20 DE JULHO DE 2016
Quarta-feira


IIF VÊ ECONOMIA DO BRASIL CRESCER ATÉ 1,5% NO ANO QUE VEM



MERCEDES PRORROGA PDV EM S.BERNARDO



GM VAI CONTRATAR 550 OPERÁRIOS EM SÃO JOSÉ PARA PRODUÇÃO DA S10



NISSAN TRAZ NOVO CARRO E ABRE 600 VAGAS NO RIO



PROPOSTA DE AUMENTO DA JORNADA SEMANAL PARA 60 HORAS PROVOCA REAÇÃO
NA POPULAÇÃO



ELETROBRAS ENCERRA NEGOCIAÇÃO E DIZ QUE VAI À JUSTIÇA CONTRA GREVE DE
FUNCIONÁRIOS



GOVERNO PRETENDE ENVIAR REFORMA TRABALHISTA AO CONGRESSO ATÉ O FIM DO
ANO



GOVERNO QUER TORNAR FIXO O PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO EMPREGO, DIZ
MINISTRO



ARTIGO: A INSERÇÃO DO BRASIL NAS CADEIAS GLOBAIS DE VALOR



EDITORIAL ECONÔMICO: INDÚSTRIA E SERVIÇOS EM RITMO SEMELHANTE



TCU VÊ RISCO FINANCEIRO EM 74% DAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA



NA BOLSA, EMPRESAS ESTÃO PAGANDO OS MENORES DIVIDENDOS EM DUAS
DÉCADAS



ARTIGO: O JOGO DA PRODUTIVIDADE MEDIDA EM HORAS DE TRABALHO



DIVERSIDADE ETÁRIA AJUDA NO GANHO DE PRODUTIVIDADE



CÂMBIO NÃO AJUDOU NAS EXPORTAÇÕES, DIZ PRESIDENTE DA AEB



INCUBADORA DO SENAI GARIMPA STARTUPS PARA AJUDAR A INDÚSTRIA A INOVAR



EUFORIA COM O BRASIL LEVA BOVESPA À 10ª ALTA SEGUIDA E MANTÉM DÓLAR
ESTÁVEL



TEMER DIZ A EMPRESÁRIOS E MINISTROS QUE ENFRENTARÁ TODAS RESISTÊNCIAS
A REFORMAS



DIFICULDADE EM OBTER CRÉDITO IMPEDE AUMENTO NAS IMPORTAÇÕES DE AÇO,
AVALIA

INDA



BRASIL INICIA INVESTIGAÇÃO SOBRE SUPOSTO DUMPING DE AÇO PLANO POR
RÚSSIA E CHINA



COBRE RECUA EM LONDRES E NY COM AUMENTO DE PRODUÇÃO NA CHINA



BALANÇOS ANIMAM BOLSAS EUROPEIAS, MAS QUEDA DE MINERADORAS LIMITAM
GANHOS



ACIONISTAS DA USIMINAS HOMOLOGAM APORTE DE R$ 1 BILHÃO



NÍVEL DE CORRUPÇÃO APÓS LAVA JATO E NOVAS LEIS CERTAMENTE CAIRÁ, DIZ
JOSÉ COMPAGN



PROJETOS INOVADORES TERÃO R$ 20 MILHÕES



SETOR NAVAL ENTRA EM COLAPSO E ESTALEIROS FECHAM NO BRASIL



VW TEM RESULTADOS MELHORES QUE O ESPERADO, APESAR DO ESCÂNDALO



UE APLICA MULTA RECORDE A MONTADORAS DE CAMINHÕES



SMARTTECH ANUNCIA PARCERIA COM A ALEMÃ CST



MERITOR PROJETA CRESCIMENTO DE 25% DA PRODUÇÃO DE CAMINHÕES



NISSAN LANÇA KICKS, SEU NOVO SUV GLOBAL



AUDI QUER INVESTIR PESADO EM VEÍCULOS ELÉTRICOS



MAIORIA DOS JOVENS NÃO SE INCOMODA EM SER MONITORADO PELA EMPRESA



PRIMEIRA REUNIÃO DO COPOM SOB NOVO BC DEVE MANTER JUROS, PREVÊ
MERCADO



ANALISTAS BUSCAM PISTAS EM COPOM DO NOVO BANCO CENTRAL



PREVISÕES DE ESPECIALISTAS PODEM NÃO AJUDAR O BRASIL A SAIR DA CRISE



FÓRUNS ESTADÃO: COMPLIANCE DEPENDE DA ANÁLISE DE RISCO, DIZ EXECUTIVO
DA



SIEMENS

ALEXANDRE DI MICELI: COMPLIANCE SEM MUDANÇA DE MENTALIDADE É 'ENXUGAR
GELO'



ARTIGO: PEQUENA INTELIGÊNCIA OU GRANDE DESONESTIDADE



BRASIL KIRIN PODE VENDER FÁBRICAS PARA HEINEKEN



ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL REESTRUTURA DÍVIDA DE R$ 7 BILHÕES

CÂMBIO
EM 20/07/2016
Compra

Venda

Dólar

3,248

3,249

Euro

3,574

3,576

Fonte: BACEN

IIF vê economia do Brasil crescer até 1,5% no ano que vem
20/07/2016 – Fonte: Paraná Online
O Instituto Internacional de Finanças (IIF), formado pelos 500 maiores bancos do
mundo e com sede em Washington, divulgou um documento nesta terça-feira, 19, em
que melhora as projeções de crescimento para a economia brasileira.
A previsão é que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça até 1,5% em 2017 e mais de
3% em 2018. Os juros devem começar a cair a partir de outubro e ficar em 13,25%
no fim de 2016 e 10% no ano que vem.
O relatório do IIF comenta a percepção da instituição após as reuniões na semana
passada em Brasília com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o presidente do
Banco Central, Ilan Goldfajn, além de outros membros do governo e representantes
do setor privado.
O tom do relatório é otimista sobre o Brasil, com o economista do IIF, Ramón Aracena,
destacando comprometimento do governo em reconstruir a credibilidade na política
econômica, com consequente impacto nos níveis de confiança de empresários,
investidores e consumidores.
"O BC mostra comprometimento em trazer a inflação para a meta e a Fazenda está
tentando implementar um ajuste fiscal "gradual, mas significativo", destaca o
economista do instituto.
Para o IIF, a questão essencial para a economia brasileira é o ajuste fiscal, que precisa
contar com a resolução de questões estruturais, como a rigidez no Orçamento
brasileiro, com gastos atrelados a leis respondendo por mais de 90% das despesas.
O relatório destaca que o primeiro passo para encarar esse problema foi a proposta
de um teto para limitar o crescimento das despesas. A expectativa é que a emenda
constitucional seja aprovada no Congresso até o primeiro trimestre de 2017.
Mercedes prorroga PDV em S.Bernardo
20/07/2016 – Fonte: Diário do Grande ABC
A Mercedes-Benz prorrogou até o dia 25 as adesões ao PDV (Programa de Demissões
Voluntárias) na fábrica de São Bernardo. Segundo informações passadas por
funcionários da planta, cerca de 600 pessoas já se inscreveram, o que ainda é
insuficiente para cobrir o excedente de mão de obra na unidade, que, segundo a
empresa, é de aproximadamente 2.000 pessoas. Como as baixas ainda não foram
divulgadas oficialmente, a montadora ainda conta com 9.800 empregados.
Quando o programa foi anunciado, no fim de maio, ficou definido que as adesões
poderiam ser feitas até o dia 8, e que o valor pago a cada funcionário que pedisse para
ser desligado seria de meio salário adicional por ano mais um incentivo que variava
conforme o tempo de casa e chegava a R$ 115 mil. Agora, a empresa afirma que o
limite é de R$ 85 mil.
A montadora justifica que a redução no quadro de funcionários é motivada pela queda
na demanda. Segundo a Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos
Automotores), a venda de caminhões no Brasil em junho foi a mais baixa desde 1996.
No primeiro semestre, o recuo foi de 31,4% ante o mesmo período do ano passado.
Além dos veículos de carga, a planta da Mercedes em São Bernardo também fabrica
ônibus – cuja comercialização caiu 41,2% nos primeiros seis meses ante 2015.

Conforme revela trabalhador que pediu para não ser identificado, o clima entre os
operários, principalmente os que estão fora da fábrica, em licença-remunerada – são
quase 1.800 –, é de muita tensão.
“Estamos sem esperança. E com medo. As perspectivas não são muito boas. Na
fábrica, que parece uma cidade de tão grande, está um deserto. A impressão que dá
é que estamos trabalhando de fim de semana, para fazer hora extra, em que poucas
pessoas vão para a montadora. Mas não. É dia de semana, e essa é a nossa realidade.”
Segundo outro funcionário, a situação tende a piorar pelo fato de a linha de montagem
bruta dos caminhões estar sendo transferida para a unidade de Juiz de Fora (Minas
Gerais).
“Da área de 2 mil m², a metade está desativada. E, até setembro, deve diminuir ainda
mais o serviço. No ano que vem, faremos apenas a montagem final dos veículos, já
que as cabines virão prontas. Com isso, a empresa vai precisar de menos
trabalhadores.”
Os operários revelam que, o dia em que paralisaram a produção no início de junho
para participar de ato coordenado pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC na Via
Anchieta, em defesa do emprego, foi descontado como falta não justificada.
“Isso porque o sindicato tentou negociar isso, mas não teve jeito. Agora, todo mundo
fica com medo de fazer greve. Quer dizer, com mais medo, porque esse sentimento
todos nós já temos.”
GM vai contratar 550 operários em São José para produção da S10
20/07/2016 – Fonte: Paraná Online
FACEBOOK

A General Motors em São José dos Campos (SP) vai contratar 550 funcionários para o
complexo industrial em São José dos Campos (SP). Parte do efetivo vai reforçar a produção
da picape S10 para atender principalmente a demanda de exportação.
A informação é do Sindicato dos Metalúrgicos - a data de início dos novos contratos e o
período não foram divulgados. Os currículos dos interessados podem ser deixados na
portaria 4 da montadora, segundo orientação da entidade. A empresa não comentou o
assunto.
Dos 550 admitidos, 300 vão atuar na produção do veículo - a crescente demanda pelo
modelo fez o 2º turno da S10 fosse reativado no último mês de fevereiro, após quase
quatro anos suspensão
Os demais trabalhadores, sendo 250, vão atuar em setores que estariam sobrecarregados,
sendo de tramissões, motores, injetor e manuseio e estamparia - que também atendem
a produção da caminhonete da multinacional americana..

Produção extra

O objetivo das contratações é ter uma produção extra de 120 caminhonetes por dia - a
média era de 280 S10 fabricadas por dia e o número vai subir para 400.
Antes da abertura destas vagas, a montadora havia contratado a partir de maio outros
219 trabalhadores também para trabalharem na linha da S10. Atualmente a produção do
modelo atende o mercado nacional e da América Latina, como México e Argentina. O
sindicato não informou o percentual de cada mercado.
Ex-funcionários
Segundo o presidente do sindicato, Antônio Ferreira de Barros 'Macapá', parcela das vagas
será prioritária para ex-funcionários. Uma assembleia vai tratar do assunto com os
trabalhadores da planta na próxima quinta-feira.
"O acordo garante a contratação de uma parte dos demitidos no último período. Temos
uma porcentagem, mas a totalidade do acordo será debatida ainda com a categoria na
assembleia", disse Macapá ao G1.
A abertura de vagas ocorre quatro anos depois do início do processo de esvaziamento do
complexo industrial da GM em São José dos Campos, que começou em 2012 com
fechamento da linha de Montagem de Veículos Automotores (MVA), que produzia quatro
modelos, além de demissões em massa.
Recentemente a montadora transferiu de São José para Mogi o CKD, setor que produz kits
para exportação. Os cerca de 150 trabalhadores do setor foram transferidos para a linha
da picape S10.
Atualmente, a empresa que já empregou mais de 8 mil trabalhadores, conta com cerca
de 4,2 mil operários e produz, além da S10, a Trailblazer, além de motores e transmissões.
Nissan traz novo carro e abre 600 vagas no Rio
20/07/2016 – Fonte: A Tarde
Em meio ao caos em que se encontra a indústria automobilística brasileira, com queda
nas vendas, demissões e ociosidade, a Nissan anunciou nesta terça-feira, 19, que vai
iniciar um segundo turno de trabalho na fábrica de Resende (RJ) e contratará 600
funcionários até o fim do ano. Hoje, a unidade inaugurada há dois anos emprega 2 mil
pessoas.
O novo turno e as contratações são para o início da produção do utilitário-esportivo
(SUV) Kicks, veículo global da marca que será lançado primeiro no Brasil. O projeto
recebeu investimentos de R$ 750 milhões e teve a participação do centro de design
no Rio.
As vendas oficiais começam em 5 de agosto, data da abertura dos Jogos Olímpicos no
Rio. O Kicks é o carro oficial da Olimpíada e tem sido visto pelas ruas do País desde
maio, acompanhando o trajeto da tocha olímpica. "A Olimpíada e a Paralimpíada serão
uma alavanca para tornarmos a marca Nissan mais conhecida no Brasil", diz o vicepresidente de vendas e marketing, Ronaldo Znidarsis.

O Kicks chega ao mercado para disputar vendas no segmento de compactos, hoje
liderado pelo Honda HR-V, que vendeu neste ano 30,8 mil unidades. Na sequência
está o Jeep Renegade, com 25,7 mil unidades. O HR-V, fabricado em Sumaré (SP) foi
lançado em abril de 2014 e o Renegade, feito em Goiana (PE), um ano depois.
Mercado em alta
Só os dois modelos respondem por quase 40% das vendas totais de SUVs no País, que
somam neste primeiro semestre 144 mil unidades, alta de 7,8% em relação a igual
período de 2015. O mercado total de automóveis e comerciais leves caiu 25,1% no
período, para 952,2 mil unidades.
"O mercado de SUVs é o que mais cresce no Brasil e vimos uma oportunidade de trazer
nossa experiência mundial nesse segmento", afirma Znidarsis. No mundo todo, o
segmento representa 27,6% das vendas de veículos, participação que era de 20,1%
em 2010.
Novo concorrente esperado para o segmento é o ix25, que deve ser feito pela Hyundai
em Piracicaba (SP) nos próximos meses. A General Motors também prepara produto
nessa linha, mas só para 2018. A Jeep fará um SUV de médio porte em Pernambuco
ainda este ano.
O Kicks custa R$ 89.990 na versão top SL, que vem com itens como navegação
integrada, quatro câmaras que permitem visão de 360 graus e detector de objetos.
Uma série especial chamada Rio, em comemoração aos Jogos Olímpicos, custa R$ 93,5
mil e traz detalhes como capô em cor diferente da carroceria. O motor é 1.6, fabricado
no Brasil.
Inicialmente, o utilitário será importado do México, onde começou a ser produzido
recentemente. No último trimestre, passa a ser fabricado em Resende e deverá ganhar
versões mais simples.
Até lá, a fábrica estará pronta para iniciar o segundo turno e os 600 contratados
estarão treinados. O Kicks será exportado pela Nissan do Brasil para toda a América
Latina. O México abastecerá o mercado dos Estados Unidos. O veículo também será
produzido em outros países.
Participação
A fábrica de Resende também produz o March e o Versa. A unidade no Paraná, em
conjunto com a Renault, produz a picape Frontier.
No primeiro semestre, a Nissan vendeu 24.718 veículos, segundo a Federação
Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), 18,3% a mais do que
em igual período de 2015. A marca, contudo, melhorou sua participação no mercado
de 2,38% para 2,6%.
"Vamos crescer dois dígitos em participação este ano", prevê Znidarsis. O grupo prevê
vendas de 2,2 milhões de veículos para o mercado total no período de abril a março
(ano fiscal da empresa). "Acreditamos que o quarto trimestre deste ano e o primeiro
de 2017 serão melhores", diz. "Com a situação política mais definida, a confiança dos
consumidores vai voltar."
A abertura de novas vagas pela Nissan é um alívio em meio aos cortes que as
montadoras vêm realizando. Só neste ano foram 2,1 mil demissões. Em 12 meses,
foram 9,2 mil. Ao contrário de outras fabricantes, a marca japonesa não opera,
atualmente, com nenhuma medida de redução de produção.

