corporativos: Avaliando Multinacionais de
Mercados Emergentes" analisou 100 empresas sediadas em 15 países e que operam
em 185 mercados.
Segundo o estudo, 75% das empresas analisadas obtiveram pontuação abaixo de 5
no teste. A nota média foi de apenas 3,4 pontos, levemente abaixo do resultado da
última pesquisa, em 2013.

Para a ONG, os resultados "ruins" atestam que a grande maioria das empresas de
países emergentes "não mostra bom desempenho em relação à transparência de suas
atividades, criando um ambiente que proporciona a proliferação da corrupção nos
negócios e nos lugares onde operam".
A Embraer está entre as 20 empresas consideradas mais transparentes pelo estudo.
A fabricante de cosméticos Natura obteve a segunda melhor pontuação (4,7) entre as
empresas brasileiras analisadas.
A lista inclui companhias que são alvos da investigação da Lava Jato, como a Odebrecht
e o grupo JBS, que obtiveram, respectivamente, 3,6 pontos e 3,1 no teste.
O grupo Camargo Corrêa obteve apenas 2,1 pontos no estudo. Ele possui várias
empresas, entre elas a construtora que é alvo da Lava Jato. Consultadas pela BBC
Brasil, a empresa e a JBS preferiram não se pronunciar.
A companhia têxtil Coteminas, que pertence à família do ex-vice-presidente José
Alencar (1931-2011), é a brasileira com a pior nota no relatório, apenas 1,1 ponto.
Seu presidente, Josué Gomes da Silva, disse à BBC Brasil que a empresa "buscará
aperfeiçoar seus relatórios de modo a adotar as melhores práticas quanto a divulgação
das ações anticorrupção, criação de canais de denúncia e formas de combate a
desvios, já que o recente relatório da Transparência Internacional aponta deficiências
de divulgação que a companhia precisa corrigir".
As outras multinacionais brasileiras que ficaram abaixo da média no estudo são: BRF,
Gerdau, Magnesita Refratários, Marcopolo, Votorantim e Weg.
A Latam Airlines (criada após a fusão das companhias aéreas LAN e TAM) também
integra o relatório, mas, como sua sede é no Chile, a empresa aparece como chilena
no documento.
Corrupção e pobreza
"Níveis patéticos de transparência em grandes empresas de mercados emergentes
levantam a questão da importância que o setor privado dá para o combate à corrupção
como meio de eliminar a pobreza e reduzir a desigualdade nos lugares onde faz
negócios", afirma José Ugaz, presidente da Transparência Internacional.
"Vemos repetidamente enormes escândalos de corrupção envolvendo multinacionais
como o Grupo Odebrecht ou a China Communications Construction, o que traz danos
enormes às economias locais", completa Ugaz.
"Seja a campanha anticorrupção do governo chinês, o grande escândalo de corrupção
no Brasil ou as alegações de desvio de fundos envolvendo o primeiro-ministro da
Malásia, o impacto da corrupção prejudica seriamente as economias emergentes em
um momento em que são fustigadas pela desaceleração do crescimento", diz o estudo.
A Odebrecht informou que "a empresa recebeu o relatório de forma muito positiva" e
informou que "o grupo subiu 47 posições no ranking geral, em comparação com o
último relatório".
"A evolução foi reconhecida pela própria Transparência Internacional como um dos
fatores que levou à melhor pontuação das empresas privadas em relação às públicas
no item de avaliação dos programas anticorrupção", diz o grupo.
Critérios
Para atribuir a pontuação, a ONG levou em conta três critérios: programas
anticorrupção, divulgação de estruturas e holdings (transparência organizacional) e
comunicação das informações financeiras por país onde as empresas atuam.ar anúncio

