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EDITORIAL: TERCEIRIZAÇÃO E REFORMA TRABALHISTA



PROCURA POR BLINDAGEM AUTOMOTIVA ESTÁ EM ALTA EM CURITIBA



PROCESSO DE BLINDAGEM PODE AGREGAR 160 KG AO VEÍCULO



ABERTURA DE EMPRESAS CRESCE 3,5% NOS PRIMEIROS CINCO MESES DO ANO



OCIOSIDADE NA INDÚSTRIA DEVE ATINGIR RECORDE EM 2016, AFIRMA CNI



MERCADO DE TRABALHO DEVE MOSTRAR REAÇÃO EM SETEMBRO, DIZ MINISTRO



TESOURO: 'SE HOUVER NECESSIDADE DE RECOMPOR IMPOSTOS, ESSE SERÁ UM
PLANO

C'



MARCOPOLO VENDE 19 ÔNIBUS VIALE BRT AO RIO DE JANEIRO



ZF E TRW INTEGRAM AFTERMARKET PRIMEIRO NA AMÉRICA LATINA



FORD TERÁ NOVO CENTRO PARA EXPORTAR PEÇAS



BRIDGESTONE ABORDA VISÃO FUTURA DOS PNEUS



NISSAN TEM LUCRO DE US$ 1,3 BI NO 1º TRIMESTRE DO ANO FISCAL



DEMANDA POR AÇO NO BRASIL DEVE TER ALTA LIGEIRA NO 2º SEMESTRE, VÊ
USIMINAS



INDÚSTRIA DE MÁQUINAS FATUROU 29% A MENOS NO PRIMEIRO SEMESTRE



SUPER LIGA METÁLICA QUATRO VEZES MAIS DURA QUE TITÂNIO



SCHUNK DISPONIBILIZA O PRIMEIRO SENSOR INTERATIVO NO BRASIL



CONFIANÇA DA INDÚSTRIA AVANÇA 3,7 PONTOS EM JULHO, PARA 87,1 PONTOS



APENAS UMA EM CADA QUATRO PEQUENAS EMPRESAS PRETENDE ABRIR VAGA DE
TRABALHO ATÉ O FINAL DO ANO



ANGLO AMERICAN REDUZ DÍVIDA LÍQUIDA A US$11,7 BI; BUSCA META DE MENOS
DE

US$10 BI



VALE VÊ DEMANDA FIRME POR MINÉRIO COM ESTÍMULOS DO GOVERNO CHINÊS



ARTIGO: É URGENTE DEFINIR UMA NOVA POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA



COMISSÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO QUER DISCUTIR BENEFÍCIOS FISCAIS PARA
EMPRESAS QUE INVESTIREM NO

PARANÁ



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



SINDICATO EXIGE REPARAÇÃO PARA DEMITIDOS DA YOKI



INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS APONTAM EVOLUÇÃO DE INVESTIMENTOS NO
BRASIL



DEMANDA POR AÇO NO BRASIL DEVE TER LEVE ALTA NO 2º SEMESTRE, VÊ USIMINAS



MAIS AJUSTADA, INDÚSTRIA REDUZ CORTE DE VAGAS



GOVERNO PREVÊ INÍCIO DE RECUPERAÇÃO DA ATIVIDADE NO 4º TRI



INFLAÇÃO NA SAÍDA DAS FÁBRICAS É DE 0,52% EM JUNHO, DIZ PESQUISA DO
IBGE



ARTIGO: BRASIL, REFÉM DA CLT?



MUDAR CLT VAI AJUDAR O PAÍS A CRESCER



TRABALHADOR PERDE 4,2% DO PODER DE COMPRA EM UM ANO, DIZ IBGE



DESEMPREGO SOBE PARA 11,3% NO 2º TRIMESTRE, APONTA PNAD, DO IBGE
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Editorial: Terceirização e reforma trabalhista
29/07/2016 – Fonte: Gazeta do Povo
Apresentar um novo projeto contrariando a votação na Câmara do ano
passado traz implicações políticas e econômicas
Em uma reunião na última quarta-feira (27), o governo abriu um canal de diálogo com
as centrais sindicais para debater a reforma trabalhista.
Na conversa, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, expôs as três linhas de
mudanças que estão na pauta do presidente interino Michel Temer e saiu com o
compromisso das centrais – excluindo-se CUT e CGT, que preferem esperar a votação
final do impeachment antes de conversar – de que aceitam debater as mudanças.