Proposta de aumento da jornada semanal para 60 horas provoca reação na
população
20/07/2016 – Fonte: Paraná Online

Se a reforma trabalhista que vêm sendo discutida no governo interino de Michel Temer
já estava gerando embates entre empresários e representantes sindicais, a sugestão
do presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade,
de aumentar a jornada de trabalho para 60 horas semanais provocou reações intensas
também da população. A proposta, que inicialmente era de 80 horas, no entanto, não
é vista com seriedade pela classe política.
“Muitos acharam que ele estava brincando. Alguns, ligados aos trabalhadores, ficaram
preocupados, mas também com tranquilidade, porque sabemos que uma proposta
como essa não teria qualquer condição de tramitar”, diz o deputado federal Paulinho
da Força (SD-SP). Segundo ele, o que impediria a tramitação seria a própria pressão
popular.
Ele também acredita que as intervenções nas leis trabalhistas propostas até agora
terceirização da atividade-fim, que já foi aprovada na Câmara, e prevalência dos
acordos coletivos sobre a CLT pretendem diminuir os direitos dos trabalhadores e, por
isso, pensa que a discussão sobre a reforma trabalhista deve acontecer em outro
momento.
Contraponto
O deputado federal paranaense do PMDB Sérgio Souza discorda de Paulinho e chama
as reformas prometidas pelo governo interino de “essenciais”. Para ele, a terceirização,
por exemplo, otimiza serviços e e não tira direitos dos trabalhadores.
Ainda assim, ele não acredita que mexer na jornada de trabalho seja uma proposta
viável. Rubens Bueno (PPS-PR) é da linha “tudo é possível”, mas diz que é preciso
avaliar a proposta.
Flexibilização
Toninho Wandscheer (Pros-PR) têm uma visão diferente: apesar de acreditar que a
jornada de trabalho não será alterada, o parlamentar acredita que uma flexibilização
da carga horária poderia ser positiva.
“Quando você proíbe (uma jornada maior), você proíbe até o trabalhador de querer
trabalhar mais. Se alguém quer trabalhar mais, ele deve poder e deve ganhar a devida
recompensa por isso”, afirma.
Eletrobras encerra negociação e diz que vai à Justiça contra greve de
funcionários
20/07/2016 – Fonte: R7
A estatal Eletrobras encerrou as negociações com sindicatos após ter uma proposta
rejeitada em assembleias de empregados, que têm deliberado pela instauração de
greve na holding e em subsidiárias em meio a pedidos de reajuste salarial. Nesta terçafeira, uma assembleia aprovou paralisação na subsidiária Chesf, que atua no Nordeste,

segundo a assessoria da empresa; antes, colaboradores de Furnas e Cepel já haviam
aprovado greves.
"A Eletrobras informa que, em virtude da rejeição da proposta final da empresa nas
assembleias... irá tomar as medidas judiciais cabíveis, tendo em vista que se
encerraram as negociações", afirmou a holding estatal em nota à Reuters.
A companhia disse que "entende o pleito dos seus colaboradores e, dentro de suas
limitações financeiras, buscou a melhor proposta possível para atendê-los".
Governo pretende enviar reforma trabalhista ao Congresso até o fim do ano
20/07/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, confirmou que o governo interino pretende
enviar a reforma trabalhista ao Congresso até o fim deste ano. Ele disse que a proposta
vai valorizar a negociação coletiva e tratar de salário e jornada.
Nogueira comparou a CLT a uma “colcha de retalhos” por ter incorporado uma
infinidade de decisões e súmulas ao longo dos anos, o que tem gerado interpretações
divergentes para juízes, empregados e trabalhadores.
“Vamos buscar construir um formato que prestigie a negociação, a convenção coletiva
e que vai tratar da questão do salário e da jornada”, disse o ministro, durante café da
manhã com jornalistas.
Ele destacou que a reforma não vai “revogar direitos”. Sem entrar em detalhes,
adiantou que a proposta não vai permitir parcelar férias e 13º salário, por exemplo.
Questões relacionadas à saúde e segurança do trabalhador também não deverão ser
flexibilizadas.
Nogueira fez questão de ressaltar que o governo não apresentará uma proposta
fechada e que pretende construí-la a quatro mãos com os representantes dos
trabalhadores.
Terceirização
O ministro disse ainda que o governo quer “aperfeiçoar” o projeto que trata da
terceirização, que foi aprovado pela Câmara e que está no Senado.
Ele explicou que será criado um grupo de trabalho para definir o que são serviços
especializados e que poderão ser terceirizados em contratos específicos — sem entrar
na discussão sobre atividade fim ou atividade meio. Atualmente, a Justiça proíbe a
terceirização na atividade fim.
“Você precisa definir primeiro o que são serviços especializados. Essa discussão de
atividade fim e atividade meio é irrelevante nesse momento”, disse o ministro,
defendendo que o tema precisa ser enfrentado porque existem mais de 10 milhões de
trabalhadores terceirizados e que na maioria dos casos, não há proteção e garantias.

Governo quer tornar fixo o programa de proteção ao emprego, diz ministro
20/07/2016 – Fonte: G1
Informação foi divulgada nesta quarta-feira pelo ministro
PPE será permanente e haverá 'pente fino' do seguro-desemprego.

do

Trabalho.

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, afirmou nesta quarta-feira (20), que o governo
do presidente em exercício, Michel Temer, pretende tornar permanente o Programa de
Proteção ao Emprego (PPE) - plano reduz a jornada de trabalho e corta salários de
funcionários de empresas em dificuldades financeiras para evitar demissões - por do envio
de um projeto de lei ao Congresso Nacional.
Sem alterações, a adesão ao PPE terminaria neste ano e o programa, em sim, acabaria no
fim do ano que vem. O governo informou, ainda que pretende que outros setores, como
os Serviços, passem a acessar mais o Programa de Proteção ao Emprego. Atualmente,
apenas uma empresa do setor de serviços participa do programa.
"O Brasil está saindo da crise, retomando o crescimento, a empregabilidade e a confiança
do mercado. As empresas não precisarão mais do PPE, mas o programa estará à disposição
do trabalhador. Estamos lançando um grande programa de qualificação profissional",
declarou o ministro do Trabalho.
Reforma trabalhista
O ministro também disse que o governo vai encaminhar até o fim do ano ao Congresso
Nacional propostas para a reforma trabalhista e para a regulamentar o processo de
terceirização no país.
"A nossa legislação trabalhista é da década de 40, quando o trabalhador ia para uma planta
de fábrica cumprir jornada de trabalho. Na década de 70, novas atividades econômicas
foram incorporadas na CLT [Consolidação das Leis do Trabalho]. A CLT virou uma colcha
de retalhos que permite interpretações subjetivas", disse Nogueira, durante café da manhã
com jornalistas.
Segundo o ministro, a reforma trabalhista deverá contemplar uma legislação "simplificada
e clara", mas não permitirá o parcelamento das férias e do décimo terceiro salário. Ele
disse que a reforma será feita sem retirar os "direitos básicos" dos trabalhadores. "O
trabalhador não vai ter nenhum prejuízo com a atualização", declarou.
De acordo com Ronaldo Nogueira, porém, a reforma trabalhista prestigirará a negociação
coletiva para tratar de temas como salário e tamanho da jornada dos trabalhadores indicando que a CLT poderá ser flexibilizada nesse sentido.
Terceirização
Sobre a terceirização, o ministro do Trabalho informou que a proposta do governo
contemplará a regulamentação de contratos de "serviço especializado", mas não deu mais
detalhes sobre o assunto. Segundo ele, o governo ouvirá os trabalhadores, os
empregadores e especialistas, e buscará uma proposta próxima do "consenso".
Questionado por jornalistas se o governo do presidente em exercício, Michel Temer, apoia
oprojeto que passou na Câmara, que permite que qualquer atividade seja terceirizada, ele
não respondeu. Esse projeto aguarda votação do Senado Federal. O ministro disse,
entretanto, que pontos do projeto que passou na Câmara dos Deputados poderão ser
aproveitados na proposta do governo - mas não esclareceu quais.
Atualmente, uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho (TST) prevê que as empresas
só podem subcontratar serviços para o cumprimento das chamadas atividades-meio, mas
não atividades-fim. Ou seja, uma universidade particular pode terceirizar serviços de
limpeza e segurança, mas não contratar professores terceirizados.

'Pente fino' no seguro-desemprego
Além disso, também informou que o governo pretende levar adiante e um "pente fino"
nos beneficiários do seguro-desemprego para evitar fraudes, a exemplo do que já está
sendo feito com o auxílio-doença e aposentadorias por invalidez, com o objetivo de reduzir
o pagamento do benefício para quem não tem direito. O ministro do Trabalho disse que o
governo vai trabalhar para acabar com as filas na concessão do seguro-desemprego.
Emprego formal negativo em junho
O Ministério do Trabalho informou ainda que o resultado do emprego formal registrará
mais demissões do que contratações em junho deste ano. Deste modo, será o décimo
quinto mês com fechamento de vagas com empregos formais.
Apesar disso, o ministro Ronaldo Nogueira, do Trabalho, disse que os resultados negativos
estão menores do que no ano passado. "Já chegamos no fundo, no marco zero, e agora
estamos na primeira marcha, retomandoo emprego", declarou ele.
ARTIGO: A inserção do Brasil nas cadeias globais de valor
20/07/2016 – Fonte: CNI

Em texto publicado no jornal Valor Econômico, o diretor de Políticas e Estratégia da
CNI, José Augusto Fernandes, fala sobre a influência do Beps no cenário internacional
e a necessidade de mudanças nas regras fiscais brasileiras
Há cerca de três anos escrevi neste jornal um artigo sobre Beps - "Base Erosion Profit
Shifitng" - em que sugeria aos leitores que anotassem essa sigla, pois a vida das
empresas e dos países seria muito afetada pelos resultados da revisão das regras
tributárias internacionais patrocinadas pelo G-20 e desenvolvidas pela Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Após a conclusão dos 15
relatórios preparados pela organização é tempo de avaliação.
Nos últimos meses, tive a oportunidade de conversar com representantes de vários
países e registrar a frequência de uma dimensão que tem recebido pouca atenção em
nossos debates: o efeito do Beps na capacidade de um país se integrar a cadeias
globais de valor.
Ou seja, as regras do Beps - e a forma como os países adaptam-se no processo de
implementação - podem afetar a capacidade de um país exportar, atrair investimentos,
mover-se nas cadeias de valor em direção a segmentos mais nobres de pesquisa e
desenvolvimento e realizar investimentos diretos de forma competitiva.
Esse é o novo elo perdido da discussão sobre as dificuldades de o Brasil se inserir nas
cadeias globais de valor. É um tema suficientemente importante para exigir uma
discussão além da visão fiscal que originou a decisão política de construção dessas
novas regras.
É importante que a Receita Federal do Brasil que, justiça se faça, teve uma
participação ativa na construção das diretrizes do Beps, priorize a adaptação das
regras brasileiras com foco na melhoria do ambiente de negócios e na manutenção da
capacidade competitiva do Brasil.

CAMINHOS - Vários países estão neste momento adaptando suas regras fiscais ao
Beps. E há um elemento dominante, mas ausente na reação brasileira: como obter
uma fatia importante da alocação das cadeias globais de valor.
China, Índia e Cingapura, para citar alguns países, estão se perguntando como
capturar o valor em atividade de design e pesquisa e desenvolvimento, além de evitar
a redução da competitividade do investimento direto das suas empresas.
Uma autoridade fiscal afirma que a estratégia da China deve contribuir para o
upgrading das empresas multinacionais chinesas nas cadeias globais de valor e para
tornar o país um dos principais mercados de atração de investimentos.
E acrescenta: a reforma do imposto de renda na China deve ser considerada em
combinação com a cadeia e a alocação global de valor. O centro da reforma deve ser
a transição, o upgrading e uma razoável captura de valor.
E como estamos no Brasil? Uma resposta ainda presente é que finalmente o "mundo
se curvou ao Brasil" e que as "regras globais estão mais próximas das brasileiras".
Essa leitura é o caminho mais direto para o Brasil aumentar a sua desconexão com as
cadeias globais de valor.
Há pelo menos quatro canais que exemplificam as dificuldades do Brasil se inserir nas
cadeias globais de valor, potencializadas pelas novas regras do Beps. O primeiro é o
do acesso a tecnologias e conhecimento. O Brasil impõe barreiras relevantes à
importação de conhecimento e serviços.
A tributação é superior a 46% e onera a indústria prestadora de serviços e de maior
valor agregado. O Brasil perde a capacidade de ser um importante hub de prestação
de serviços e reduz a competitividade da sua indústria, que consome serviços e
conhecimento mais caros.
O segundo canal é o da atração do investimento direto para cadeias de valor. As
barreiras citadas de acesso a serviços são também um obstáculo à atração de
investimentos, mas deve-se também acrescentar os custos de transação para a
integração que derivam das normas de preços de transferência, do tratamento a
intangíveis e dos impedimentos à importação de serviços técnicos e administrativos.
Esse ambiente é agravado pela ausência de acordos para evitar a bitributação.
O terceiro são as exportações. Os novos padrões que reformulam o conceito de
Estabelecimento Permanente devem ter impactos sobre a tributação das empresas
brasileiras que desenvolvem as suas atividades utilizando essa modalidade de
inserção, com efeitos negativos sobre o fisco e as empresas.
O quarto canal são os investimentos diretos no exterior. As empresas brasileiras são
penalizadas pelas regras de tributação nos lucros no exterior- tributação antecipada
dos lucros reinvestidos - que são únicas no mundo e tornam as empresas menos
competitivas.
O Brasil precisa enfrentar essa agenda. Ela é tão importante quanto a discussão
tarifária para a inserção do país nas cadeias globais de valor. Observar o que os nossos
competidores estão fazendo e se aproximar das normas da OCDE é o caminho para
que o Brasil não seja um perdedor neste novo ambiente de regras tributárias globais.
É um tema que precisa estar nas prioridades do país com ângulos mais abrangentes
que a visão fiscal. Caberia ao governo brasileiro promover uma discussão
interministerial na Câmara de Comércio Exterior (Camex) para aprofundar o tema.