Cada um desses critérios recebeu uma nota, que resultou na pontuação final entre
zero e dez.
O segmento que obteve o pior desempenho foi a divulgação das informações
financeiras — como receita, lucro bruto, Imposto de Renda e despesas de capital —
detalhadamente por país de atuação.
De acordo com o estudo, 49 companhias obtiveram nota zero nesse quesito. Entre
elas, 26 empresas chinesas e sete brasileiras.
"Grande parte da divulgação pública das multinacionais limita-se aos demonstrativos
consolidados em vários territórios, mas sem informar detalhadamente as operações
por país e por pagamentos", diz o relatório.
"A informação, quando divulgada, proporciona uma visão geral sobre as informações
da empresa em um determinado país e sua contribuição direta para a economia local."
A Transparência Internacional informa que as informações sobre as empresas foram
coletadas nos sites corporativos e em outras fontes disponíveis ao público entre
novembro e dezembro de 2015 e revisadas em janeiro deste ano.
"A metodologia e os dados foram compartilhados com todas as empresas, sendo que
cada uma teve a oportunidade de rever seus dados, enviar comentários ou propor
correções, antes do cálculo das pontuações finais", ressalta a ONG.
Entre as 100 empresas pesquisadas, apenas 23 enviaram comentários, diz a
Transparência Internacional, acrescentando que eles foram validados e que as
correções necessárias foram feitas.
China e Índia
As empresas chinesas, que representam pouco mais de um terço das multinacionais
analisadas, tiveram o pior desempenho, diz o estudo, alcançando uma média de
apenas 1,6 ponto sobre os dez pontos possíveis.
Apenas uma companhia chinesa entre as 37 analisadas, a ZTE, ficou entre as 25 com
melhor pontuação.
Já as empresas indianas lideram o ranking: entre as dez com maiores pontuações,
nove são da Índia.
A Transparência Internacional atribui à performance do país à regulamentação mais
exigente, como a Lei de Empresas, que obriga a divulgação das principais informações
financeiras sobre todas as filiais.
O estudo também ressalta que, apesar das previsões mais pessimistas para as
economias dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), esses países ainda
representam 30% da produção mundial.
Suas multinacionais, como outras grandes companhias importantes, "devem
desempenhar seu papel no combate à corrupção e elevar os padrões de integridade e
transparência nos negócios", diz o relatório.
Programas anticorrupção
A Transparência Internacional recomenda a criação de programas anticorrupção nas
empresas para evitar riscos de subornos e propinas.
Esses programas podem, inclusive, "fornecer vantagem competitiva às empresas que
disputam um negócio", diz a organização.

A ONG também recomenda a proibição dos chamados pagamentos de facilitação
(pequenas quantias de dinheiro e outras vantagens dadas a funcionários públicos para
acelerar trâmites administrativos).
Os governos também devem implementar leis rígidas contra a prática de suborno,
como a Lei de Suborno adotada no Reino Unido, e devem ainda exigir que as empresas
divulguem suas estruturas corporativas, diz o relatório.
Termina sem acordo audiência de conciliação entre Nippon e Ternium sobre
Usiminas, diz fonte
12/07/2016 - Fonte: R7
Uma audiência de conciliação entre os grupos Nippon Steel e Ternium terminou sem
acordo nesta segunda-feira sobre o comando da Usiminas , maior produtora de aços
planos do país em capacidade instalada.
A audiência havia sido convocada pela desembargadora Mariza de Melo Porto, da 11a
Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e envolvia a rejeição pela Nippon
Steel da eleição de Sergio Leite para a presidência-executiva da siderúrgica.
Segundo uma fonte com conhecimento do assunto, a reunião foi encerrada sem que
a desembargadora optasse pela alternativa defendida pela Nippon Steel de nomeação
pela Justiça de um presidente-executivo para a Usiminas.
No processo, a Nippon Steel cobra a anulação da reunião do Conselho que elegeu
Sergio Leite em 25 de maio como presidente-executivo da Usiminas em substituição
a Rômel de Souza, indicado pelo grupo japonês. A Nippon sustenta que a eleição de
Leite violou acordo de acionistas da siderúrgica e a Lei das SA.
Na semana passada, o presidente do Conselho da Usiminas, Elias Brito, havia criticado
em nota à imprensa o posicionamento da Nippon Steel favorável a uma indicação pela
Justiça de um novo presidente-executivo para a empresa.
Ele afirmou que a eleição foi legítima e que o posicionamento do grupo japonês poderia
gerar instabilidade para a Usiminas em um momento de renegociação de dívidas da
empresa.
Um acordo com bancos credores para suspensão por 120 dias dos compromissos
financeiros da Usiminas vence na sexta-feira da semana que vem, em meio a dúvidas
sobre se poderá ser postergado já que o aumento de capital de 1 bilhão de reais pelos
acionistas da empresa, condição para a renegociação, ainda não foi concluído.
A Usiminas completou segunda rodada de subscrições do aumento de capital no final
de junho, levantando 999,9 milhões de reais, mas a conta incluiu depósito em juízo
de cerca de 179 milhões de reais pela CSN, que é contra a operação e é a maior
acionista minoritária da siderúrgica.
Bovespa fecha no maior nível em quase 3 meses
12/07/2016 - Fonte: R7
O principal índice da Bovespa fechou em alta nesta segunda-feira (11), na maior
cotação desde o final de abril, guiado por ações da Petrobras e do setor elétrico, tendo
como pano de fundo o cenário externo favorável e o rico noticiário corporativo local.
O Ibovespa subiu 1,54%, a 53.960 pontos. Trata-se do maior patamar desde 28 de
abril. Na máxima desta segunda-feira, o índice superou 54 mil pontos. O volume
financeiro somou R$ 6,2 bilhões.