Mesmo em setores tradicionais, como a construção civil, a terceirização traz ganhos
de especialização.
A abertura de conversas com as centrais faz bastante sentido em duas das propostas:
a criação de um mecanismo perene de manutenção de empregos nos moldes do
Programa de Proteção ao Emprego (PPE) e a revisão da legislação trabalhista para que
as negociações possam prevalecer sobre o legislado.
Sobre o terceiro ponto, a regulamentação da terceirização, é menos clara a
necessidade de se retomar a discussão do início, pois um projeto de lei, já aprovado
pela Câmara e nas mãos do Senado, tramita no Congresso desde 2004.
Na reunião, Nogueira disse que o governo estuda enviar um novo projeto sobre o tema
para o Congresso. A ideia é que ele não legalize a terceirização das chamadas
atividades-fim, ou seja, a contratação de prestadores de serviços no mesmo segmento
de atuação da empresa contratante, contrariando o texto provado pela Câmara no ano
passado.
A regulamentação da terceirização da atividade-fim foi alvo de um debate amplo e
prevaleceu entre os deputados federais o argumento de que ela é necessária para o
setor privado e não reduz os direitos dos trabalhadores.
Apresentar um novo projeto contrariando a votação na Câmara do ano passado traz
implicações políticas e econômicas.
Do ponto de vista econômico, qualquer atraso na regulamentação aumenta a
insegurança jurídica de empresas que precisam recorrer a prestadores de serviço para
conduzir seus negócios.
A terceirização é um modelo que permite a especialização de empresas em atividades
que exigem o acúmulo de conhecimento e vai muito além do fornecimento de mão de
obra para áreas tidas como secundárias, como segurança e limpeza.
É justamente nas áreas mais especializadas que a linha que divide atividades-meio e
atividades-fim fica mais tênue. Empresas na fronteira tecnológica costumam
terceirizar o desenvolvimento de partes de seus softwares e o design de partes de
seus produtos.
Mesmo em setores tradicionais, como a construção civil, a terceirização traz ganhos
de especialização – uma empresa especializada em fundações, por exemplo, pode
fazer obras em diversos canteiros de outras construtoras. Nada disso implica na
contratação sem o respeito aos direitos trabalhistas
A inclusão do tema em uma nova negociação com sindicatos traria um sinal político
importante e negativo. Em primeiro lugar, desvalorizaria uma votação já feita na
Câmara. Além disso, tiraria do Senado a responsabilidade de avaliar o texto que
recebeu.
É certo que, assim como as centrais sindicais, as entidades empresariais também têm
ressalvas sobre o texto que chegou ao Senado e será salutar que os senadores façam
uma análise crítica do projeto.
Avançar imediatamente na votação do projeto de lei que está no Senado, portanto,
não atropelaria o debate público.
Quanto aos outros dois temas–novo modelo de PPE e a prevalência do negociado sobre
o legislado –, a abertura do diálogo é bem-vinda. São dois assuntos que, ao
amadurecer, podem contribuir para a melhoria do ambiente de negócios no Brasil.

Procura por blindagem automotiva está em alta em Curitiba
29/07/2016 – Fonte: Bem Paraná