O estudo patrocinado pela Confederação Nacional da Indústria, e com apoio da
Embaixada do Reino Unido, sobre Política tributária Internacional: OCDE, Beps e G20- implicações para o Brasil, desenvolvido por Romero J.S Tavares, é um bom roteiro
para o entendimento sobre o que está em jogo.
Editorial Econômico: Indústria e serviços em ritmo semelhante
20/07/2016 – Fonte: O Estado de S. Paulo
As atividades do setor terciário da economia – os serviços – ficaram praticamente
estagnadas entre abril e maio, com variação negativa de 0,1%, segundo a Pesquisa
Mensal de Serviços (PMS) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O
indicador é comparável ao da indústria, com variação zero, enfatizou o responsável
pela PMS, Roberto Saldanha. Com o novo resultado, parece adiada a recuperação mais
expressiva do setor que estava sendo esperada para este semestre.
O setor de serviços pesa mais de dois terços no Produto Interno Bruto (PIB). Embora
abranja centenas de atividades, o levantamento do IBGE não inclui serviços financeiros
nem públicos. A comparação com abril indica alguma reativação dos serviços
audiovisuais, de edição e agências de notícias, além de serviços técnico-profissionais
e de transporte aéreo e aquaviário.
O frio ajudou as atividades turísticas, que cresceram 0,4% no mês, favorecendo, em
especial, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Mas as comparações entre maio de 2015 e maio de 2016 ainda são muito
desfavoráveis. Na média, a queda do volume de serviços foi de 6,1%, puxada pelos
transportes (-9,1%), turismo (-8,9%), serviços profissionais, administrativos e
complementares (-7,8%) e serviços prestados às famílias (-7%).
O item serviços de informação e comunicação está sensivelmente pior em 2016 do
que estava em 2015, quando apresentou variações mensais positivas na maior parte
do ano, segundo o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi).
O setor de serviços não pode ser visto isoladamente, pois depende do comportamento
da indústria, do comércio, do agronegócio e das atividades da área pública. É um
“setor vulnerável” ao comportamento do conjunto da economia, segundo Saldanha.
Com a queda do nível de emprego e da renda, as famílias demandaram nos últimos
12 meses menos serviços artísticos, esportivos, recreação e lazer, lavanderias,
cabeleireiros, clínicas de estética ou higiene e adestramento de animais.
Na visão mais otimista, os dados disponíveis indicam retomada lenta. Como disse o
economista Rafael Bacciotti, da Tendências Consultoria ao Broadcast da Agência
Estado: “Parece ter ligeira melhora no dado ajustado sazonalmente, mas vem
mostrando alguma volatilidade. A tendência para a atividade de serviços ainda é de
queda”. Expectativas mais promissoras foram adiadas
TCU vê risco financeiro em 74% das distribuidoras de energia
20/07/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo
Das 31 maiores distribuidoras de energia do país, responsáveis por 96% do
faturamento do setor, 23 estão com risco elevado de insustentabilidade financeira.
Endividadas, elas não cumprem programas de investimento, pioram a qualidade do
serviço e oneram usuários por ineficiência. Porém essas empresas distribuíram R$ 3,4
bilhões em lucros e dividendos em 2014, mesmo as com prejuízo ou dívidas
incompatíveis com o seu funcionamento.

O quadro do sistema de distribuição de energia do país foi detalhado em relatório de
uma auditoria, pedida pelo ministro José Múcio, do TCU (Tribunal de Contas da União)
ao qual a Folha teve acesso.
Com dados de 2014, técnicos avaliaram a saúde financeira das principais companhias
que entregam energia no lar dos consumidores. Considerando índices que mostram a
saúde financeira das companhias, eles apontam que 74% delas não estão enquadradas
em critérios de sustentabilidade definidos pela própria Aneel (Agência Nacional de
Energia Elétrica).
Sem caixa e com dívidas elevadas, a consequência é que as empresas não estão
comprando máquinas e fazendo obras necessárias para que se garanta o fornecimento
de energia de maneira adequada no futuro.
O relatório aponta forte correlação entre a queda dos investimentos e a mudança na
lei do setor, feita em 2012, que tentou reduzir o preço da conta de luz. Além de não
atingir seu objetivo, a alteração causou desequilíbrio à estatal Eletrobras, a principal
investidora até então.

FUTURO
Pela falta de investimento, os auditores apontam que há risco no futuro, se o país
voltar a crescer, de a energia não poder ser entregue (por uma saturação do sistema)
e de elevação de preços.
O relatório aponta que as administrações das empresas, mesmo aquelas endividadas
e até dando prejuízo, optam por distribuir dividendos ou lucros – quando há. Para os
auditores, o fato de as empresas distribuírem lucro e dividendos piora ainda mais o
perfil da dívida delas, pois deixam de fazer obras e comprar equipamentos.
MEDIDAS URGENTES
O trabalho aponta que são necessárias medidas urgentes do Ministério de Minas e
Energia, já que a tendência é a situação das distribuidoras piorar devido aos prejuízos
com inadimplência, roubo e perdas técnicas e à chamada "sobra de energia".
As perdas, de acordo com o relatório, foram de 24% da energia produzida, o que gerou
um prejuízo de R$ 20,7 bilhões. Desse valor, R$ 19 bilhões foram cobrados
diretamente dos consumidores que pagam. As distribuidoras têm que arcar com o
restante.
OUTRO LADO
A Abradee (Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica) disse que o fato
de a auditoria mostrar que a maioria das empresas está com a sustentabilidade
comprometida prova que o problema não é de gestão e que é necessário mudar o
modelo de negócios.

Na bolsa, empresas estão pagando os menores dividendos em duas décadas
20/07/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

O retorno anual aos acionistas de empresas listadas na Bolsa de Valores no Brasil
atingiu em 2016 o seu patamar mais baixo em 21 anos, de acordo com levantamento
realizado pela consultoria Economatica.
A pesquisa mostrou que a mediana do retorno com dividendos (dividend yield)
acumulado em 12 meses até 15 de julho dos acionistas de todas as empresas
brasileiras listadas na BM&FBovespa atingiu 1,11%.
Esse montante está abaixo do registrado no acumulado do ano passado, quando ficou
em 1,87%, e é o menor desde o início da série, em 1995. O melhor desempenho
ocorreu em 1998, quando o indicador alcançou 4,33%.
Segundo a Economatica, o indicador considera os dividendos e os juros sobre o capital
próprio distribuídos por ação e divididos pelo preço da ação no início do período. Para
o cálculo da mediana do retorno com dividendos foram utilizadas todas as ações
presentes na bolsa em cada um dos anos analisados.
A consultoria fez a mesma pesquisa no mercado financeiro dos Estados Unidos. Lá, o
indicador atingiu 1,29% em 2016, desempenho melhor que o do mercado brasileiro.
No entanto, desde o início da série, apenas em 2016 e em 1995 o mercado norteamericano teve resultados melhores. Em todos os outros anos, os acionistas de
empresas brasileiras tiveram melhor retorno, segundo a pesquisa.
Já na comparação restrita entre as ações que compõe o Índice Bovespa (Ibovespa) e
o S&P500, a pesquisa mostra que os papéis brasileiros deram retorno superior ao das
empresas norte-americanas em todos os anos desde 2000.
Considerando ações das carteiras dos índices que distribuíram dividendo ou juros sobre
o capital próprio em todos os anos de 2011 até 2015 e nos últimos 12 meses até 15
de julho de 2016, a Economática listou as 20 ações com melhor mediana de retorno
de dividendos.
Na amostra aparecem oito ações brasileiras e doze norte-americanas. No topo da
tabela está a ação preferencial da Cemig, com a melhor mediana do período, em
10,15%. Em seguida estão Frontier Communications (8,19%), Telefônica Brasil
(8,10%), Banco do Brasil (6,83%) e Centurylink (6,55%).
Artigo: O jogo da produtividade medida em horas de trabalho
20/07/2016 – Fonte: Gazeta do Povo
Aumentar a carga horária para resolver o problema da baixa produtividade é
como aumentar o tempo da partida acreditando que o resultado mudaria. Mas
continuaríamos chutando a bola para fora.
O Brasil é o país do futebol. Ou era? É o país do futuro! Ou vai ser? Sede da Copa do
Mundo? O campeão do carnaval? E agora, o que é? O dos Jogos Olímpicos? Ou o líder
em criminalidade? A nação dos serviços públicos ineficientes?

O dream team dos políticos corruptos? O artilheiro da sonegação? O craque da
roubalheira? Tudo isso, não é mesmo? E sabe mais o quê? Um dos países com o menor
índice de produtividade do mundo!
A média de resolutividade do trabalhador brasileiro por hora de trabalho é a pior na
comparação com outras 12 economias. Nesse jogo perdemos de goleada. Ficamos
atrás de países como Alemanha, Taiwan, Cingapura, Estados Unidos, Austrália e Coreia
do Sul, a líder do ranking divulgado em 2015 pela Confederação Nacional da Indústria
(CNI) – mesma entidade que agora apoia o aumento da carga horária dos empregados.
Ora, se ela mesma entendeu que o problema é a produtividade, será mesmo que
adianta sobrecarregar o trabalhador, colocando-o em regimes de 60, 70 ou até mesmo
as absurdas 80 horas semanais?
Em nenhum lugar do mundo mais tempo de trabalho corresponde a mais resultado
Em nenhum lugar do mundo mais tempo de trabalho corresponde a mais resultado.
Pelo contrário. É essencial equilibrar as atividades profissionais com as pessoas.
A razão de o Brasil estar na última colocação no levantamento não é uma só. O país
está abaixo da média aceitável em quesitos como qualidade da mão de obra, formação
profissional, infraestrutura e tecnologia. Quando a “seleção canarinho” coloca em
campo a corrupção endêmica e o jeitinho brasileiro, conseguimos entender um pouco
melhor a nossa posição nesse ranking.
A criatividade e a malemolência, que deveriam jogar a nosso favor, só atrapalham na
hora de medir os resultados. O projeto não ficou pronto no prazo? “Ah, mas choveu.”
“Faltou matéria-prima.” “O gerente atrasou.” “O meu time ganhou no fim de semana.”
Somos campeões em dar desculpas! Quando juntamos ao nosso esquema tático a alta
carga tributária do Brasil, a peleja fica ainda mais difícil. O aumento dos custos
sistêmicos e a queda de investimentos, motivada pela baixa confiança do empresário,
colocam o país na segunda divisão – quase caindo para a terceira – nesse campeonato
dos negócios.
O que vai nos fazer campeões é a inteligência e o foco em soluções. Precisamos
aprender a chegar aos resultados efetivos em menos tempo e com um esforço menor.
Temos de achar os atalhos.
Mas, enquanto o tempo está correndo, nos preocupamos com a cor da chuteira, com
o corte de cabelo, com as coisas extracampo. E a torcida adversária grita “olé”. Por
todos esses motivos, o 7 a 1 vira vitória. Nesse “campeonato da produtividade”
apresentado na pesquisa da CNI, tomamos 11 a zero. E, se existissem mais times
nessa disputa, o vexame seria ainda maior.
Ao ver esse resultado no placar, o Brasil faz o quê? Aumenta os investimentos em
educação, saúde, segurança, pesquisa, tecnologia e facilita o acesso ao crédito? Não.
Faz exatamente o contrário.
E ainda acha que aumentar a carga horária de trabalho vai resolver o problema da
baixa produtividade. É o mesmo que aumentar o tempo da partida, acreditando
piamente que o resultado mudaria. Sabe o que iria acontecer? Continuaríamos
chutando a bola pra fora. Tudo bem... poderíamos até marcar uns golzinhos a mais.
Mas a goleada é inevitável.
(Claudio Stringari é empresário e diretor da ADVB-PR).

Diversidade etária ajuda no ganho de produtividade
20/07/2016 – Fonte: Portal Contábil

Desenvolver metodologias de venda ou até idealizar novos produtos vai além de uma
equipe técnica preparada. Para conseguir atingir um público-alvo mais amplo,
empresas devem encontrar o equilíbrio de gerações entre funcionários e prezar por
uma visão que englobe todas as faixas etárias.
Como exemplo disso, empresas como AzimuteMed e Dotz lançaram programas de
seleção com foco em profissionais mais velhos para conseguir complementar suas
equipes. “Acreditamos que um ambiente com diversidade oferece uma troca de
múltiplas perspectivas e contribui na geração de resultados”, afirma o diretor de gente
e gestão da empresa de fidelização Dotz, Fábio Sant’Anna.
Atualmente, 70% dos funcionários da empresa têm entre 25 e 35 anos e a ideia do
programa ‘Geração Sênior’ é mudar essa proporção e incentivar a contratação de
pessoas com mais de 55 anos.
Segundo o executivo, o programa é piloto e ainda não existe uma meta (proporcional)
a ser atingida. “É um projeto experimental com grandes perspectivas de continuidade.
Mas vai depender da experiência das pessoas [nesta primeira seleção].”
Na primeira fase da seleção, a Dotz teve 1.512 candidatos interessados. No entanto,
haverá apenas duas vagas para o piloto. “Mas não descartamos a possibilidade de
achar alguém com plena aderência [à empresa] e alterar o número de vagas”, explica.
O programa terá duração de seis meses, podendo ser renovado por mais seis e até
chegar a uma contratação efetiva. Para conseguir ter sucesso na adaptação dos novos
membros da equipe, os escolhidos participarão de um período de integração funcional
antes de exercer as atividades. A seleção deve terminar ainda em julho.
A AzimuteMed também tem visto valor na contratação de pessoas com mais de 50
anos. Por isso, abriu quatro vagas direcionadas para profissionais da saúde nesta faixa
etária.
O processo já está aberto e em fase de seleção, com início previsto para 1º de agosto.
Os escolhidos trabalharão na área de atendimento dos programas de saúde oferecidos
pela empresa, para ajudar pacientes em tratamento de doenças raras e crônicas.
Segundo a sócia da AzimuteMed Luciana Lauretti, o motivo é simples: pessoas com
mais maturidade têm mais facilidade de resolver e lidar com problemas alheios, além
de ter mais empatia. Das quatro vagas abertas, duas são para enfermeiros graduados
e duas para formação técnica na área da saúde, todas na cidade de São Paulo.
Desafios
Na Basf, as pessoas com mais de 50 anos são 12% dos funcionários. É o mesmo
percentual na faixa de jovens entre 18 e 24 anos. As outras faixas etárias estão
divididas de 25 a 29 anos (17%), de 30 a 39 anos (35%) e de 40 a 49 anos (11%).

“Sem diversidade a visão da empresa pode ser parcial. Empresas muito jovens tendem
a desenvolver produtos com apelo para esse público. Não é regra, mas é um risco”,
diz a gerente de desenvolvimento de talentos e diversidade da Basf para a América do
Sul, Vivian Navarro.
De acordo com ela, hoje, a divisão etária da empresa é satisfatória. O desafio, no
entanto, é conseguir lidar com muitas gerações em um ambiente de trabalho. “Cada
vez que você trabalha com perfis diferentes tem o desafio da agilidade, porque é mais
fácil trabalhar com quem é parecido com você mesmo. Temos sempre que quebrar
padrões”, aponta.
Segundo a executiva, enquanto o funcionário jovem é muito ansioso e quer reinventar
todos os processos, o sênior tem mais dificuldade de se abrir com os mais jovens e de
alterar sua forma de trabalho. Para superar isso, a Basf desenvolveu dois programas:
o mentoring (de orientação) e o Twinning Program (encontros entre profissionais de
diferentes gerações e níveis hierárquicos da empresa).
No Twinning Program, participam cerca de 11 duplas que se reúnem durante um ano
em locais de sua preferência. “O programa tem gerado mais exposição para os jovens.
Tanto que aumentamos o número de lideres com 25 anos. A média fica entre 35 e 45
anos”, diz.
Já para a geração sênior, um dos aprendizados tem sido encontrar novas formas de
comunicar-se com a equipe. Segundo o vice-presidente de compras da Basf, Marcelo
Leonessa, participar do programa fez com que seu posicionamento perante a equipe
melhorasse. “É importante atualizar-se e conhecer o ambiente que a equipe vive
atualmente.”
Para ele, outro benefício é o ganho de produtividade. “São novas formas de atingir o
resultado”, analisa. Além de conseguir um melhor ambiente de trabalho, Leonessa
aponta que as ações têm ajudado na análise dos problemas e desenvolvimento de
novos projetos. “Muitos participantes aplicam o que foi discutido no encontro e têm
resultado positivo.”
Câmbio não ajudou nas exportações, diz presidente da AEB
20/07/2016 – Fonte: Paraná Online
Nem a taxa de câmbio mais favorável à indústria nos últimos meses ajudou a aumentar
as exportações do País este ano. Apenas o setor automobilístico mostrou recuperação,
segundo a Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB).
A exportação de produtos manufaturados brasileiros deve alcançar US$ 72,927 bilhões
em 2016, ligeira alta de 0,2% em relação a 2015, estima a AEB. "Quando a gente
pega a pauta de exportações, é basicamente automóveis", ressaltou José Augusto de
Castro, presidente da AEB.
No primeiro semestre, cresceram as remessas de automóveis, veículos e de cargas e
autopeças, sobretudo, para a Argentina. As exportações brasileiras para o país vizinho
aumentaram 0,79% até junho de 2016, resultado impulsionado pela venda de
automóveis, que saltou 45,84% para veículos de até 1,5 mil cilindradas; 31,76% para
automóveis até 3 mil cilindradas; e 103,62% para outros veículos.
"A mudança de presidente na Argentina fez com que aumentasse a demanda",
justificou o presidente da AEB. "A Argentina voltou a comprar, mas Colômbia e México
também compraram", acrescentou.