Em Wall Street, o índice acionário S&P 500 fechou em alta de 0,34%, na máxima
histórica de fechamento, conforme uma série de dados econômicos otimistas e baixo
retorno de títulos de dívida continuaram direcionando investidores para as ações.
Os preços do petróleo fecharam em queda, após uma manhã volátil, pressionado o
índice Thomson Reuters Commodities Research Bureau, que cedeu 0,25% no final da
sessão.
ENFOQUE-Basileia III deve mudar cartão de crédito no Brasil
12/07/2016 - Fonte: R7
Mudanças em regras internacionais para bancos devem reverberar em práticas do
mercado de cartões no Brasil, incluindo compras parceladas sem juros e crédito
rotativo, além dos limites de gastos dos clientes poderem ser reduzidos.
A faísca para a transformação pode vir de Basileia III, que exigirá dos bancos volumes
maiores de capital para operações consideradas mais arriscadas, incluindo as de
cartões.
Isso pode fazer com que os bancos cortem benefícios cruzados, parte deles devido a
distorções do mercado doméstico. Hoje, o custo de operações dos clientes que pagam
a fatura inteira é repassado para os usuários do rotativo, a linha de crédito mais cara
do mercado. Em maio, a taxa média desse tipo de operação era de 471,3 por cento
ao ano.
Isso porque a taxa do rotativo paga, além das perdas com inadimplência, as despesas
que os bancos têm ao alocarem capital para o limite disponibilizado e não usado. Como
usuários ou não do rotativo são tratados contabilmente como de mesmo risco, os
bancos transferem o custo de um para outro.
"Em Basileia III, muda o tratamento dado aos que pagam a fatura inteira e os que
usam o rotativo e as exigências de capital são distintas para cada um", disse à Reuters
o diretor de gestão de capital do Itaú Unibanco, Rodrigo Couto.
O Brasil pleiteou ao comitê de Basileia que aceite a manutenção do tratamento contábil
atual. Uma decisão deve sair até o fim do ano. Se a resposta for negativa, os bancos
teriam pouco mais de dois anos para se adaptar, dado que a nova fase de Basileia
entra totalmente em vigor no Brasil em 2019.
"Com um não de Basileia, o Banco Central brasileiro não teria muita liberdade para
adotar regras de forma diferente", afirmou Couto.
Como consequência, os bancos procurariam reduzir o custo dos clientes de cartões
que não pagam juros, podendo reduzir limites, assim como já fazem com o cheque
especial, e aumentar a tarifa de anuidade dos cartões.
Outro caminho possível seria reduzir as compras parceladas sem juros, modalidade
que só existe no Brasil. Embora essas compras sejam financiadas pelos lojistas, os
bancos são obrigados a alocar capital para as operações, dado que são eles que
assumem o risco de crédito.
Há anos, bancos têm tentado sem sucesso convencer os lojistas a limitarem o número
de parcelas.
Fechar anúncio
Tanto a mudança no parcelado sem juros quanto na flexibilização dos limites de gastos
dependeriam de mudanças nos contratos com os donos de cartões e levariam vários
meses para vigorar.