A crescente sensação de insegurança, presente em todas as grandes cidades, tem
feito a população investir em proteção pessoal, como a blindagem automotiva. Em
Curitiba, a procura pelo serviço cresceu 40% neste ano, segundo empresas
especializadas do segmento.
Os dados coincidem com o aumento da criminalidade na cidade. Há uma relação direta
do aumento da violência com a procura pelo serviço de blindagem.
“Em abril, o tiroteio ocorrido no Restaurante Madero do Cabral rendeu três clientes no
dia seguinte ao ocorrido”, afirma Fernando Okamoto, diretor da LAF Blindados, uma
das únicas fabricantes de blindados do Paraná e Santa Catarina. “Já no dia seguinte
ao do assalto da Joalheria Begerson, meu telefone não parou de tocar”, conta.
De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública do Paraná (SESP-PR),
somente em março de 2016 as mortes violentas aumentaram 35% em relação ao
mesmo período do ano passado.
Os crimes de latrocínio (roubo seguido de morte) aumentaram 24% em Curitiba
durante 2015 com relação ao ano anterior. Esses índices fomentam o ranking onde a
capital paranaense aparece como uma das 50 cidades mais violentas do mundo com
mais de 300 mil habitantes, de acordo com o Conselho Cidadão para a Segurança
Pública e a Justiça Penal.
Previsão é de avanço de 60% do setor neste ano
Em 2015, cerca de 200 carros foram blindados em Curitiba, um recorde. Segundo o
diretor da LAF Blindados, Fernando Okamoto, o perfil do público que recorre a
blindagem tem mudado.
Antes eram apenas grandes empresários, agora a classe média está recorrendo à
proteção. Uma prova disso está no valor dos carros. Antes, eles tinham valor a partir
de R$ 200 mil. “Hoje, os carros mais comuns são o Corolla e SUVs, que saem a partir
de R$ 80 mil”, conta.
A blindagem nível III-A, que é a que a LAF trabalha, é a mais segura autorizada pelo
Exército Brasileiro para civis. O custo inicial é de R$ 38 mil — custo médio para blindar
uma picape pequena, como por exemplo, uma saveiro ou strada. Esse valor varia de
acordo com o tipo de carro, quanto maior for o veículo, maior o custo. Okamoto explica
que o nível III-A suporta um tiro de uma magnum calibre 44.
A previsão de Okamoto é de outro recorde em 2016, com incremento de 60% na
procura pelo serviço comparado a 2015. “O Brasil lidera o ranking mundial de
blindagem automotiva, com cerca de 20 mil carros em 2015 e previsão de aumento
para este ano.

E Curitiba segue essa tendência”, avalia. Na unidade que funciona no bairro Boqueirão,
a média mensal atual é de 20 carros, contra uma média mensal de 12 carros
registrados em 2015.
“Pelos altos índices de violência urbana, as pessoas preferem ter a tranquilidade de
colocar suas famílias dentro de um ambiente seguro, às vezes comprando um carro
com um valor menor para poder investir em blindagem”, diz Okamoto.
Rápida
Relembre os casos citados por Fernando Okamoto, diretor da LAF Blindados
Restaurante Madero — No dia 3 de abril deste ano, três homens armados invadiram o
restaurante Madero que fica localizado no bairro Cabral, na Avenida Munhoz da Rocha.
Houve confronto com a Polícia e, na troca de tiros, um segurança e um garçom foram
baleados.
Joalheria Bergerson — A loja da joalheria Bergerson do ParkShopping Barigui, em 25
de abril, foi assaltada por homens armados. Houve confronto com troca de tiros. O
crime ocorreu por volta das 20h40, quando o shopping estava cheio. Havia pelo menos
três assaltantes que atacaram a joalheria Bergerson. Testemunhas chegaram a falar
em fuzil e escopeta.

Processo de blindagem pode agregar 160 kg ao veículo
29/07/2016 – Fonte: Bem Paraná
Após a blindagem de um carro, o peso do veículo “ganha” entre 150 e 160 quilos. “É
como se o veículo passasse a ter sempre duas pessoas de PBT (Peso Bruto Total)”,
compara. Como o trabalho de blindagem exige a desmontagem completa do carro, a
mão de obra da unidade é cara e, portanto, treinada pela própria empresa.
“Todas as quartas-feiras, a equipe passa por um treinamento a fim de sempre estar
atualizada em relação as novas tecnologias apresentadas pelas novas gerações dos
modelos de carros”, conta o diretor da LAF Blindados, Fernando Okamoto.