Apesar do bom desempenho do setor automotivo, as exportações brasileiras como um
todo devem recuar 1,9% na passagem de 2015 para 2016, de US$ 191,134 bilhões
para US$ 187,504 bilhões, segundo previsão da AEB.
De acordo com Castro, uma pauta de exportações muito dependente de commodities
deixa a balança comercial brasileira ao sabor das cotações internacionais. Por isso, é
preciso que o País invista na competitividade dos manufaturados, por meio de
reformas tributária, trabalhista e previdenciária, além de investimentos pesados em
infraestrutura.
"As exportações, que deviam ter se beneficiado com o câmbio mais vantajoso,
voltaram a cair. Isso mostra que temos que fazer reformas estruturais para reduzir o
Custo Brasil", avaliou Castro.
As exportações de produtos básicos devem encolher 6,3% em 2016 ante 2015;
enquanto a de semimanufaturados deve aumentar 7,8%, puxada por açúcar e
celulose, previu a AEB.
Já as importações, que devem diminuir 18% em 2016, já encolhem em ritmo menor
do que no primeiro semestre, devido à mudança recente no câmbio, com a nova
valorização do real ante o dólar, explica Castro.
"O ritmo menor de queda nas importações no segundo semestre começa a sinalizar
que a demanda do mercado interno parou de cair, e que a taxa de câmbio está
incentivando mais as empresas a importarem de novo", disse.
No ano, a AEB espera redução de 35,8% na importação de combustíveis e
lubrificantes, em consequência da redução na demanda interna, do aumento da adição
de etanol na gasolina, e da redução no preço internacional. Já as importações de bens
de capital devem diminuir 11,3%; bens intermediários, -16,2%; bens de consumo
semi e não duráveis, -15,7%; e bens de consumo duráveis; -32,9%.
Incubadora do Senai garimpa startups para ajudar a indústria a inovar
20/07/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

Criada há cinco anos, a incubadora do Senai, em Curitiba, viu sua relevância aumentar
durante a recente crise econômica. É ali, em salas ocupadas tanto por jovens
empreendedores recém-saídos da faculdade quanto por profissionais tarimbados, que
a indústria local tem procurado novas formas de aumentar a produtividade e cortar
custos por meio de produtos e serviços inovadores.
Não à toa, a incubadora aposta cada vez mais em negócios relacionados à automação
e internet das coisas (IoT), que estão entre os pilares da chamada indústria 4.0.
A incubadora, sediada no Campus da Indústria da Fiep, na Avenida das Torres, tem
hoje oito startups embaixo de suas asas, que recebem ajuda para estruturar seus
planos de negócio, desenvolver produtos e serviços e contatar empresários
interessados em investir e contratar as soluções – ajuda o fato das pequenas empresas
estarem justamente em um espaço onde os industriais têm trânsito livre.

A ideia, destaca o gestor da incubadora, Mário Calzavara, é justamente mostrar que
as startups podem ir muito além da criação de aplicativos para celular com foco no
usuário final – nicho que acaba sendo o mais relacionado à atuação dessas empresas.
“As indústrias demandam isso da gente. E isso acaba nos ajudando, porque, num
ecossistema com tantas outras incubadoras e atores, conseguimos nos posicionar
bem”, afirma Calzavara.
Até pelo tipo de demanda, que exige soluções mais complexas e específicas, a
incubadora costuma selecionar startups com soluções já em andamento ou fase final
de testes, prontas para serem aplicadas. A intenção não é mostrar ao empreendedor
como montar seu negócio, mas sim garantir que ele encontre respaldo no mercado –
o que acaba aproximando a incubadora do conceito de uma aceleradora.
“Nosso grande objetivo é acelular o desenvolvimento de empreendimentos inovadores,
trabalhar com negócios de alto impacto, a serviço do desenvolvimento”, resume o
gerente de inovação do Centro Internacional de Inovação do Senai, Filipe Cassapo.
Resposta
A aposta tem gerado bons resultados. Startups ainda incubadas, como a Eruga e a
QualiCode, já estão bem posicionadas no mercado, com suas soluções sendo adotadas
por grandes empresas da região.
A Eruga tem focado na digitalização de processos e treinamento imersivo – a startup
desenvolve atualmente mais de 15 projetos na Renault que usam realidade aumentada
e virtual para o treinamento e capacitação de funcionários.
A QualiCode, que desenvolve soluções de internet das coisas, já forneceu mecanismos
de segurança e criptografia de dados para impressoras fiscais da Bematech e levou
soluções de monitoramento remoto e consulta de dados para a companhia paranaense
de engenharia Escoll.
O case mais bem-sucedido até o momento, no entanto, provavelmente seja o da Já
Entendi, que coleciona prêmios de inovação com seu serviço de treinamento e
capacitação profissional à distância, baseado em uma metodologia própria criada pela
fundadora Gladys Mariotto.
A startup, já graduada, atingiu a marca de mais de 1,5 milhão de alunos em empresas
como a Natura e Walmart. Mesmo tendo completado o processo de incubação no
Senai, segue participando dos encontros promovidos no Senai, onde os “startupeiros”
fazem pitchs para apresentar suas soluções a clientes e investidores em potencial.
Seleção
O processo de incubação leva entre 12 e 24 meses e pode ocorrer no modelo residente
(onde a startup ocupa um espaço físico no próprio Campus da Indústria) e nãoresidente. A seleção é no formato de fluxo contínuo, em que editais são lançados cada
vez que uma empresa se gradua e uma vaga é aberta.
A nova seleção, inclusive, está para começar e fará parte da sétima edição do Desafio
Paraná de Startups, competição que reconhece as melhores empresas inovadoras do
estado. As inscrições estão abertas e seguem até setembro – os interessados podem
se candidatar pela internet.
Para participar, a startup precisa ter um modelo de negócio inovador que se proponha
a resolver um problema. A empresa não precisa ter CNPJ e uma carteira de clientes,
mas deve ter desenvolvido um produto mínimo viável do seu produto ou serviço.
Os cinco primeiros colocados terão a oportunidade de participar do Open Innovation
Week, evento realizado anualmente em São Paulo. Já a primeira colocada garante uma
vaga na incubadora do Senai.

Euforia com o Brasil leva Bovespa à 10ª alta seguida e mantém dólar estável
20/07/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

A Bovespa emplacou nesta terça-feira, 19, sua décima alta consecutiva, na maior
sequência de ganhos verificada desde agosto de 2010. A melhora de percepção com
o cenário doméstico e o noticiário corporativo mais favorável foram fundamentais para
a manutenção do apetite do investidor, elevando os ganhos da bblsa para 10,04% em
julho e 30,79% em 2016.
No fechamento, o Ibovespa marcou 56.698,06 pontos, na máxima do dia, em alta de
0,38%. Pela manhã, o índice chegou a cair 0,42%, influenciado pelo cenário externo
avesso a risco, em meio a incertezas econômicas e geopolíticas.
O dólar ficou praticamente estável com a entrada de recursos no mercado pela via
comercial. As novas medidas de estímulo anunciadas pelo Banco Central da Turquia
também sustentaram as expectativas de fluxo financeiro adicional para o Brasil, uma
vez que a confiança na economia nacional tem se fortalecido, disseram operadores,
com base em novas projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Instituto
Internacional de Finanças (IIF). No balcão, o dólar à vista fechou aos R$ 3,2572, em
alta de 0,22%
A manutenção do fluxo positivo de recursos externos continuou a sustentar as altas
na bolsa brasileira, assim como em mercados acionários de outros países emergentes.
A melhora do sentimento em relação ao país vem dando fôlego extra nos últimos dias.
Além de avanços do governo em questões políticas, os investidores passaram a
observar um aumento da movimentação das empresas no que diz respeito à busca
por capitalização e investimento. Com isso vieram também diversos relatórios de
bancos elevando a recomendação de ações brasileiras.
As ações da Petrobras estiveram em evidência durante praticamente todo o dia,
principalmente porque minimizaram as quedas fortes dos preços do petróleo no
mercado internacional.
Além de expectativa de avanço no plano de desinvestimentos e numa melhora na
gestão da empresa, os papéis refletiram a melhora de percepção geral com o País.
Petrobras PN, mais negociada, teve alta de 1,99%. Petrobras ON, preferida pelos
estrangeiros, avançou 1,24%.
O mesmo aconteceu com as ações ordinárias do Banco do Brasil, que subiram 4,86%,
em um dia de queda generalizada no setor financeiro.
Já os papéis da Vale foram o contraponto do dia, com quedas relevantes durante todo
o pregão. A baixa de 2% do minério de ferro no mercado à vista chinês derrubou não
apenas a mineradora brasileira, como também as ações de suas partes pelo mundo.
Vale fechou em queda de 4,21% (ON) e de 2,84% (PNA).
O volume de negócios totalizou R$ 7,11 bilhões, ligeiramente acima da média de julho,
de R$ 6,803 bilhões.

Os investidores estrangeiros trouxeram R$ 359,332 milhões à bolsa na última sextafeira, levando o acumulado de julho a ficar positivo em R$ 3,442 bilhões. Em apenas
15 dias, portanto, julho já é o segundo maior mês em termos de ingresso de recursos
externos na Bovespa em 2016, atrás apenas de março, quando R$ 8,391 bilhões
ingressaram no mercado.
Temer diz a empresários e ministros que enfrentará todas resistências a
reformas
20/07/2016 – Fonte: Paraná Online
Na reunião com empresários e ministros da área econômica na manhã desta terçafeira, 19, no Palácio do Planalto, o presidente em exercício, Michel Temer, avisou que
"vai enfrentar todas as resistências" para aprovar as reformas da Previdência e
Trabalhista.
"Mesmo se tiver manifestações contra, que são da democracia, vamos enfrentar",
disse o presidente em exercício, que deu o mesmo recado nos dois encontros desta
manhã, primeiro com os empresários, muitos do Nordeste, que integram o Conselho
Nacional do Sesi, e depois com pelos menos oito ministros, alguns da área econômica.
Na reunião com a equipe econômica, Temer pediu a todos os ministros presentes que,
em 15 dias, apresentem medidas para "buscar ativos" em cada pasta para que se
possa fazer parcerias, concessões ou privatizações que possam representar recursos
para o governo fazer investimentos.
No dia 22 de junho, quando fez a primeira reunião do núcleo econômico, Temer já
havia pedido uma "agenda de trabalho concreta" aos ministros para "animar a
economia". Passado quase um mês, o presidente estendeu o prazo em mais 15 dias.
Apesar de o encontro não ter discutido especificamente os cortes no Orçamento que
estão previstos para serem anunciados até sexta-feira, a questão de venda de dívidas
ativas da União no mercado que poderiam ajudar a evitar o contingenciamento entrou
na discussão, quando o ministro das Relações Exteriores, José Serra, falou sobre
inúmeros projetos que tramitam no Congresso sobre isso. Não foi citado, no entanto,
nenhum número que poderia ser arrecadado com a venda de ativos.
O governo comemorou ainda a notícia de que o Fundo Monetário Internacional (FMI)
melhorou a previsão em relação à economia brasileira, pela primeira vez, depois de
cinco revisões para baixo.
A expectativa agora é que o Produto Interno Bruto (PIB) do País este ano "encolha"
3,3%, ante uma queda de 3,8%, estimada em abril. Para 2017, o FMI agora prevê
que a economia brasileira voltará a crescer.
O órgão estima um avanço de 0,5% no PIB, contra uma projeção de crescimento nulo
feita nos dois últimos levantamentos do órgão. O presidente em exercício quer um
pacote de medidas para "animar a economia e o ambiente de negócios" no País.
Contingenciamento
O corte no Orçamento será discutido em outra reunião. A equipe econômica e o núcleo
político do governo de Michel Temer estão em uma nova queda de braço sobre o
tamanho do bloqueio de recursos.
A Fazenda quer um bloqueio linear de gastos, mas a área política de Temer quer que
seja seletivo, com objetivo de preservar, principalmente programas sociais, já que
estamos às vésperas da votação do impeachment da presidente afastada, Dilma
Rousseff, no Senado e das eleições municipais.

O valor do contingenciamento deve ser enviado ao Congresso até sexta-feira. Se
depender da área econômica, será perto de R$ 20 bilhões. O núcleo político, no
entanto, trabalha para que essa cifra fique na casa dos R$ 5 bilhões.
No Palácio do Planalto, auxiliares de Temer afirmam que ele fará de tudo para poupar
programas como Bolsa Família e Minha Casa, Minha Vida, num momento em que tenta
ganhar popularidade.
Na conversa com os empresários, o presidente em exercício ouviu reivindicações do
setor. Os empresários falaram das "grandes dificuldades" que as indústrias estão
enfrentando, discurso que já vem ouvindo de outros setores.
Temer salientou que é importante trabalhar "questões estruturais" e assumiu
compromissos de enfrentamento destas questões consideradas fundamentais, como
viabilizar as reformas previdenciária e trabalhista. A terceirização foi outro pedido dos
empresários e Temer falou que vai discutir o assunto.
Convencimento
O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga, afirmou que
as reformas foram debatidas na reunião com Temer. "O presidente fez uma ampla
exposição de como ele está conduzindo o governo, expectativa que tem em relação
ao futuro, de deixar o País com o rumo mais correto, independente se isso vai
conseguir para prazo curto ou prazo médio", disse.
Braga destacou ainda que Temer afirmou que as reformas estão na pauta do governo,
mas que para que elas sejam realizadas "é necessário que haja convencimento das
diversas forças e atores da sociedade e que inclusive seja discutido com o Congresso
Nacional". "Como ele é alguém que veio do Congresso ele tem um respeito muito
grande pelos congressistas e uma capacidade de interlocução", avaliou.
Participaram da reunião da equipe econômica com Temer, para discutir medidas para
animar a economia, Henrique Meirelles (Fazenda), Dyogo Oliveira (interino
Planejamento), Gilberto Kassab (Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações),
José Serra (Relações Exteriores), Blairo Maggi (Agricultura), Alberto Alves (interino do
Turismo), Marcos Pereira (Indústria, Comércio e Serviços), Eliseu Padilha (Casa Civil)
e Geddel Vieira Lima (Secretaria do governo), além do secretário executivo do
Programa de Parcerias e Investimentos (PPI), Moreira Franco, e do líder do governo
na Câmara, André Moura.
Dificuldade em obter crédito impede aumento nas importações de aço, avalia
Inda
20/07/2016 – Fonte: Paraná Online
A dificuldade na obtenção de crédito no Brasil tem impedido o aumento nas
importações de aço, avalia o presidente do Instituto Nacional dos Distribuidores de
Aço (Inda), Carlos Loureiro. Isso ocorre apesar da combinação entre estabilidade nos
preços internacionais do insumo e dólar em queda ter elevado os prêmios, que estão
ao redor de 15%, número considerado alto. "O prêmio chegou a um número que, em
condições normais, já geraria muita importação", disse. "Por outro lado, o mercado de
crédito está muito difícil".
Em função das limitações impostas pela obtenção de crédito, Loureiro afirma que o
Inda trabalha com a perspectiva de que, nos próximos três meses, as importações
fiquem na faixa de 30 mil a 50 mil toneladas por mês. Em junho, as compras do
exterior totalizaram 28,9 mil toneladas, uma queda de 83,6% em relação ao mesmo
mês do ano anterior.