ALTERNATIVAS
Temendo uma reação negativa dos clientes, os bancos têm sido cautelosos em falar
de mudanças, dado que veem o mercado de cartões com potencial de grande
crescimento no país. Por ora, as instituições financeiras têm preferido criar
alternativas.
Nesse sentido, a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços
(Abecs) entregará ao BC em agosto um estudo contratado com a Price water house
Coopers com propostas de mudanças em práticas da indústria, incluindo para o
rotativo.
"No limite, o rotativo pode acabar", disse o presidente da Abecs, Marcelo Noronha.
"Mas estamos buscando alternativas que se adaptem ao bolso do cliente", disse o
executivo, que também é vice-presidente do Bradesco responsável pela área de
cartões.
Simultaneamente, algumas opções já vêm sendo exploradas pelos bancos, como a
oferta aos clientes de opção de financiar o valor não pago da fatura como uma
operação de crédito pessoal, que exige menos capital para o banco. Algumas
modalidades da bandeira Amex, emitida no Brasil pelo Bradesco, já não oferecem a
opção de rotativo.
Segundo a Abecs, o volume de rotativo equivalia a cerca de 22 por cento das compras
totais com cartões de crédito em março, ou 36 bilhões de reais, segundo dados mais
recentes disponíveis. Enquanto isso, o estoque de crédito pessoal, por exemplo,
somava quase 400 bilhões de reais.
Os planos para mudanças no funcionamento dos cartões acontecem num momento de
desaceleração do crescimento dessa indústria. Após cerca de uma década se
expandindo dois dígitos por ano, o setor teve alta abaixo da inflação em 2015,
realidade que deve se repetir neste ano.
Ao mesmo tempo, os bancos emissores dos plásticos lutam para evitar uma disparada
dos calotes, numa economia em recessão. Segundo o BC, o índice de inadimplência
no mercado de crédito com recursos livres em maio atingiu o pico da série iniciada em
2011. O segmento de cartões é um dos líderes de atrasos.
Brasil será país de fora da Opep com maior aumento da produção em 2017,
diz Opep
12/07/2016 - Fonte: Isto É
O Brasil deve ser o país com maior aumento da produção de petróleo fora da
Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) em 2017. A projeção consta
do relatório mensal divulgado na manhã desta terça-feira, 12. A entidade prevê que
sete novas plataformas da Petrobras aumentarão a produção diária brasileira em 260
mil barris de petróleo diários (BPD). Assim, o Brasil terminará 2017 com produção
média de 3,37 milhões de BPD.
Segundo a Opep, a produção da commodity fora da Opep deve cair 110 mil barris
diários no próximo ano, para média de 55,92 milhões de BPD. Mas o Brasil deve ir na
contramão.
“Brasil, Canadá, pequenos produtores africanos, Congo e Malásia estão entre os
maiores motores de crescimento, enquanto México, Estados Unidos, Noruega,
Colômbia, China, Cazaquistão e Rússia são as principais razões para a queda”, cita o
documento da Opep.

O detalhamento por país mostra que a Opep espera 260 mil novos barris diários no
Brasil, ritmo quase duas vezes maior que o aumento da produção do Canadá, que
deve aumentar 150 mil BPD no próximo ano. O grupo dos países que devem aumentar
os volumes ainda conta com pequenos produtores africanos (aumento de 60 mil barris
diários), Congo (50 mil BPD) e Malásia (30 mil barris).
A Opep explica que a capacidade de produção do Brasil vai aumentar em 2017 porque
há expectativa de que sete novas plataformas da Petrobras começarão a operar.
“Incluindo três no campo de Lula, duas no campo de Búzios, uma no campo de Lapa
e uma na gigantesca área de Libra”, cita o documento.
2016
Para este ano, a Opep manteve a previsão de que a produção média do Brasil ficará
em 3,10 milhões de barris diários. O volume representa aumento de 40 mil BPD na
comparação com 2015 e não foi alterada na comparação com o documento de junho.
A entidade nota que a Petrobras retomou em maio o funcionamento de duas
plataformas paradas para manutenção, o que aumentou a produção do Brasil em 20
mil barris diários que alcançou 3,12 milhões de barris em maio, sendo que o pré-sal
passou a marca de 1 milhão de barris diários.
“A Petrobras optou por concentrar muito da sua manutenção no início de 2016 após a
queda do preço do barril para abaixo de US$ 30 em janeiro”, cita o documento, que
menciona que essas manutenções reduziram a produção em cerca de 5% no período
mencionado.
Na América Latina, a Opep prevê que a produção regional cairá 70 mil barris diários
em 2016, para 5,12 milhões de BPD. A queda esperada agora é maior que a retração
de 30 mil barris prevista em junho. A contração, explica a entidade, é gerada pelo
baixo preço do petróleo, o que tem reduzido a velocidade de produção na região,
especialmente na Colômbia.
“O Brasil é o único país da região que crescerá este ano. Por outro lado, a produção
da Colômbia cairá 70 mil barris diários, para 960 mil BPD. Igualmente também há
previsão de queda na Argentina, Trinidad e Tobago e outros latino-americanos”, cita
o documento.
FGV: soja, milho e minério freiam inflação no atacado na prévia do IGP-M
12/07/2016 - Fonte: Isto É
A queda nos preços da soja, do milho e do minério de ferro foi a principal responsável
pelo freio na inflação do atacado na primeira prévia do Índice Geral de Preços –
Mercado (IGP-M) de julho, apontou a Fundação Getulio Vargas (FGV).
A taxa desacelerou para 0,55%, após a alta de 1,12% registrada na mesma leitura de
junho. O resultado só não foi mais baixo porque os aumentos de preços dos alimentos
in natura, com destaque para feijão e leite, pressionaram os custos ao produtor e ao
consumidor, apontou Salomão Quadros, superintendente adjunto de Preços do
Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV).
“A alta do feijão e do leite contrabalançaram um pouco as quedas nos preços das
matérias primas. Também começou um novo ciclo de alta do tomate, a banana ficou
mais cara”, enumerou Quadros.
Na primeira prévia do IGP-M de julho, a soja ficou 0,55% mais barata, enquanto o
preço do milho despencou 8,99%. O choque de oferta dos grãos ficou para trás, com
o fim das incertezas sobre as safras ainda a serem colhidas e a contabilização das
perdas já assumidas nas lavouras de alguns países.