Em linhas gerais, Okamoto explica que o processo de blindagem passa por cinco
etapas, que exigem engenharia automotiva. A primeira etapa é a desmontagem do
carro. “Não tocamos apenas no motor, na caixa de câmbio e no painel do carro”, conta.
A segunda parte é montagem da parte blindada, com a aplicação da fibra da aramida,
ou kvelar. Essa é uma fibra sintética de aramida tramada muito resistente e leve.
Trata-se de um polímero com resistência ao calor e sete vezes mais resistente que o
aço por unidade de peso. Em seguida, os vidros comuns são trocados por vidros
blindados. Em seguida, vem a montagem do carro, em uma terceira fase.
As duas outras etapas finais são referentes aos testes necessários, após ao processo
de blindagem, para verificar as condições de estanquidade e de rodagem. “Nós
desmontamos o carro inteiro e temos de devolver ao cliente em iguais condições de
uso e segurança”, conta. Esse processo todo, dura 30 dias.
Sirenes — Para garantir a segurança dos blindados, a LAF instala dois botões no painel
do carro. Um deles aciona uma sirene com vários toques (bombeiro e polícia) e um
para o intercomunicador.
“Ou seja, o motorista não precisa abrir os vidros do carro para consegui conversar
com quem estiver ao lado do carro”, diz.
Abertura de empresas cresce 3,5% nos primeiros cinco meses do ano
29/07/2016 – Fonte: Bem Paraná
Entre janeiro e maio de 2016 foram criadas 851.083 novas empresas, 3,5% a mais do
que o registrado nos primeiros cinco meses de 2015, quando o indicador apurou
822.519 nascimentos. Em maio de 2016, foram criadas 176.108 novas empresas,
aumento de 1,2% em relação ao mesmo mês do ano passado. Os dados foram
divulgados hoje (28) pelo Indicador Serasa Experian de Nascimento de Empresas.
De acordo com os economistas da Serasa Experian, o aumento de novas empresas
nos primeiros cinco meses do ano foi puxado exclusivamente pelo surgimento de novos
microempreendedores individuais (MEIs).
Segundo eles, esse movimento tem sido determinado principalmente pelo aumento do
desemprego no país por causa da recessão econômica, impulsionando trabalhadores
desempregados a buscarem, de forma autônoma e formalizados, alternativas
econômicas para a geração de renda.
Serviços
Conforme os dados, nos primeiros cinco meses de 2016 o número de
microempreendedores individuais totalizou 683.779, 9,9% a mais do que no mesmo
período de 2015, quando 622.397 novos MEIs surgiram. Em maio de 2016, o número
de MEIs alcançou 143.007, alta de 7,8% sobre maio de 2015, quando 132.661 novos
MEIs surgiram.
A pesquisa revelou que o número de nascimentos em empresas individuais caiu 29,3%
de janeiro a maio, com 53.096 companhias nascidas, contra 75.119 no mesmo período
do ano anterior. As sociedades limitadas também caíram de 82.665 para 69.862 (15,5%). O nascimento de empresas de outras naturezas registrou crescimento de
4,7%, totalizando 44.345 novas companhias.
O setor de serviços foi o mais procurado pelos empreendedores nos primeiros cinco
meses de 2016, com abertura de 585.829 novas empresas no segmento, equivalente
a 63,0% do total de nascimentos. Em seguida aparecem as empresas comerciais

(242.413 nascimentos, 28,5% do total) e o setor industrial (70.661 empresas abertas,
8,3% do total).
Ociosidade na indústria deve atingir recorde em 2016, afirma CNI
29/07/2016 – Fonte: Paraná Online
A indústria brasileira deve atingir novo recorde de ociosidade neste ano. A informação
consta de Nota Econômica divulgada nesta quinta-feira, 28, pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI). "Em 2016, a utilização da capacidade instalada
permanece baixa, inferior à observada em 2015", diz a nota. O documento aponta que
mais de um terço das máquinas e equipamentos do setor está parado, o que
compromete a situação financeira das empresas.
Em junho, a utilização média da capacidade instalada ficou em 64%, um ponto
porcentual abaixo do registrado no mesmo mês de 2015. Nos meses de janeiro e
fevereiro, atingiu 62%, o nível mais baixo dos últimos 15 anos, indicando que 38% do
parque industrial ficou parado nos dois primeiros meses deste ano.
"A alta ociosidade traz prejuízos para todos. Além dos custos altos, máquinas e
equipamentos parados desestimulam os investimentos e dificultam a retomada do
crescimento da economia e a criação de empregos", afirma na nota o presidente da
CNI, Robson Andrade.
Andrade defende que sejam feitos os ajustes necessários à recuperação da confiança
dos empresários e dos consumidores, como o controle dos gastos públicos, a reforma
da Previdência e a modernização da infraestrutura.
Segundo avaliação da CNI, a elevada ociosidade foi determinada pela queda da
demanda, que teve início ainda no final de 2013. Esse ajuste da produção à demanda,
diz a entidade, começou nas indústrias que produzem bens de maior valor e bens de
capital, como automóveis e caminhões. Em 2015 e 2016, a ociosidade aumentou em
setores de produtos de consumo não duráveis, como alimentos, vestuário e material
de limpeza.
A entidade destaca ainda que a alta ociosidade prejudica as condições financeiras das
empresas, porque a manutenção de máquinas e equipamentos, mesmo parados, tem
custos fixos, que independem do número de bens produzidos.
"Quando se produz pouco - muito abaixo da capacidade, como em 2015, o custo fixo
de produção é dividido por um menor número de unidades produzidas. Quando o custo
por unidade produzida aumenta muito, sua produção pode se tornar inviável e forçar
a empresa a fechar", alerta a CNI.
Mercado de trabalho deve mostrar reação em setembro, diz ministro
29/07/2016 – Fonte: Paraná Online
O mercado de trabalho só deve começar a mostrar reação em setembro, na avaliação
do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Em julho, a expectativa é de que o
fechamento de vagas formais volte a superar a geração de emprego no País.
"Em julho talvez ainda não tenhamos os números desejados, mas, a partir de
setembro, nós acreditamos que teremos meses bem melhores", estimou o ministro,
em visita ao Rio.
O País perdeu 531.765 vagas com carteira assinada no primeiro semestre do ano, o
pior resultado registrado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