"Essa visão é muito fruto da dificuldade de crédito. Se não fosse isso, provavelmente
teríamos mais importações", ressaltou. No entanto, o executivo afirmou que o
movimento de queda do dólar preocupa a entidade, uma vez que caso o real continue
se valorizando em relação à moeda norte-americana, os prêmios tendem a subir mais.
"Se carregarmos o prêmio para além de 15%, a situação fica muito difícil. Esse
(porcentual) é o limite".
Loureiro ainda comentou que o último aumento de preços anunciado para a rede de
distribuição já foi implantado, e que a entidade não sente nenhum tipo de fraqueza
por parte das usinas em relação ao movimento de alta. "As usinas estão firmes,
precisam disso. Vamos ver como serão os resultados trimestrais das empresas. Devem
ter melhorado, o aumento (de preços) deu um pequeno refresco".
O presidente do Inda também afirmou que, pelo segundo mês consecutivo, os
números do setor deixaram de mostrar uma piora no cenário para a indústria do aço.
"Sentimos agora que essas condições parecem estar ficando", disse.
As compras de aço pela rede de distribuição em junho subiram 5,3% em relação ao
mesmo mês de 2015, totalizando 249 mil toneladas. Já as vendas de aços planos
realizadas pela rede somaram 261,5 mil toneladas no mês passado, o que significou
um crescimento de 1,2% ante junho do ano passado.
Brasil inicia investigação sobre suposto dumping de aço plano por Rússia e
China
20/07/2016 – Fonte: Jornal Extra/Globo
A Secretaria de Comércio Exterior vai iniciar investigação sobre suposta existência de
dumping em exportações de aço plano laminado a quente da China e Rússia para o
país, segundo circular publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União.
O processo foi aberto após queixas enviadas em abril deste ano pelas empresas
ArcelorMittal Brasil, CSN e Gerdau, que reclamam que as exportações de chapas e
bobinas a quente por Rússia e China ao país estão prejudicando a indústria siderúrgica
local.
Segundo a Secex, a análise da investigação envolve exportações da Rússia e China ao
Brasil entre 2013 e o final de 2015.
Laminados planos a quente de aço costumam ser utilizados em uma série de aplicações
na indústria, desde autopeças e máquinas e equipamentos a vagões ferroviários e
oleodutos.
A circular não identifica as empresas exportadoras do produto alvo da investigação,
tampouco os importadores do material que podem ser afetados por medidas como
imposição de sobretaxas.
Cobre recua em Londres e NY com aumento de produção na China
20/07/2016 – Fonte: Isto É Dinheiro
Os futuros de cobre operam em baixa em Londres e Nova York nesta manhã, após
dados da China mostrarem que a produção local do metal foi maior do que se esperava
no primeiro semestre do ano.
Por volta das 7h45 (de Brasília), o cobre para três meses negociado na London Metal
Exchange (LME) caía 0,43%, a US$ 4.962,00 por tonelada. Na Comex, a divisão de
metais da bolsa mercantil de Nova York (Nymex), o cobre para setembro tinha queda
de 1,24%, a US$ 2,2350 por libra-peso, às 8h22 (de Brasília).

"Em contraste ao foi anunciado em dezembro, a China tem produzido mais cobre este
ano", disseram analistas do Commerzbank, em nota a clientes. Eles atribuem o avanço
na produção chinesa à elevação das margens, uma vez que há mais matéria prima
disponível.
Dados oficiais mostram que a produção de cobre na China subiu 7,6% no primeiro
semestre ante igual período do ano passado, a 4,3 milhões de toneladas.
Além disso, indicadores positivos dos EUA, incluindo um dado de construção de novas
moradias divulgado ontem, têm alimentado especulação de que o Federal Reserve
(Fed, o banco central norte-americano) poderá voltar a elevar juros já a partir de
setembro.
Aumentos de juros pelo Fed tendem a pressionar a demanda por commodities.
Balanços animam bolsas europeias, mas queda de mineradoras limitam
ganhos
20/07/2016 – Fonte: Isto É Dinheiro
Após a maior parte das praças europeias fecharem em queda na sessão anterior, o
tom desta quarta-feira é mais otimista, com as bolsas perto dos níveis mais altos em
quatro semanas. Resultados corporativos positivos sustentam a alta nos mercados,
liderada por ações de tecnologia e o setor automobilístico. A queda dos papéis de
mineradoras, no entanto, limita os ganhos, principalmente em Londres.
Às 8h30 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,16%, Paris ganhava 1,01% e
Frankfurt subia 1,30%. Já a Bolsa de Madri tinha ganho de 0,65%, Milão avançava
0,54% e Lisboa tinha acréscimo de 0,55%.
Entre os destaques do dia, a Volkswagen apresentou lucro melhor que o esperado no
primeiro semestre do ano, embora tenha registrado despesas adicionais de 2,2 bilhões
de euros relacionadas ao escândalo que envolveu testes fraudulentos de emissões de
poluentes em seus veículos.
A montadora alemã teve lucro operacional de 7,5 bilhões de euros entre janeiro e
junho. No horário acima, as ações da montadora subiam quase 7% em Frankfurt,
disseminando bom humor entre outras empresas do setor. As ações da BMW, por
exemplo, avançavam 2,56%. Em Paris, as ações da Renault subiam 3,10%.
Outro balanço que animou foi o da fabricante alemã de software empresarial SAP, que
viu seu lucro líquido saltar 73% no segundo trimestre, ajudado por menores custos de
reestruturação e crescimento em seu negócio de serviços em nuvem. A ação da
empresa tinha alta de 4,1% e impulsionava o setor de tecnologia.
Indicadores considerados positivos também influenciam nos negócios. Na Alemanha,
o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da Alemanha subiu 0,4% em
junho ante maio, mas caiu 2,2% na comparação anual, segundo a agência de
estatísticas alemã, a Destatis. Ainda assim, os resultados foram melhores do que o
esperado, de alta de 0,2% e retração de 2,4%, respectivamente.
No Reino Unido, a taxa de desemprego caiu a 4,9% no trimestre até maio, de 5% nos
três meses até abril, atingindo o menor nível desde 2005, segundo dados publicados
hoje pelo Escritório para Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês).
A previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal era de estabilidade
na taxa, a 5%.

A melhora no desemprego impulsionou a libra que, consequentemente, pesou nas
ações de empresas exportadoras. Este foi um dos motivos que levou a Bolsa de
Londres a subir menos que seus pares. No horário acima, a libra avançava a US$
1,3170, de US$ 1,3082.
Outro fator que pesou em Londres foi a queda das ações de mineradoras. A BHP
Billinton e a Anglo América divulgaram produção de minério de ferro menor do que a
prevista em relação ao ano passado. No mesmo horário, as ações das empresas
recuavam 5,06% e 6,90%.
No cenário político, o mercado deve acompanhar de perto as negociações da saída do
Reino Unido da União Europeia (UE). Hoje, a primeira-ministra do Reino Unido,
Theresa May, vai fazer sua primeira viagem ao exterior como líder a Berlim, onde se
encontrará com a chanceler alemã, Angela Merkel, em um jantar.
Acionistas da Usiminas homologam aporte de R$ 1 bilhão
20/07/2016 – Fonte: Jornal Extra/Globo
Acionistas da Usiminas homologaram em assembleia nesta terça-feira o aumento de
capital de R$ 1 bilhão na empresa. A votação foi unânime e era pré-requisito para a
manutenção do acordo de suspensão de pagamento da dívida da siderúrgica com
bancos credores.
Na semana passada, os bancos brasileiros estenderam por mais 60 dias o
congelamento do pagamento da dívida, e a tendência é que os bancos japoneses
façam o mesmo. A Usiminas tem dívida de mais de R$ 7 bilhões, dos quais cerca de
R$ 4 bilhões com bancos nacionais, entre eles BNDES e Itaú Unibanco.
O aporte, considerado fundamental para evitar recuperação judicial da empresa, foi
feito por meio da emissão de 200 milhões de ações ordinárias (com direito a voto), ao
preço de R$ 5 cada.
Ele foi alvo de divergência entre os sócios controladores, a japonesa Nippon Steel e a
italiana Techint, mas as empresas acabaram chegando a um acordo sobre a injeção
de capital. A CSN, a maior acionista individual fora do bloco de controle, também
acompanhou o aporte.
Nível de corrupção após Lava Jato e novas leis certamente cairá, diz José
Compagn
20/07/2016 – Fonte: Paraná Online
O sócio líder da área de Investigação de Fraude e Suporte a Litígio da Ernst & Young
no Brasil, José Compagno, afirmou acreditar que o nível de corrupção no País após a
aprovação de novas leis, como a Lei Anticorrupção, que entrou em vigor em 2014, e
também depois da Operação Lava Jato, certamente cairá.
"Não tenho ilusão de imaginar que viraremos uma Finlândia, uma Dinamarca, mas
sairemos dessa situação com um nível de corrupção muito diferente do que entramos
e com um protocolo de relações público-privadas com outras percepções", comentou
durante mais um evento da série Fóruns Estadão, sobre Governança Corporativa.
Segundo ele, o momento pelo qual o Brasil está passando é transformador e
inimaginável há três ou quatro anos. "Nós estamos passando por uma compliance
storm. A quantidade de exemplos e lições aprendidos com a Lava Jato traz impactos
significativos para as corporações", comentou.

Ele diz que a área forense da EY no Brasil conta com quase 300 funcionários e que o
volume de operações de compliance nas empresas nacionais atualmente é "explosivo".
Ele apontou que muitas empresas foram utilizadas como veículos de pagamento de
propina e que, após esses casos virem à tona, centenas de grandes corporações estão
olhando suas estruturas e processos internos tentando identificar se eventualmente
houve pagamento para essas empresas problemáticas.
Projetos inovadores terão R$ 20 milhões
20/07/2016 – Fonte: CIMM
Micro e pequenas empresas com uma ideia de produto inovador podem ter a grande
chance de colocá-lo no mercado. Estão abertas as inscrições para o Edital Sebrae de
Inovação, que vai distribuir R$ 20 milhões em dois anos. “A ideia está na cabeça, não
no bolso. Por isso, temos que incentivar esse pequeno empreendedor que inova, pois
o grande já compra pronto”, afirma o presidente do Sebrae Nacional, Guilherme Afif
Domingos.
O apoio do Edital Sebrae de Inovação será dividido em duas modalidades:
Desenvolvimento Tecnológico e Encadeamento Tecnológico. No primeiro caso, além
de aplicativos e jogos, encaixam-se iniciativas como a criação de cosméticos com o
uso de nanopartículas, entre outras; para Encadeamento Tecnológico, a ideia é
desenvolver algo a ser utilizado em uma grande empresa, por exemplo, um sistema
eletrônico para carros a ser aproveitado pela indústria automotiva.
Os projetos de Encadeamento Tecnológico devem ser desenvolvidos em parceria com
uma média ou grande empresa. Para ambas as modalidades, a execução ficará a cargo
de uma Entidade de Ciência, Tecnologia e Inovação (ECTI), a ser contratada pelo
Sebrae no estado do empreendimento. Haverá apoio a projetos de 24 estados
brasileiros – Amapá, Pará e São Paulo não aderiram ao edital.
O lançamento oficial do edital acontece nessa na terça-feira (19), no Fórum Sebrae de
Fomento à Inovação. Na ocasião, representantes de empresas e instituições debaterão
o tema, em especial a inovação aberta – processo de criação de produtos a partir da
integração de uma rede de atores, com o intuito de dar mais velocidade e escala às
inovações.
Além de ajudar a tirar do papel essas propostas, Afif lembra que o Sebrae trabalha
para mudar a legislação. “A regulamentação da atuação dos investidores-anjo acabou
de ser aprovada pelo Senado”, diz, sobre pessoas com recursos que financiam
diretamente empreendimentos em estágio inicial.
O edital
O prazo para a execução dos projetos é de 24 meses e o limite do subsídio é de R$
120 mil por iniciativa, sendo obrigatória uma contrapartida financeira de até R$ 80 mil
das selecionadas. No mínimo 20% dos recursos serão destinados a projetos das
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, desde que alcancem a pontuação mínima no
edital.
Empresas incubadas, graduadas, aceleradas ou finalistas do programa InovAtiva
receberão 10% a mais na pontuação atribuída pela banca avaliadora. Para o secretário
de Inovação e Novos Negócios do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior (MDIC), Marcos Vinícius de Souza, o Edital Sebrae de Inovação pode ajudar
muito as startups do InovAtiva no desenvolvimento de produtos em um momento de
evolução da empresa em que os recursos são escassos e caros.

“Queremos uma integração nos dois sentidos, para que startups aceleradas pelo
InovAtiva submetam projetos ao edital, e que empresas selecionadas no edital
participem dos próximos ciclos do InovAtiva”, destacou.
Confira aqui o edital. As inscrições vão até 23 de setembro. Os empreendedores
interessados em participar, no entanto, devem cumprir uma etapa prévia: procurar o
Sebrae do seu estado, de posse da documentação exigida, para obter o termo de
habilitação, item obrigatório no processo de inscrição online.
Serviço:
- Fórum Sebrae de Fomento à Inovação
19 de julho de 2016, das 14h às 18h
Sebrae Nacional – L2 Sul, Quadra 605, Brasília/DF
- Edital Sebrae de Inovação
Até R$ 120 mil para projetos inovadores de pequenos negócios
Inscrições: até 23 de setembro de 2016, pelo site
Setor naval entra em colapso e estaleiros fecham no Brasil
20/07/2016 – Fonte: CIMM
Estaleiro Inhaúma: quatro navios deveriam ter seus cascos convertidos, mas
apenas um deles foi feito no Brasil, com atraso de dois anos.
Se existe um setor onde todos os retrocessos políticos e econômicos do Brasil se
encontram é o da construção naval.
Um estaleiro do Rio de Janeiro onde a presidente afastada, Dilma Rousseff, certa vez
prometeu empregar um exército de peões para produzir plataformas de petróleo feitas
no Brasil, está prestes a fechar as portas.
Dia sim, dia não, 50 trabalhadores em média entregam seus capacetes e são
demitidos, segundo o sindicato que os representa. Mais de 5.000 trabalhavam no local
no final de 2014 e a expectativa é que até o fim do mês todos tenham ido embora.
O estaleiro Inhaúma é o último a sucumbir a uma crise que eliminou quase metade
dos empregos da indústria naval do país nos últimos dois anos, deixando empresas
falidas e credores sem pagamento.
Também representa o fracasso dos planos do Brasil de usar o pré-sal para construir
quase do zero uma indústria offshore de ponta que competiria com os estaleiros
asiáticos e abasteceria a Petrobras.
A estatal, que havia concordado em pagar mais por plataformas nacionais para ajudar
a ativar a indústria naval, não obteve desconto ao reenviar os trabalhos para a Ásia.
Os planos de crescimento naufragaram. O preço internacional do petróleo caiu, a
petroleira se enterrou sob a maior dívida do setor e virou foco de um megaescândalo
de corrupção.
O Brasil entrou em recessão e a presidente que fez as promessas de pleno emprego
passa por um processo de impeachment.
“É uma combinação de crise econômica, crise política, baixos preços do petróleo e
escândalo de corrupção, tudo junto”, disse o sindicalista Jesus Cardoso, que vem
assistindo os trabalhadores do Inhaúma nas demissões.