“Parece que os preços já chegaram a um limite e agora começam a recuar. Em 12
meses, o milho acumula uma valorização de 90,82%, já considerando a queda
registrada agora. Ou seja, o milho tinha chegado a quase 100% de aumento em um
ano”, lembrou Quadros.
No caso do minério de ferro, a queda de 10,42% apenas na prévia de julho tem
influência da cotação internacional, mas também da valorização do real em relação ao
dólar. “A valorização cambial, aliás, também influencia o milho e a soja. O câmbio
afeta os preços desses produtos porque são de exportação. No último mês, tivemos
uma valorização cambial próxima a 10%”, justificou Quadros.
Apenas a soja, o milho e o minério de ferro respondem por cerca de 15% do Índice de
Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede a inflação no atacado dentro do IGP-M. O
indicador da FGV é tradicionalmente usado como base para o reajuste dos contratos
de aluguel.
Marco Legal da Mineração deve considerar faixa de fronteira, apontam
especialistas
12/07/2016 - Fonte: Agência Senado
Em audiência pública na Subcomissão de Mineração, realizada nesta terça-feira (5),
senadores e especialistas pediram atenção à questão da faixa de fronteira. O
coordenador da Comissão Jurídica do Instituto Brasileiro de Mineração, Guilherme
Simões, informou que essa faixa ocupa 18% do território brasileiro, e a legislação
dificulta a exploração de minérios nessa área.
O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) lembrou que o Acre tem quase todo o território
dentro da faixa de fronteira, e que o Brasil está deixando de aproveitar recursos que
os países vizinhos exploram. Detalhes na reportagem de Hebert Madeira, da Rádio
Senado.
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12/07/2016 - Fonte: Folha de S.Paulo

A ThyssenKrupp, maior siderúrgica alemã, disse que está em negociações com a
indiana Tata Steel sobre a consolidação das siderúrgicas europeias afetadas pelo
excesso de capacidade, demanda fraca e importações baratas.
A perspectiva de consolidação do setor faz as ações da ThyssenKrupp subirem 5,87%
e as da rival ArcelorMittal avançavam 5,93%.
A informação foi divulgada após a Tata Steel informar, na semana passada, que
interrompeu o processo de venda de seus ativos no Reino Unido pelas incertezas
provocadas pela saída do país da União Europeia. A indiana informou ainda que vai
tentar formar uma parceria na indústria siderúrgica.

A Tata colocou à venda suas operações britânicas em março, incluindo a planta de Port
Talbot, localizada no País de Gales, ameaçando milhares de empregos. Na quinta-feira,
uma fonte disse à agência Reuters que a venda havia sido interrompida.
Na sexta-feira, a empresa afirmou que o plebiscito que decidiu a saída do Reino Unido
da UE e assuntos relativos ao esquema de aposentadoria fizeram com que repensasse
a venda.
"As propostas foram revisadas à luz das incertezas causadas pelo plebiscito do Reino
Unido e o resultado da consulta do governo britânica sobre o esquema de pensão
britânico da indústria siderúrgica", afirmou a empresa em comunicado.
"Consequentemente, a Tata Steel iniciou agora discussões com participantes
estratégicos na indústria do aço, incluindo a Thyssenkrupp."
A ThyssenKrupp afirmou que quer desempenhar um papel na consolidação do mercado
europeu de aço.
A Tata afirmou que vai iniciar processos separados para a potencial venda dos negócios
especializados de aço e da fábrica English Hartlepool.
A indiana emprega cerca de 11 mil pessoas no Reino Unido. Os negócios de aço
especializado e de tubulações empregam, juntos, aproximadamente 2.000
funcionários. Isso significa que o destino de 9.000 empregados e outras atividades
impactadas indiretamente pelo negócio da indiana estão cercados de incerteza.
Empreendedor não deve ter medo de errar, diz miguel krigsner, do boticário
12/07/2016 - Fonte: PEGN