(Caged), divulgado na quarta-feira, 27, pelo Ministério do Trabalho. Em junho, foram
fechados 91.032 postos formais, resultado ainda pior do que as previsões mais
pessimistas, que esperavam a extinção de até 84,6 mil vagas.
Nogueira, entretanto, defende que já há sinais positivos nas divulgações do Caged,
como a redução no ritmo de eliminação de vagas no resultado acumulado em 12
meses.
"Tivemos agora nesse mês um pequeno aumento de demissões em alguns setores,
que nos afetou, mas nós estamos convictos que a tendência é reduzir. Quando você
chega no fundo do poço, a gente tem areia. Quando você dá um impulso para sair, a
tendência é afundar um pouquinho ainda, em razão do impulso. E esse é o impulso da
economia em alguns setores. Alguns setores já se estabilizam, em outros setores está
demorando um pouquinho, vai demorar ainda talvez uns três meses", avaliou o
ministro.
Segundo ele, os setores que mais têm mostrado dificuldades de recuperação são o da
construção civil, serviços, metalmecânico e comércio.
"Numa grande crise, como a que o Brasil foi afetado e que levou aí a 12 milhões de
desempregados, você não se recupera em três meses", defendeu. "Logo vamos chegar
ao patamar normal e de retomada", completou.
Tesouro: 'Se houver necessidade de recompor impostos, esse será um plano
C'
29/07/2016 – Fonte: Paraná Online
Em linha com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a secretária do Tesouro
Nacional, Ana Paula Vescovi, afirmou nesta quinta-feira, 28, em coletiva de imprensa
sobre o resultado fiscal de junho e do primeiro semestre, que o governo acredita que
se houver necessidade de uma recomposição de impostos, esse será um plano C.
Segundo ela, o governo pretende evitar centrar todo o ajuste fiscal em um fator que
deve ser a última alternativa. "Reduzir gasto público é nossa primeira escolha",
garantiu.
A secretária do Tesouro reforçou, mais uma vez, que o governo está confiante em
relação à aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que limita os gastos
públicos ocorrer ainda em 2016. "Independente disso, já estabelecemos, para a meta
do ano que vem, a aplicação desse
Mais uma vez, a secretária reforçou que o governo precisa rever as desonerações,
principalmente quando a atividade econômica começar a reagir. Ela avaliou ainda que
a sociedade precisa ter consciência da efetividade desses programas, além de uma
possível revisão de programas ineficientes.
"Tenho falado que a nossa preocupação em gerar condições para a retomada da
confiança e do crescimento não passa apenas pelo ajuste fiscal", disse.
Repatriação
Ana Paula garantiu que os valores da repatriação de recursos de brasileiros no exterior
não virão para aumentar gastos da União. Segundo ela, a lei já está feita e suas
receitas serão conhecidas em novembro.
O governo está contando com esses recursos para ajudar também os Estados e
municípios, através dos fundos de participação. Mais uma vez, Ana Paula evitou fazer
uma previsão para a arrecadação com o programa.