Quatro navios deveriam ter seus cascos convertidos no estaleiro Inhaúma por US$ 1,7
bilhão e produziriam 600.000 barris por dia, ou cerca de 30 por cento da produção de
petróleo do Brasil.
Dois deles foram completamente convertidos pelo Cosco Shipyard Group na China e
um terceiro foi enviado ao Brasil somente para os retoques finais.
Apenas um dos trabalhos de conversão, do casco da plataforma P-74, foi feito no
Brasil, com dois anos de atraso no cronograma.
Para atender aos planos de expansão da Petrobras, o Inhaúma foi completamente
reformado pela empresa que ganhou os contratos de conversão, Enseada Indústria
Naval.
Os presidentes da Odebrecht, da OAS e da UTC Engenharia -- que controlam 70 por
cento da Enseada -- foram presos e condenados por corrupção.
A Enseada preferiu não comentar sobre o contrato com a Petrobras para obras no
Inhaúma devido a um acordo de confidencialidade. A Petrobras não respondeu a um
pedido de comentário.
Apenas no Rio e em seu entorno, cerca de dez estaleiros e canteiros de construção
próprios da indústria naval fecharam as portas, entraram com pedido de recuperação
judicial ou interromperam as operações quando as encomendas desapareceram, disse.
VW tem resultados melhores que o esperado, apesar do escândalo
20/07/2016 – Fonte: Isto É Dinheiro
A Volkswagen acumulou provisões de 2,2 bilhões de euros no primeiro semestre para
enfrentar o escândalo dos motores adulterados, mas seus lucros antes do desconto
dessa quantia superaram as previsões, informou o grupo alemão.
"O resultado operacional do grupo de antes de elementos extraordinários nos
primeiros seis meses do ano foi de 7,5 bilhões de euros, apesar do impacto econômico
do caso dos motores diesel", indicou a VW em um comunicado.
O relatório foi recebido com entusiasmo pelos investidores.
A VW admitiu no ano passado ter instalado em 11 milhões de veículos diesel um
programa informático que mostrava que as emissões de gases se ajustavam às
legislações vigentes, quando, na realidade, poluíam muito mais.
UE aplica multa recorde a montadoras de caminhões
20/07/2016 – Fonte: A Tarde
A União Europeia decidiu aplicar uma multa recorde de € 2,9 bilhões contra cinco
montadoras de caminhões, como parte de uma tendência mais ampla de punir
violações à livre concorrência no bloco econômico de 28 países.
As empresas MAN, DAF, Daimler, Iveco e Volvo-Renault foram condenadas por fixar
preços e por operar um sistema secreto para adiar a instalação de novas tecnologias
para reduzir a poluição emitida por seus motores.
A MAN, que é controlada pela alemã Volkswagen, não está entre as empresas
multadas, ainda que tenha feito parte dos acordos secretos com as demais empresas.

A UE decidiu que, como a companhia delatou o sistema e cooperou com as
investigações, a multa de € 1,2 bilhão seria suspensa.
Ainda assim, o envolvimento é mais uma notícia ruim para a Volkswagen, mergulhada
em uma crise depois de ter fraudado testes antipoluição em seus automóveis a diesel
em todo o mundo.
Sanções
A maior pena será aplicada contra a Daimler que, sozinha, terá de arcar com mais de
€ 1 bilhão - uma punição recorde do bloco econômico recorde para apenas uma
empresa. Juntas, as cinco montadoras produzem aproximadamente 90% dos veículos
pesados do mercado europeu.
"Estabelecemos hoje um marco ao impor multas em valores recorde para uma violação
séria", disse Margrethe Vestager, a comissária da União Europeia para a Concorrência.
"Por 14 anos, (essas companhias) fixaram preços e passaram os custos de atender
aos padrões ambientais aos consumidores. Isso é também uma clara mensagem para
as empresas de que cartéis não são aceitos", completou.
Em resposta à multa, a alemã Daimler afirmou que "lamentava" o ocorrido e que já
vinha adotando "medidas apropriadas há algum tempo" para a correção do problema.
De acordo com a empresa, a multa faz parte de um acordo com a Comissão Europeia
e que, desde então, seus controles internos foram fortalecidos.
Segundo a investigação, o cartel operou entre 1997 e 2011. Entre os aspectos
acordados entre as empresas de forma sigilosa estava a implementação de novas
tecnologias de emissões. Houve também um acordo para repassar o custo dos novos
padrões ambientais aos consumidores.
Além da Daimler, a holandesa DAF terá de pagar € 753 milhões, a sueca Volvo terá de
arcar com € 670 milhões e a Iveco (do grupo italiano Fiat) terá de desembolsar mais
€ 500 milhões. "Reuniões eram realizadas entre altos executivos, as vezes às margens
de exposições e outros eventos", declarou a UE. "Isso era complementado por
conversas telefônicas."
Regras
As multas foram anunciadas menos de uma semana depois que a Comissão Europeia
tomou novas medidas contra o gigante da internet Google. Pelas novas regras, a UE
pode impor sanções de até 10% das vendas mundiais de uma empresa.
O recorde, até a terça-feira, 19, era a multa imposta em 2012 para as empresas de
produtos eletrônicos Philips e LG, também por formação de um cartel de preços. A
pena, neste caso, foi de € 1,4 bilhão.
Smarttech anuncia parceria com a alemã CST
20/07/2016 – Fonte: Automotive Business

A Smarttech, empresa brasileira especializada em serviços de engenharia e tecnologia,
firmou parceria com a Computer, Simulation Technology (CST), companhia alemã com
presença comercial no mercado nacional há mais de uma década.

A cooperação pretende oferecer soluções de simulação eletromagnética para diversas
aplicações, como sensores, compatibilidade eletromagnética e eletrônica.
Segundo a Smarttech, os serviços são cada vez mais necessários com o crescimento
do uso de aparelhos como celulares, dispositivos wireless, GPS, veículos, entre outras
fontes eletromagnéticas. A empresa reforça que é preciso calcular, avaliar e otimizar
estes recursos para garantir bom desempenho e cumprir normas de segurança.
“Somos fornecedores de serviços e softwares para simulação mecânica no mercado
brasileiro. Indústrias como aeroespacial e transporte já são atendidas com as
ferramentas avançadas da Dassault Systemes, que agora poderão ser oferecidas
juntamente com as capacidades de simulação eletromagnética da CST, formando um
portfólio completo de soluções multifísicas”, destacou em comunicado Sergio
Rodrigues, vice-presidente da Smarttech.
Meritor projeta crescimento de 25% da produção de caminhões
20/07/2016 – Fonte: Automotive Business

A indústria nacional de caminhões deve apresentar um início de retomada no último
quadrimestre deste ano e despontar em 2017 com crescimento de 25% no volume de
produção no comparativo com 2016.
É com este cenário projetado pela Meritor, fabricante de eixos para veículos comerciais
pesados, que a empresa já se prepara para encarar os desafios do mercado brasileiro,
que deve passar por um novo momento de ajuste, mas desta vez para o alto:
“Temos um otimismo acima da média para 2017. Existem razões para acreditar em
crescimento de 20% a 25%, o cenário atual já dá sinais de alguma retomada a partir
de setembro deste ano, o que dependerá de uma série de fatores, entre eles, a
definição política”, afirma Silvio Barros, vice-presidente e diretor geral da Meritor para
a América do Sul na terça-feira, 19, em evento de comemoração dos 60 anos da
empresa completados no último dia 10.
A empresa trabalha com projeções de produção de 80 mil caminhões em 2017, o que
representaria um aumento de 23% sobre as 65 mil unidades projetadas pela Meritor
para este ano, considerando modelos com PBT acima de 6 toneladas.
Se confirmado, o volume previsto para 2016 será 10% menor que o de 2015, quando
as fábricas produziram 72,2 mil caminhões. Já os estoques devem aumentar a fim de
ter a oferta necessária para o mercado em evolução. Segundo a Meritor, neste ano as
montadoras devem encerrar o ano com pouco mais de 4,9 mil unidades produzidas,
volume que sobe para 9 mil em 2017.
Para Barros, há fatores concretos que apontam nesta direção. O primeiro deles é a
renovação da frota: “Se considerarmos que já faz cinco anos do boom do setor, em
2011, quando havia elementos muito positivos, como o Finame PSI em sua melhor
taxa: os caminhões comprados naquela época já encareceram sua manutenção em
15%, 18% e até 20%.

Já vale pensar em outro caminhão”, explica. O executivo considera que já existe no
mercado de comerciais pesados uma demanda reprimida, uma vez que o segmento já
enfrenta dois anos de recessão com a retração da economia.
“É o primeiro a sofrer a queda, porém também será o primeiro a se recuperar. Acredito
em um segundo semestre melhor [de 2016] e um segundo semestre de 2017 melhor
ainda, bastante diferente, com o medo de investir sendo vencido: vamos conhecer
uma demanda que não conhecemos hoje.”
Nesta composição, as empresas deverão repor e complementar seus estoques
conforme a necessidade do mercado: “O nível de estoque [de caminhões] é o menor
dos últimos 6 anos. A indústria tem que retomar: antes se trabalhava com inventário
para dois, três meses de vendas. Hoje o estoque está em um mês e meio”, revela. Em
sua análise, Barros aposta no potencial do País e compara o cenário atual com o de
10 anos atrás:
“Estamos atualmente com um nível de vendas de caminhões abaixo das 5 mil unidades
por mês, voltamos ao patamar de 1996. Naquela época, o PIB per capita era um terço
do que é hoje; e a renda agrícola é quatro vezes maior neste momento, então é difícil
acreditar em um crescimento de produção de apenas 5% ou 10% no ano que vem”,
acrescenta.
Outro ponto é a retomada da confiança do empresário – e também do consumidor –
destravada a partir da definição do quadro político no País, o que pode viabilizar um
novo momento de investimentos por parte do governo, especialmente em
infraestrutura por meio dos planos de concessões, resultando em uma alavancagem
da indústria.
“Só em planos de privatizações há uma estimativa de caixa de R$ 130 bilhões para o
governo. Com isto, começamos a perceber uma evolução econômica, uma evolução
do PIB. Já existem projeções de inflação para o centro da meta [que é de 4,5%] em
2017”, reforça Barros.
Já no mercado de reposição, a empresa deve crescer de 5% a 10% em 2016 sobre o
ano anterior, mantendo market share de 10% a 12%. “Não temos esperança que seja
maior do que isso; o mercado de reposição vai crescer sim, mas acompanhando o
mercado que retoma seu ritmo”, acredita.
PREPARANDO O TERRENO
Para encarar o retorno da indústria, a Meritor considera já estar preparada para voltar
ao ritmo frenético das linhas de produção, uma vez que investiu pesado nos últimos 5
anos, com uma média de US$ 5 milhões por ano, a maior parte focados em
equipamentos modernos e automação.
Com duas fábricas no Brasil, uma em Osasco (SP) e outra em Resende (RJ), a empresa
está produzindo atualmente algo em torno de 50 mil unidades/ano, mas em outros
tempos chegou a entregar 150 mil eixos por ano. Contudo, a retração do mercado de
caminhões que vem se intensificando há dois anos, aumentou a capacidade ociosa da
companhia, que hoje está entre 20% e 25%.
Segundo Kleber Assanti, que acumula a direção de vendas para OEM, aftermarket,
marketing e RH para a América do Sul, a empresa enfrenta outros tipos de gargalos
que não estão diretamente ligados à sua capacidade de desenvolver ou produzir:
“Temos mecanismos para a retomada. Nossa maior preocupação é com mão de obra
e fornecedores. Estamos em constantes conversas com sindicato para flexibilizar ao
máximo e não demitir”, afirma. Segundo o diretor, a empresa adotou um sistema

diferenciado de licenças para não dispensar nenhum funcionário neste ano, embora
tenha feito cortes em 2014 e 2015, incluindo as áreas administrativas e diretoria.
Atualmente,
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“Em comum acordo com o sindicato, concedemos licenças especiais ao trocar o dissídio
por menor jornada, resultando em uma flexibilização de 10% a 15%”, conta.
Por outro lado, na base de fornecedores, o gargalo está nas empresas de pequeno
porte, analisa Assanti: “Há empresas que estão com muitas dificuldades financeiras,
o que nos faz monitorar constantemente a situação de nossos fornecedores já
considerando esta retomada que acreditamos, virá em 2017. É um movimento que
toda a indústria está fazendo e nos deixa alerta para sempre ter outras opções em
caso de desabastecimento”, argumenta.
Nissan lança Kicks, seu novo SUV global
20/07/2016 – Fonte: Automotive Business

Como resultado de um investimento de R$ 2 bilhões iniciado em 2011, a Nissan lança,
enfim, o modelo Kicks. O utilitário esportivo compacto chega num primeiro momento
apenas na versão mais completa, SL, equipada com motor 1.6 flex, transmissão
automática CVT e preço sugerido de R$ 89.990.
O desenvolvimento do modelo começou quando a montadora estabeleceu uma área
de design no Brasil. A pré-venda do carro começou há um mês e a chegada às
revendas está marcada para 5 de agosto.
“As próximas opções (S e SV) seguirão o critério adotado pela Nissan em outros
modelos”, afirma o vice-presidente de vendas e marketing, Ronaldo Znidarsis. O
executivo não revela quando chegam, mas é provável que ao menos a SV
(intermediária) entre na rede em cerca de dois meses. "É possível superar a marca de
3 mil unidades mensais nos próximos três meses."
O Kicks é um modelo global e também será produzido em Resende (RJ), ao lado de
March e Versa, nos próximos meses (veja aqui). A fábrica recebe investimento de R$
750 milhões para receber o Kicks.
Com as vendas do modelo, a montadora espera elevar sua participação dos atuais
2,8% para 3% até o fim do ano.
“Seus principais concorrentes serão o Honda HR-V e o Jeep Renegade”, afirma
Znidarsis, referindo-se aos atuais líder e vice-líder entre os utilitários esportivos à
venda no Brasil. O Honda tem tabela de R$ 84,9 mil na versão mais acessível com
transmissão automática e o Jeep, R$ 90.490 nessa mesma condição.

Kicks SL tem interior caprichado e painel que mistura velocímetro analógico
ao lado de um display digital, que pode exibir conta-giros, um gráfico do
controle dinâmico do chassi, consumo (como nas três pequenas imagens
acima), mais bússola e informações complementares ao som e GPS. A troca
de uma tela para outra é fácil, feita por botões no volante.
“De 2010 a maio de 2016, a participação dos SUVs compactos no Brasil saltou de 1,7%
para 9,8%. E esse aumento não foi apenas em market share, mas também em
volume”, afirma a gerente de produto Juliana Fukuda. “E muitos pensam que os
utilitários esportivos roubaram vendas dos sedãs médios, mas na verdade eles
herdaram clientes de station wagons, monovolumes e também de hatches médios”,
recorda a executiva.
Nas vendas globais da Nissan, a participação de SUVs cresceu de 20,1% em 2010 para
27,6% até o fim do ano passado. A empresa já tem 11 fábricas em todo o mundo
produzindo automóveis desse tipo. O modelo X-Trail é vendido em 135 países e tem
550 mil unidades entregues a cada ano. Outro modelo bem aceito é o Qashqai.
Presente em 102 nações, ele tem média anual de 372 mil unidades.
TECNOLOGIAS DO KICKS SL
A primeira versão que chega do México é bastante completa. Mais do que uma imagem
projetada em marcha à ré, um conjunto de quatro câmeras para visão em 360 graus
permite detectar qualquer objeto ao redor, parado ou em movimento. O sistema é
complementado por sensores traseiros, como nos detectores de obstáculo mais
comuns.
Quando o carro está em movimento, um controle dinâmico para curvas e um
estabilizador ativo de carroceria utilizam em conjunto o freio-motor e os freios normais
para impedir ou reduzir oscilações e melhorar a dirigibilidade do carro. O freio-motor
também é acionado em entradas de curva.
O quadro de instrumentos tem velocímetro analógico à direita e uma tela de cristal
líquido em que o motorista escolhe pelos botões no volante a função que deseja ver
ali, entre elas conta-giros, bússola, computador de viagem, controle dinâmico do
chassi, consumo e informações complementares ao GPS e ao sistema de áudio
(mostrando a emissora e a faixa do CD/DVD, por exemplo) para evitar que o motorista
desvie o olhar para o lado sem necessidade.
DESEMPENHO MODESTO
O Kicks recebeu um motor 1.6 semelhante ao que equipa o March, mas com 114 em
vez de 111 cavalos. O torque também é ligeiramente mais alto, passando de 15,1 para
15,5 cv. Andando na cidade ele vai bem, mas falta um certo ânimo em saídas de
semáforo. O problema se repete nas retomadas de velocidade de estrada.
Como forma de reduzir a sensação de falta de força o motorista conta com a função
Sport do câmbio, que mantém o motor mais “aceso”. Como exemplo, a 120 km/h o
recurso eleva a faixa de rotações de 2,5 mil para 3,5 mil rpm.