Sete países, R$ 10 bilhões de faturamento anual, maior rede de franquias do Brasil e
maior do mundo no segmento de cosméticos. Falar do Boticário sem mencionar
números superlativos é quase impossível.
O negócio começou, em 1980, como uma farmácia de manipulação em Curitiba. No
comando, o empreendedor Miguel Krigsner.
Nascido em La Paz, na Bolívia, Krigsner passou a infância em Curitiba, ajudando o pai
em um pequeno comércio de roupas. Em 1990, O Boticário já tinha mais de mil lojas
espalhadas pelo Brasil.
Hoje, o Grupo Boticário, que inclui das marcas O Boticário, Eudora, quem disse,
berenice? e The Beauty Box, tem mais de 4 mil pontos de venda em 1750 municípios
brasileiros. O grupo gera sete mil empregos diretos e outros 25 mil indiretos.
Para ele, tem uma coisa que não pode faltar aos empreendedores. “É a consciência de
que o empreendedor é responsável pelos seus sonhos, mas também pelos sonhos de
todas as pessoas que estão com ele no negócio”, diz. Confira abaixo as respostas do
empreendedor:

Nome: Miguel Krigsner
Idade: 66 anos
Onde nasceu: La Paz (Bolívia)
Onde mora: Curitiba (PR)
Qual empresa fundou: O Boticário e Grupo Boticário
Quem o inspira no empreendedorismo: Jorge Paulo Lemann.
O que faz: Sou presidente do Conselho de Administração do Grupo Boticário e
presidente do Conselho Curador da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza.
Ser empreendedor é: Estar atento às oportunidades de fazer da melhor forma com
o que se tem à mão. No início de um negócio, quem muito planeja não tem tempo de
realizar. Acredito que a maior qualidade de um empreendedor é não ter receio de
errar.
Como ser um bom chefe: Eu acredito que o respeito às relações e a valorização das
pessoas é premissa para tudo e para todos. É nessa essência que eu me baseio. Eu
amo o que faço, pois ajudo a transformar a vida das pessoas através da beleza no
sentido mais amplo, na busca de um mundo melhor e acredito que isso me faz, não
apenas um bom chefe, mas uma boa pessoa.
Um sucesso: Durante uma viagem ao Chile, em 2003, eu visitei uma vinícola e tive
a ideia de criar um perfume a partir de um processo semelhante ao dos vinhos.
Nós unimos a experiência de um enófilo, um aromista e um perfumista e criamos o
primeiro perfume do mundo fabricado com álcool vínico e macerado em barris de
carvalho francês. A fragrância Malbec foi lançada em 2004 e, desde 2013, é o perfume
mais presente nos lares brasileiro, segundo Instituto Euromonitor.
O que não pode faltar em um negócio: A consciência de que o empreendedor é
responsável pelos seus sonhos, mas também pelos sonhos de todas as pessoas que
estão com ele no negócio.
Sua principal inovação: A transformação do nosso negócio em franquia, em 1980,
foi uma grande inovação porque não se sabia muito sobre esse modelo de negócio,
especialmente no Brasil.
Fomos pioneiros no país e começamos a atuar antes mesmo de haver manual ou
legislação vigente, como temos hoje, nem facilidade de transporte e infraestrutura.
Tudo isso tornava a gestão dessas operações ainda mais difícil.
Um desafio: O Boticário tem quase 40 anos e já passou por diferentes momentos
econômicos. Em uma ocasião, em meio aos planos econômicos da década de 80,
precisamos negociar os prazos para pagamento de fornecedores.
A questão foi resolvida na base da confiança. Eu chamei todos os parceiros para uma
conversa franca e pessoal e consegui prazos maiores para pagamentos. Com a
confiança dos fornecedores, em pouco tempo tudo estava quitado e O Boticário voltou
a crescer em ritmo mais forte.
Qual negócio queria ter criado: O Boticário, claro.
Um medo: Não tenho.
Já faliu: Não
Em qual negócio jamais apostaria: Seguros
*O empresário não quis responder a pergunta sobre um fracasso em sua trajetória
empreendedora.

Nova siderúrgica deve gerar mais de 300 empregos em Divinópolis
12/07/2016 - Fonte: G1
O setor de metalurgia vive momentos difíceis em Divinópolis. Demissões de trabalhadores
têm sido constantes desde 2008, de acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos local. Das
17 siderúrgicas que operavam na cidade no início de 2015, quatro foram fechadas e sete
tiveram a atividade suspensa ao longo do ano.
Atualmente são oito em atividade. Alguns empresários acreditam em uma reação do
mercado e mantêm expectativas positivas. Tanto é que uma nova siderúrgica deverá ser
instalada na cidade nos próximos meses. A empresa deverá gerar 160 empregos diretos
e outros 160 indiretos. O responsável pelo recrutamento afirma já ter recebido mais de
cinco mil currículos.
A nova empresa será instalada no quilômetro 18 da BR-494, em um local que já abrigou
uma companhia do segmento. "A boa notícia é que já tem empresa que entrará em
operação em outubro. Provavelmente nos próximos meses uma nova empresa entrará em
operação", disse Anderson dos Santos, presidente do sindicato.