Porta-malas do Kicks comporta 432 litros de bagagem. Banco traseiro tem
bom espaço para as pernas e é bipartido para facilitar o transporte de objetos
maiores. O acabamento de couro pode ser marrom, preto ou areia,
dependendo da cor externa escolhida.
É importante dizer que o Kicks tira partido de seu baixo peso (1.142 quilos em ordem
de marcha) e da menor cilindrada ante os concorrentes e obtém bons números de
consumo, segundo o programa de etiquetagem do Inmetro. Com etanol ele faz 8,1
km/l na cidade e 9,6 km/l na estrada. Com gasolina esses dados sobem,
respectivamente, para 11 km/l e 14 km/l.
Durante a avaliação em estrada, andando a cerca de 110 km/h, o consumo indicado
no painel do carro era de 13,6 km/l). Segundo a Nissan, o Kicks acelera de zero a 100
km/h em 12 segundos e atinge máxima de 175 km/h.
ACABAMENTO E EQUIPAMENTOS
A posição de dirigir do novo SUV agrada. O volante tem ajustes de altura, profundidade
e botões de controle com uso fácil e intuitivo. O ajuste de inclinação do banco é ruim
por usar uma alavanca em vez de roldana. O botão da função Sport do câmbio fica na
parte de trás da alavanca do câmbio, fora do alcance dos olhos.
O conforto e o silêncio são pontos de destaque do carro. Os revestimentos e
acabamento das portas, painel e bancos são muito bons. Já o material aplicado na
região do porta-malas (tapete e porta-pacotes) é simples demais para um carro que
beira os R$ 90 mil. O espaço para bagagem, segundo a Nissan, tem 432 litros.
O Kicks traz ar-condicionado com comando digital (sem dual zone), som completo com
entrada USB, tela sensível ao toque de sete polegadas e navegador GPS integrado,
controles eletrônicos de tração e estabilidade, chave presencial com partida por botão,
sistema Isofix para cadeirinhas infantis, abertura e fechamento das portas e vidros por
controle remoto, couro nos bancos e volante, retrovisores com acionamento elétrico e
repetidores de direção, mais rodas de liga leve de 17 polegadas, entre outros itens.
O carro está disponível nas cores branca, prata, preta e em dois tons de cinzametálico. O revestimento interno pode ser preto, marrom ou cor-de-areia, dependendo
da pintura externa escolhida. O teto laranja é uma opção para a versão cinza grafite
e também está nas unidades restantes da série especial Rio 2016, comemorativa aos
Jogos Olímpicos.
Audi quer investir pesado em veículos elétricos
20/07/2016 – Fonte: Automotive Business

A Audi planeja ofensiva no segmento de carros elétricos. A intenção é fazer com que
a tecnologia responda por um quarto de suas vendas a partir de 2025. A informação
é da agência Automotive News Europe, que consultou pessoas ligadas ao assunto.

Calculado sobre o volume de vendas da companhia em 2015, de 1,8 milhão de
automóveis, que deve crescer nos próximos anos, seriam 450 mil unidades elétricas.
A investida pretende melhorar a imagem da marca depois do envolvimento no
dieselgate, a fraude nas emissões de 11 milhões de veículos do Grupo Volkswagen
vendidos globalmente. Um terço do total aplicado pela companhia na área de pesquisa
e desenvolvimento deve ser destinado a carros elétricos, serviços digitais e direção
autônoma.
Entre as montadoras alemãs, apenas a BMW tem atuação consistente no segmento de
veículos zero emissão. A pressão causada pelo dieselgate pode fazer a Audi tirar ao
menos parte deste atraso.
Atualmente há apenas dois modelos elétricos na gama global da empresa. O
movimento deve acirrar a concorrência com a Tesla, que atua com certa tranquilidade
no segmento de veículos premium elétricos e tem a meta de vender 500 mil carros
por ano.
A empresa alemã teria em seus planos o desenvolvimento de um SUV zero emissão
baseado no conceito E-tron Quattro, apresentado no Salão do Automóvel de Frankfurt
do ano passado. A novidade rivalizaria com o Modelo X da Tesla.
Para sustentar a atuação em elétricos, a Audi pode precisar fazer cortes no programa
de desenvolvimento de tecnologias para motores a combustão. Em 2015 a companhia
investiu € 4,24 bilhões em pesquisa e desenvolvimento.
Em junho o Grupo Volkswagen anunciou novo plano estratégico que destina bilhões
de euros ao desenvolvimento de modelos elétricos, e autônomos. Está previsto o
lançamento de 30 carros zero emissão em 10 anos. Com o projeto, a meta da empresa
é superar o dieselgate e se tornar líder global em transporte sustentável.
Maioria dos jovens não se incomoda em ser monitorado pela empresa
20/07/2016 – Fonte: G1
FACEBOOK

Pesquisa do Nube - Núcleo Brasileiro de Estágios mostrou que a maioria dos jovens não
se importa em ser monitorado pela empresa. Questionados sobre se sentiam incomodados
em ser monitorados pela empresa, 51,86% disseram que não ligam para a "bisbilhotice".
Entre essa maioria, para 44,35% não existe problema, "afinal, é um ambiente voltado a
negócios" e 7,51% alegam que "as pessoas precisam ser controladas para serem mais
eficientes".
"Como o local é voltado para empreendedorismo e ganhos financeiros, é essencial
administrar o gerenciamento de suas tarefas e seguir as normas pré-estipuladas. Afinal,
diferente de um ambiente familiar ou informal, o colaborador é contratado para exercer
determinadas atividades e a adaptação se torna necessária", esclarece Eva Buscoff,
coordenadora de treinamentos internos do Nube.
Para 40,17%, "algumas coisas fazem sentido, outras não". Segundo Eva, o monitoramento
faz parte da realidade empresarial, mas excessos precisam ser evitados. "Existe um limite
entre vida profissional e pessoal e é saudável preservar cada um dos aspectos. Assim
como o colaborador respeita a companhia, ela também deve respeitá-lo. Não se trata de
uma investigação ou marcação individual e sim, uma prática adotada para todos".

Eva ressalta que é inapropriado, por exemplo, investigar o funcionário ao se dirigir ao
banheiro ou sobre o seu final de semana.
Outros 7,97% disseram ser contra o monitoramento na companhia, sendo que 7,06%
prefere ser mais livre para produzir e 0,91% disseram ser "contra câmeras e
monitoramentos".
Ao se sentir coagido e invadido, o primeiro recurso é falar com o gestor. Área de recursos
humanos ou diretoria só devem ser acionadas em último caso.
"Vale destacar ser assédio todo comportamento indesejado, baseado em fator de
discriminação, praticado durante a rotina empresarial, com o objetivo ou efeito de
perturbar ou constranger a pessoas, afetar a sua dignidade ou de lhe criar um ambiente
intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador", afirma Eva.
A pesquisa foi realizada com 8.041 respondentes entre 15 e 26 anos de idade, entre os
dias 22 de junho e 1º de julho.
Primeira reunião do Copom sob novo BC deve manter juros, prevê mercado
20/07/2016 – Fonte: G1
O novo presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, preside nesta quarta-feira (20) sua
primeira reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), responsável por fixar os juros
básicos da economia.
Ele estará acompanhado da diretoria recém-empossada da instituição. Ao fim da reunião,
será anunciado o novo patamar da taxa Selic, o que está previsto para acontecer após as
18h.
Mesmo pressionado pelo setor produtivo, por sindicalistas e pelo governo para iniciar o
processo de corte dos juros básicos da economia, a expectativa do mercado financeiro é
de que o Banco Central mantenha a taxa Selic estável em 14,25% ao ano – o maior
patamar em dez anos.
A pressão é motivada pela forte recessão da economia brasileira, e a taxa de juros,
mantida alta, encarece o crédito e, consequentemente, contribui para inibir o consumo
das famílias e o investimento das empresas, fatores necessários para a retomada do
crescimento. Por outro lado, os juros altos ajudam a desacelerar a inflação.
Para este ano, a mais recente previsão do mercado financeiro é de um tombo de 3,3% no
Produto Interno Bruto (PIB), após um recuo de 3,8% ano passado – o maior em 25 anos.
Para 2017, a previsão de alta de cerca de 1% ainda é considerada insuficiente para
reverter de forma mais forte o quadro de desemprego do país.
Mesmo assim, Ilan Goldfajn informou, no fim de junho, que buscará atingir a meta central
de inflação de 4,5% em 2017 – o que pressupõe um atraso maior no processo de queda
dos juros.
A inflação corrente do país ainda está elevada. Em 12 meses até junho, o índice somou
8,84%, distante do objetivo central de 4,5% para o próximo ano.

Sistema de metas
O Brasil trabalha com um sistema que fixa metas para a taxa de inflação de cada ano. Ele
prevê uma meta central, que deve ser buscada pelo BC. Para 2016 e 2017, essa meta
central é de 4,5% no ano, com um intervalo de tolerância.
Para 2016, o intervalo em relação à meta central é de dois pontos percentuais para cima
ou para baixo. Assim, se a inflação deste ano não chegar aos 4,5%, mas ficar, por
exemplo, em 6,5% (dois pontos percentuais acima), o Banco Central não terá
descumprido a meta formalmente. Para 2017, o teto é mais baixo, podendo a inflação ficar
em até 6%.
Para frear a inflação, o principal mecanismo usado pelo BC é a alta da taxa de juros (Selic).
Ao subir os juros ou mantê-los elevados, o BC encarece o crédito. O objetivo é reduzir o
consumo no país para conter a inflação que tem mostrado resistência.
Entretanto, os juros altos prejudicam a atividade economica e, consequentemente, inibem
a geração de empregos. Quando o Banco Central julga que a inflação está compatível com
as metas preestabelecidas, pode baixar os juros.
Cenário para a inflação
Analistas do mercado financeiro estimaram, na semana passada, que o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - a inflação oficial do país - ficará em 7,26% neste
ano e em 5,3% em 2017, ainda distante do objetivo central de 4,5% fixado.
No fim de junho, o próprio Banco Central avaliou que a inflação somaria 6,9% neste ano
e recuaria para 4,7% em 2017, mas somente com a taxa de juros estável no atual patamar
de 14,25% ao ano - o maior patamar em dez anos - e com o dólar em R$ 3,45.
Desde o final de junho, quando o BC fez essas previsões, por meio do relatório de inflação,
o cenário mudou, com alguns indicadores favorecendo o controle da inflação - como a
queda do dólar - mas outros pressionando ainda mais os preços, como a deterioração das
contas públicas.
Para este ano, a previsão é de um déficit de R$ 170,5 bilhões para as contas do governo,
algo próximo de 2,6% do PIB. Para 2017, a previsão é de rombo de R$ 139 bilhões (cerca
de 2% do PIB). No relatório de inflação, no fim de junho, a estimativa era de um déficit
menor para o ano que vem, de 0,9% do PIB. Déficit mais alto implica em mais gastos
públicos, que pressionam a inflação.
"Fica mais difícil cortar juros [neste momento]. Existe uma troca entre o que faz de aperto
fiscal e monetário. Quanto mais fiscal [controle de gastos] fizer, melhor para a inflação",
explicou o economista Alexandre Schwartsman, ex-diretor do Banco Central.

Para ele, o processo de corte de juros deve começar mais para o fim deste ano. "A
expectativa de inflação [do mercado] para o ano que vem está caindo. A percepção de
que há uma diretoria [no BC] com uma postura distante da diretoria anterior, preocupada
em trazer a inflação para a meta, tem levado a uma correção das expectativas", explicou
ele.
Pressão sobre o BC
A primeira reunião do Copom da nova diretoria acontece em meio à pressão do setor
produtivo e dos trabalhadores pelo início do corte dos juros. E, nos últimos dias, o
presidente em exercício, Michel Temer, também falou sobre o assunto. Ele declarou, em
entrevista à GloboNews, que tem pedido à equipe econômica "sobre a possibilidade de
reduzir os juros".
Para Schwartsman, que já foi diretor do BC, é "lamentável" que o presidente da República
tenha se juntado ao coro para pedir redução dos juros. "Deixa o BC fazer o que precisa.
Eu não sei onde é que o presidente obteve seu doutorado em economia monetária, mas
não foi onde eu estudei", declarou ele.
Durante sabatina no Senado Federal, Goldfajn declarou ser favorável à autonomia do BC
e à fixação, no futuro, de mandatos para presidente e diretoria. Sobre mandato para
presidente e diretores do banco, Goldfajn disse que é preciso ainda que o país tenha
"maturidade" para que isso seja feito no futuro. Na vigência de um mandato, diretores e
presidente teriam período fixo de permanência no cargo.
O governo informou que vai propor ao Congresso uma "autonomia técnica" para o Banco
Central. O projeto não deve prever mandatos fixos para presidente e diretores da
instituição, mas deve garantir foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal (STF) para
toda a diretoria do BC.
No mês passado, Goldfajn explicou que o BC e o governo estão adotando medidas para
permitir a queda na taxa de juros no Brasil, mas acrescentou que esse processo tem de
ser levado adiante somente quando as condições permitirem que ele ocorra de "forma
responsável", ou seja, de modo que a inflação atinja a meta de 4,5% em 2017.
Analistas buscam pistas em Copom do novo Banco Central
20/07/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo

A nova diretoria do Banco Central tomará nesta quarta-feira (20) sua primeira decisão
sobre a taxa básica de juros (Selic). A maioria dos economistas espera manutenção
dos juros em 14,25%, mas alguns analistas veem um possível corte na taxa, que está
nesse patamar há um ano.
O presidente do BC, Ilan Goldfajn, abriu na tarde desta terça-feira (19) a primeira
reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) desde que assumiu o cargo.
O encontro, que termina nesta quarta, será o primeiro com os novos diretores Tiago
Berriel (Assuntos Internacionais), Carlos Viana de Carvalho (Política Econômica),
Reinaldo Le Grazie (Política Monetária) e Isaac Sidney Menezes Ferreira
(Relacionamento Institucional e Cidadania).

É grande a expectativa do mercado em relação ao comunicado da decisão, que deve
dar sinais sobre o futuro da política monetária.
Na semana passada, o BC anunciou mudanças nos horários da reunião do Copom e na
data de divulgação da ata sobre o encontro.
O segundo dia da reunião terá início às 14h30. Com isso, acabará mais cedo. A
expectativa é que o resultado, se haverá ou não corte da taxa básica de juros, seja
conhecido logo após as 18h. Normalmente, a divulgação ocorre próxima das 20h.
A outra mudança é a antecipação da divulgação da ata do Copom em dois dias. O
documento sairá sempre na terça-feira seguinte ao encontro. Antes, era divulgado na
quinta-feira da semana seguinte.
O Copom tem ainda os diretores Luiz Edson Feltrim (Administração), Anthero Meirelles
(Fiscalização), Sidnei Corrêa Marques (Organização do Sistema Financeiro e Crédito
Rural) e Otavio Ribeiro Damaso (Regulação), que já eram membros na gestão
Alexandre Tombini.
Previsões de especialistas podem não ajudar o Brasil a sair da crise
20/07/2016 – Fonte: G1
Quem esteve atento ao noticiário econômico em 2009 deve se lembrar de uma capa
memorável da revista "The Economist", na qual o Cristo Redentor aparece como um
foguete. O título "Brazil takes off" (Brasil decola, em tradução livre) trazia uma
reportagem especial de 14 páginas, sobre o potencial do país. Naquela ocasião, a
projeção da revista era que o Brasil se tornaria a quinta maior economia do mundo
depois de 2014, apoiada principalmente no pré-sal e nas exportações para países
asiáticos.
A previsão, no entanto, ficou bem distante da realidade – e a revista, inclusive, fez
outra capa, em outubro de 2013, mostrando a estátua do Cristo em queda e o título
"Has Brazil blown it?" (O Brasil estragou tudo?). O exemplo é importante para trazer
a seguinte reflexão: afinal, até que ponto as previsões baseadas em especialistas são
confiáveis?
Sobre este tema, o psicólogo Philip Tetlock, da Universidade da Pensilvânia, fez um
estudo pioneiro intitulado "Avaliação política especializada: É boa mesmo? Como
vamos saber?".
Ele entrevistou 284 pessoas que trabalhavam como especialistas de tendências
políticas e econômicas, pedindo a eles que estimassem as probabilidades de ocorrência
de alguns eventos no período do estudo. Questões como "Gorbachev seria deposto em
um golpe?", "Qual país seria a nova emergência da economia?", entre outras foram
colocadas para os especialistas. Ao todo, foram coletadas cerca de 80 mil respostas.
Para a surpresa dos especialistas, todos eles se saíram muito mal. De modo geral, o
estudo concluiu que as previsões dos especialistas são ligeiramente melhores que o
prognóstico feito por leigos. Além disso, outro fator chamou atenção: quanto mais
famoso o especialista, mais rebuscado o prognóstico. O excesso de confiança fazia
com que eles fossem mais ousados em suas opiniões em relação aos colegas.
O resultado pode levar alguns a crerem que especialistas não são bem preparados,
mas não é este o caso. A questão é que o resultado da pesquisa não deveria causar
tanto espanto, afinal, o mundo é complexo demais. Os acontecimentos futuros
dependem de incontáveis variáveis que tornam impossível a previsão exata do que vai
acontecer.

Tendências para um futuro próximo – contextualizados com base em eventos passados
– podem dar certa noção de cenários prováveis, mas não podemos nos apoiar
cegamente nessas avaliações como o parecer mais seguro do que virá pela frente.
Vale contextualizar essa análise com o momento em que vivemos. O pessimismo,
tanto no campo político quanto econômico, tem gerado na população a sensação de
que não há resposta para sair da recessão.
Cabe a nós fiscalizar de perto o que vem sendo feito para tirar o país deste momento
crítico e continuar cobrando o governo interino. A forma como conduzimos e
analisamos o presente é muito mais valiosa para a construção de um futuro promissor
do que a formulação de opiniões rebuscadas sobre o que pode acontecer daqui em
diante.
Fóruns Estadão: compliance depende da análise de risco, diz executivo da
Siemens
20/07/2016 – Fonte: A Tarde
Não existe um modelo perfeito de compliance, porque um bom programa de
integridade depende de uma análise de risco da própria empresa. Essa é uma das
conclusões apresentadas pelo diretor de compliance da Siemens Brasil, Reynaldo Goto,
durante o Fóruns Estadão - Governança Corporativa. "Não se pode negar que a
empresa está em um ambiente em que existe risco, por isso a análise é sempre muito
importante", disse.
A Siemens ficou conhecida por ter pagado a maior multa por um caso de corrupção no
mundo, em 2008, em acordo de US$ 1,6 bilhão com os governos dos EUA e da
Alemanha. Segundo Goto, o escândalo, descoberto em 2006, marcou o pior momento
na história da companhia, não só pelas multas, mas pela perda de credibilidade. "A
pior coisa é o cliente não querendo comprar, o fornecedor não querendo entregar,
excelentes profissionais saindo da empresa", contou.
Goto lembrou que, logo após 2006, a companhia implementou quatro medidas
essenciais: afastamento da alta direção relacionada aos ilícitos, colaboração com as
autoridades, ressarcimento ao erário e implementação do sistema de compliance.
Mesmo assim, esse programa de integridade não quer dizer que eles viraram "santos".
"Nós não somos perfeitos. Há cerca de um mês fechamos um acordo de leniência com
um país do Oriente Médio, ainda relacionado a essas sombras do passado. Passada
uma década, ainda estamos limpando a estrutura da empresa, em um processo de
melhoria contínua do compliance", relatou.
No Brasil, em 2011 a Siemens desligou o presidente da unidade no País, após
investigações internas, e em 2013 fez um acordo de leniência com as autoridades
relacionado a casos de corrupção no sistema metroviário paulista.
Atualmente, Goto diz que dois terços dos recursos e esforços da sua diretoria são
aplicados em prevenção, com treinamentos, comunicações, políticas e controles. A
Siemens também criou, em parceria com o Banco Mundial, um fundo de US$ 100
milhões para fomentar programadas de integridade ao redor do mundo. No Brasil, a
companhia apoia o Instituto Ethos.
Falando no mesmo painel, a professora da FGV Direito Mariana Pargendler comentou
que a tendência é a governança aparecer como uma grande promessa em tempos de
crise. Passada a crise, no entanto, a governança continua como resposta, até porque
a ameaça de punições é um incentivo para a adoção de medidas de integridade.
No caso das estatais, ela disse que é importante ter uma lei própria para essas
companhias, mas que a recente legislação aprovada no Brasil ainda é tímida. "Há uma

grande ambiguidade em relação aos conselheiros independentes na Lei das Estatais,
pois não fica claro como garantir essa independência", apontou.
Alexandre di Miceli: compliance sem mudança de mentalidade é 'enxugar
gelo'
20/07/2016 – Fonte: EM.com
O sócio da Direzione Consultoria e Educação Executiva, Alexandre di Miceli, afirmou
que adotar regras de compliance sem uma mudança de mentalidade na gestão de uma
empresa é "enxugar gelo". A declaração foi dada durante o evento Fórum Estadão Governança Corporativa.
Segundo ele, os diversos casos de corrupção revelados recentemente mostram que
não se trata de uma "maçã podre" no cesto, mas sim reflexos de um sistema que
acaba gerando essas irregularidades.
"Nós precisamos revisitar questões fundamentais para a base do modelo de
governança de uma empresa de sucesso do século XXI". Para o pesquisador, a ética
tem de ser parte integral de qualquer decisão empresarial.
Os líderes de uma empresa precisam estar dedicados a alinhar os interesses de todas
as partes interessadas, afirma Miceli, e também se deve promover uma gestão de
pessoal baseada na confiança, não na pressão, para extrair o melhor dos funcionários.
Além disso, é preciso ser transparente em relação aos impactos, mesmo os não
financeiros, da companhia. E ter um interesse voluntário em buscar e arcar com as
externalidades da operação da empresa.
"Tudo isso faz parte de um novo conceito, chamado capitalismo consciente. Quando
bem governadas, as empresas são a principal forma de criação de valor para a
sociedade", disse.
Artigo: Pequena inteligência ou grande desonestidade
20/07/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo
Há alguns tímidos sinais de que o movimento de retração do PIB, que desde o início
da sua queda no 2º trimestre de 2014 até o 1º trimestre de 2016 caiu cerca de 6%,
vem perdendo velocidade. Isso sugere que talvez estejamos nos aproximando de um
ponto de reversão cíclica, ainda que nada se possa afirmar com segurança.
Quando isso acontecer deveremos ver, inicialmente, um aproveitamento da
capacidade produtiva ociosa e depois retornar lentamente à "nova" velocidade de
cruzeiro. A experiência internacional mostra que a disponibilidade para o crescimento,
o PIB potencial, tende a diminuir depois de uma recessão com a profundidade da que
estamos vivendo.
Ela começou no 2º bimestre de 2014, como consequência da desastrosa política de
intervenções voluntarísticas na economia que o governo Dilma adotou no início de
2012, depois da sua exitosa administração em 2011.
A verdade é que 2013 não terminou mal: o PIB cresceu 3,0% (0,8%, pelo menos,
devido ao salto da agricultura); uma taxa de inflação de 5,9%; um superavit primário
de 1,7% do PIB, agora corrigido dos efeitos das "pedaladas" (14,6 bilhões de reais)
para 1,4%; um deficit nominal parecido com 3% e a dívida bruta/PIB permaneceu
estável, em torno de 52% do PIB.
O desastre foi mesmo em 2014. O governo –por ser um ano eleitoral– recusou-se a
reconhecer a gravidade da situação e resolveu buscar a reeleição "fazendo o diabo".
Terminou muito mal: o PIB cresceu 0,1%; a taxa de inflação foi de 6,4%; um deficit

primário de 0,6% do PIB –agora corrigido das "pedaladas", para 0,8%–; um deficit
nominal de 6% e um saldo na relação dívida bruta/PIB para 57%.
Infelizmente, depois do sucesso no processo eleitoral, Dilma não recuperou o seu
protagonismo. Os erros acumulados foram muitos. O menor dos quais foi ter escolhido,
em um ano, dois ministros da Fazenda igualmente competentes, mas de seitas
econômicas antagônicas.
A nenhum deles pode dar o suporte político que perdera dos eleitores que lhe haviam
dado seu voto e que, sem uma explicação plausível, sentiram-se traídos.
A situação econômica não deixou de piorar e hoje temos 11 milhões de desempregados
e uma relação dívida bruta/PIB caminhando -se nada for feito- para 75%. O desastre
fiscal da União repete-se nos Estados, nos municípios e no Distrito Federal, deixando
clara a falta geral de controle fiscal.
Afirmar que tal destruição é resultado da política do presidente interino Michel Temer,
que assumiu há algumas semanas, como insiste a esquerda infantil no Senado, revela
uma pequena inteligência ou uma grande desonestidade...
(Antônio Delfim Netto - ex- ministro da fazendo nos governos Costa e silva e Médici,
é economista e ex-deputado Federal).
Brasil Kirin pode vender fábricas para Heineken
20/07/2016 – Fonte: Exame

A Brasil Kirin negocia a venda de duas fábricas para a Heineken, como parte da
estratégia para economizar até R$ 200 milhões ainda esse ano.
Segundo o jornal Valor Econômico, a dona da cerveja Devassa quer se desfazer das
unidades em Horizonte, no Ceará, e em Alexânia, em Goiás.
De acordo com o jornal, a Heineken poderia se interessar principalmente pela rede de
distribuição da Brasil Kirin, que atinge mais de 80% do território nacional com 170
distribuidores independentes e 20 centros de distribuição.
No início de julho, o Cade aprovou a venda da fábrica da Brasil Kirin em Cachoeiras de
Macacu, no Rio de Janeiro, para a Ambev.
No entanto, isso não foi o suficiente para alcançar os cortes de custos planejados pela
companhia, que também é dona das cervejas Schin e Baden Baden, de acordo com o
jornal.
A intenção de vender os ativos veio depois que o grupo japonês Kirin teve seuprimeiro
prejuízo da história em 2015, principalmente por conta da subsidiária brasileira, que
sofre com a crise econômica.
Ela perdeu 25% de sua participação de mercado no ano passado e teve queda de
25,4% nas receitas, por conta da depreciação do real ante o dólar e queda de 16,8%
na venda de cervejas.

Por isso, o presidente da Brasil Kirin, André Salles, apresentou um plano de
recuperação do negócio para a matriz japonesa.
Para economizar R$ 200 milhões já nesse ano, ela espera reorganizar seu portfólio,
vender fábricas e cortar custos internos.
A Brasil Kirin não confirmou que estaria negociando a venda dessas unidades e disse
que "está permanentemente buscando alternativas para otimizar a utilização de seus
ativos e elevar a sua eficiência operacional".
Por meio de sua assessoria de imprensa, afirmou que, além de cortes nos custos
internos, investirá R$ 400 milhões no reposicionamento de algumas marcas.
Um exemplo é a mudança de posicionamento da Devassa, que abandonou suas formas
mais populares e decidiu investir apenas na versão premium. Procurada, a Heineken
afirmou que não iria comentar.
Odebrecht Agroindustrial reestrutura dívida de R$ 7 bilhões
20/07/2016 – Fonte: Diário do Grande ABC
A Odebrecht Agroindustrial fechou a reestruturação de R$ 7 bilhões em dívidas com
Banco do Brasil, BNDES, Bradesco, Itaú e Santander. Para fechar negócio, os bancos
exigiram que metade do valor da dívida fosse garantida por 100% das ações que a
Odebrecht possui na Braskem, empresa do setor petroquímico. Com a renegociação,
a Agroindustrial terá 13 anos para quitar o saldo devedor e a primeira parcela vence
somente daqui a cinco anos.
Desde que a Odebrecht foi envolvida na Operação Lava Jato, o que comprometeu seus
negócios de construção, a Braskem passou a ser a empresa que traz os maiores
retornos para todo o grupo. "A Odebrecht entregou a joia da coroa", resumiu uma
fonte que participou da operação.
Por isso, a ideia da empresa é pagar a parte da dívida do braço agroindustrial que está
garantida com as ações da Braskem assim que conseguir vender algum dos outros
ativos que estão sendo negociados atualmente. A venda da Odebrecht Ambiental é a
que estaria hoje em estágio mais avançado.
A Odebrecht também se comprometeu a fazer um novo aporte de R$ 6 bilhões na
empresa. Segundo comunicado divulgado pela Odebrecht Agroindustrial na noite desta
terça-feira, 19, essa capitalização será feita com cerca de R$ 2 bilhões em ativos e R$
4 bilhões em aporte financeiro - deste total, R$ 2,5 bilhões servirão para pagar os
bancos.
De acordo com uma fonte a par da operação, foram oito meses de negociação. Os
bancos concederam dinheiro novo à companhia, que será usado pela empresa
justamente para a capitalização e pagamento de parte da dívida. O balanço da
Agroindustrial de 2015 mostrava um endividamento total de cerca de R$ 10 bilhões.
Essa estratégia foi usada para que as instituições financeiras pudessem melhorar a
nota de risco do empréstimo e, assim, evitar provisionamentos em seus próprios
balanços. A nota de risco pôde ser melhorada justamente por causa da nova garantia
concedida pela empresa.
O Banco do Brasil é agora o maior credor da Braskem, com R$ 3,5 bilhões. Depois
vem o BNDES com cerca de R$ 1,5 bilhão, seguido de Bradesco e Itaú, com
aproximadamente R$ 1 bilhão cada um, e Santander, com cerca de R$ 200 milhões.
Nenhum banco comentou o tema até o fechamento da edição.

A Odebrecht confirmou o financiamento de R$ 7 bilhões e o prazo de 13 anos, mas
não quis detalhar o nome dos bancos.
Histórico
A explicação da Odebrecht para as dificuldades da Agroindustrial remonta a 2007,
quando a empresa começou a fazer uma série de aquisições. Nos anos seguintes, as
quebras de safras e a política de preços de combustíveis do governo, que segurou o
valor da gasolina, prejudicando o etanol, acabaram por deixar a empresa em situação
crítica.
O último balanço do grupo mostra que, em 2015, os passivos de curto prazo eram de
R$ 3,7 bilhões, maiores do que os ativos a receber da companhia.
A reestruturação da dívida da Agroindustrial traz um alívio para o grupo Odebrecht
como um todo. Os esforços agora se voltam para a Odebrecht Óleo e Gás, que está
renegociando R$ 17 bilhões em dívidas