Crise
Segundo dados do Sindicato da Indústria do Ferro de Minas (Sindifer), desde que a crise
econômica começou a prejudicar o setor, em meados de 2008, cerca de quatro mil
trabalhadores foram demitidos na região Centro-Oeste de Minas.
Na opinião do presidente regional da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais
(Fiemg), Afonso Gonzaga, a chegada de mais uma empresa vai melhorar o cenário.
"Apesar de termos os Estados Unidos como nosso maior comprador, atualmente não tem
comprado praticamente nada e é uma ação que temos feito efetivamente de tentar
encantar os americanos, para que voltem a comprar. Nós temos a melhor matéria-prima,
tanto para atender ao setor de máquinas quanto de autopeças.
Mas é uma questão de tempo. Os Estados Unidos buscaram uma oportunidade diferente
quando a descoberta do gás de xisto provocou a criação de outro produto que substituiu
o nosso ferro-gusa. Mas, eu acredito também que o mercado já tem reagido", afirmou.

A procura de vagas por oportunidades de trabalho na nova empresa já começou. O sócio
diretor Ricardo Oliveira afirmou que já recebeu cinco mil currículos. A procura foi
considerada alta e foi preciso suspender o recebimento de novas ofertas.

"Nós já recebemos bastante currículos. Tivemos uma grande demanda e até o dia de hoje
chegamos a cinco mil currículos. Fazendo uma matemática simples, a cada vaga chegaram
50 currículos, aproximadamente. Por isso, já encerramos a captação de novos currículos".
Os selecionados passarão por processo seletivo para ocupar vagas em 30 áreas diferentes.
"A empres que nos demandou já nos trouxe uma descrição de todos os perfis necessários
para os cargos", acrescentou Ricardo.
Minas Gerais é o estado que mais produz ferro gusa no Brasil. Divinópolis é o segundo
município mineiro entre os que mais produzem essa commodity.
O município possui uma capacidade instalada de produção de 50 mil toneladas por mês.
Porém, os números da produção na região Centro-Oeste não foram positivos nos quatro
últimos meses de 2015. O faturamento caiu 1,2% e a taxa de emprego fechou em queda
de 1,3%.
Estudo aponta o Brasil como a economia regional mais fechada
12/07/2016 - Fonte: Canal Executivo
O Ipea e a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) divulgaram,
em Brasília, a Matriz de Insumo-Produto da América do Sul. A matriz revela dados
sobre compra e venda de produtos entre 10 países da região: Argentina, Bolívia, Brasil,
Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.
Uma análise realizada pelo professor Renato Flores, do Núcleo de Prospecção e
Inteligência Internacional da Fundação Getulio Vargas, com base na matriz, concluiu
que Brasil, Colômbia e Venezuela são as economias mais fechadas da região.
“O Brasil não tem, em nenhum dos 40 setores integrantes da matriz, contrapartidas
de valor adicionado estrangeiro superiores a 10%. É uma economia muito fechada,
um gigante egoísta”, afirmou Flores.
Segundo a análise, dos 40 setores, 38 têm valor adicionado devido à participação dos
demais nove países sul-americanos (PIB) inferior a 4%. “Para cada setor de um país,
calculamos o quanto do valor adicionado é devido à produção de outros países. Isso é
uma outra medida da integração. Fizemos isso para cada país, para cada um dos
setores”, disse o professor da FGV.
A Colômbia, por sua vez, possui apenas um setor com mais de 10% de valor adicionado
por outros países: Máquinas e aparelhos elétricos. Já a Venezuela tem três setores
acima dos 10%: Veículos automotivos, reboques e semirreboques, calçados e outros
alimentos processados. Por essa metodologia, os países mais integrados da região são
Uruguai, Bolívia e Paraguai.
Cobre avança impulsionado por bolsa chinesa, petróleo forte e dólar fraco
12/07/2016 - Fonte: JCRS.com
Os preços do cobre continuam a se recuperar nesta terça-feira (12) diante de uma
combinação de avanço das bolsas na China, petróleo mais forte e dólar fraco, o que
impulsionaram a demanda pelo metal.
Por volta das 8h30min (de Brasília), o cobre para três meses negociado na London
Metal Exchange (LME) subia 1,90%, a US$ 4.838,00 por tonelada, atingindo o maior
nível em cinco dias no início da sessão, a US$ 4.843,00. Na Comex, a divisão de metais
da bolsa mercantil de Nova Iorque (Nymex), o cobre para setembro avançava 1,84%,
a US$ 2,1870 por libra-peso, às 9h10min (de Brasília).
"Os metais comuns estão negociando em território positivo, em sintonia com as ações

da China durante a noite e o petróleo bruto nesta manhã", disse Dee Perera, analista
de metais básicos na Marex Spectron.
Na Ásia, o índice Shanghai Composite fechou em alta de 1,8% maior, indicando
aumento do apetite por ativos mais arriscados.
Além disso, o índice do dólar está em queda de 0,40%, tornando a commodity
denominada em dólar mais barata aos detentores de outras moedas.
Olhando para o futuro, os investidores "permanecem atentos antes da divulgação de
dados econômicos na China entre a noite de hoje e amanhã", disse o ANZ Research.
Como a China é o maior consumidor de cobre do mundo, a trajetória econômica do
país geralmente é refletida nos preços do cobre.
Outros metais também avançam na LME. O alumínio subia 0,50%, a US$ 1.659,50 a
tonelada; o zinco avançava 1,9%, a US$ 2.180,50 a tonelada; o níquel tinha alta de
3,5%, a US$ 10.395 a tonelada; o chumbo avançava 1,9%, a US$ 1.855 a tonelada;
e o estanho tinha ganho de 0,60%, a US$ 17.975 a tonelada.
Aumenta em 3,2% número de inadimplentes no Brasil
12/07/2016 - Fonte: EM.com
O número de pessoas físicas inadimplentes no Brasil continua crescendo na
comparação anual. De acordo com o indicador apurado pelo SPC Brasil e pela CNDL,
o volume de consumidores com contas em atraso aumentou 3,21% em junho, mês do
encerramento do primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo mês do
ano passado.
Apesar de se tratar da menor expansão do número de devedores para os meses de
junho verificada nos últimos seis anos, para a economista-chefe do SPC-Brasil, Marcela
Kawauti, a notícia não é boa. “Ainda que a inadimplência tenha crescido menos,
estamos nas alturas com as dívidas e já são 59 milhões de brasileiros que não
conseguem honrar seus compromissos financeiros”, diz.
Na comparação com anos anteriores, as variações positivas haviam sido de 5,22%
(2015), 5,84% (2014), 4,70% (2013), 7,32% (2012) e 6,58% (2011). O indicador
não leva em consideração a Região Sudeste devido a entrada em vigor da Lei Estadual
nº 15.659, conhecida como ‘Lei do AR’, que estabelece um processo mais demorado
de notificação de inadimplentes em São Paulo.
Na comparação mensal, sem ajuste sazonal, o indicador de inadimplência apresentou
um recuo de 0,77% no volume de consumidores inadimplentes – foi a queda mais
forte desde dezembro do ano passado (-1,13%).
Em números absolutos – e levando em conta todas as regiões brasileiras – o SPC Brasil
estima que aproximadamente 59,1 milhões de pessoas físicas terminaram o primeiro
semestre de 2016 inscritas em cadastros de devedores.
O número atual representa 39,76% da população com idade entre 18 e 95 anos. Para
um balanço do semestre, mais de dois milhões de brasileiros passaram a fazer parte
das listas de inadimplentes somente no ano de 2016, já que em dezembro de 2015
estimava-se um total de 57,1 milhões de brasileiros com restrição do crédito.
Efeito juros
Para o presidente da CNDL, Honório Pinheiro, a desaceleração do indicador não pode
ser interpretado como um sinal de que os consumidores com contas em atraso estão
quitando suas dívidas, mas como um reflexo do crédito mais restrito.

“Os juros elevados, a inflação corroendo o poder de compra e a perda de dinamismo
do mercado de trabalho tornam os bancos e os estabelecimentos comerciais mais
rigorosos e criteriosos na política de concessão de financiamentos e empréstimos, o
que implica em uma menor oferta de crédito na praça. Por sua vez, essa menor oferta
de crédito funciona como um limitador do crescimento da inadimplência”, explica o
presidente.
Outro indicador que também cresceu com menos vigor foi o número de dívidas. Em
junho deste ano, mês de encerramento do primeiro semestre, frente ao mesmo mês
do ano passado, a alta foi de 3,24%.
Nos dois anos anteriores, o crescimento fora praticamente o dobro: 6,46% em junho
de 2015 e 6,18% em junho de 2014, considerando a base anual de comparação. Na
variação mensal, frente a maio, sem ajuste sazonal, a queda foi de -1,0%.