Previdência
Ana Paula afirmou ainda que o resultado da Previdência Social em 2016 terá uma
deterioração de R$ 64 bilhões em comparação a 2015. Ela reforçou que o desempenho
da Previdência tem sido o principal condicionante do resultado deficitário do governo
central.
Por outro lado, a secretária garantiu que as despesas previdenciárias estão crescendo
de maneira "controlada".
Eletrobras
A secretária disse também que o governo considera não ser mais necessário realizar
uma capitalização na Eletrobras em 2016 e que, portanto, isso não está mais previsto
no orçamento federal.
Originalmente havia uma promessa de aporte de R$ 6 bilhões para a estatal neste
ano, mas apenas R$ 1 bilhão foi direcionado à empresa. "O Tesouro precisa ser o mais
conservador possível e está sendo. Não temos no momento condições de capitalizar a
Eletrobras", afirmou.
A secretária lembrou que o próprio conselho de administração da companhia decidiu
recentemente vender ativos de distribuição para melhorar a eficiência da gestão da
estatal.
"Os dados mostram que os gastos operacionais das distribuidoras da Eletrobras são o
dobro do padrão de eficiência do setor privado, daí a estratégia de concentrar a
empresa na gestão de geração e transmissão", afirmou. "O espaço de ganho de
eficiência na Eletrobras é suficiente, não é necessária uma capitalização", concluiu.
Marcopolo vende 19 ônibus Viale BRT ao Rio de Janeiro
29/07/2016 – Fonte: Automotive Business

A Marcopolo anuncia a venda de 19 ônibus Viale BRT para o Rio de Janeiro. Montados
sobre o chassi superarticulado da Mercedes-Benz, modelo O500 MDA 3736, os veículos
serão entregues à Auto Viação Jabour e rodarão em linhas da capital fluminense.
Com 23 metros de comprimento o ônibus tem capacidade para transportar 200
passageiros, sendo 52 sentados. O veículo conta com sistemas de ar-condicionado,
monitoramento de frota e de segurança dos passageiros, GPS e monitores de vídeo.
Também traz entre outras tecnologias, o 2º eixo traseiro direcional, que facilita as
manobras e curvas em vias estreitas e em corredores exclusivos, oferece
acessibilidade por rampa pela porta central, box para cadeirante e dois conjuntos de
portas duplas para desembarque.
“Ficamos honrados com a escolha do modelo Viale BRT em mais essa renovação de
frota. É uma parceria que temos há muitos anos e a Jabour é uma das maiores e
melhores empresas de ônibus da cidade do Rio de Janeiro e está presente nos
principais corredores cariocas de BRT”, comenta o diretor de operações comerciais e
de marketing da Marcopolo, Paulo Corso.

A Auto Viação Jabour opera no sistema de transporte de passageiros desde a década
de 1960 atendendo as distantes e remotas regiões dos bairros de Campo Grande.
ZF e TRW integram aftermarket primeiro na América Latina
29/07/2016 – Fonte: Automotive Business

Alberto Rufini (esq), diretor de marketing e aftermarket, e João Lopes, diretor da
unidade de negócios ZF Services na América do Sul
A ZF e a TRW iniciaram a integração de suas áreas dedicadas ao mercado de reposição
na América Latina, primeira região no mundo a passar pela integração antes mesmo
da matriz alemã.
Com a fusão das empresas a partir da compra da TRW pela ZF, operação que
completou o seu primeiro ano em maio, as divisões ZF Services e TRW Aftermarket
deram início ao processo em março deste ano.
A partir da integração, as marcas TRW e Varga também passam a fazer parte do
portfólio ZF, junto com as marcas ZF, Sachs e Lemförder. Os produtos para o mercado
de reposição mantêm suas respectivas marcas de origem nas linhas leve e pesada: ZF
com componentes de transmissão e eixos, Sachs com embreagens e amortecedores,
Lemförder com componentes de direção e suspensão para pesados, TRW com sistemas
de direção, suspensão e amortecedores para leves e Varga com sistemas de freio.
“Todas as áreas da ZF Services e TRW Aftermarket estão em contato a fim de eleger
as melhores práticas para o mercado e construir juntas o futuro da organização. A
maior quantidade de unidades produtivas distribuídas pelo mundo favorece também a
pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, além de representar maior número
de fontes fornecedoras de soluções. Isso garante maior competitividade e
disponibilidade para o mercado de reposição”, afirma o diretor da unidade de negócios
ZF Services na América do Sul, com João Lopes.
As equipes de atendimento também são complementares. Elas manterão os processos
de garantia, treinamentos oferecidos, suporte das equipes técnicas, comerciais e
promocionais e os serviços oferecidos pelas diferentes marcas com foco em ações
pontuais a partir do perfil de cada região e cliente.
“Nossos parceiros de negócios são comunicados sobre toda e qualquer informação
referente ao processo de integração que seja relevante aos seus negócios. Nosso
objetivo é que toda a tratativa que eles já tinham anteriormente com as equipes de
atendimento permaneça e seja ainda mais fortalecida com a integração”, comenta o
diretor de marketing e aftermarket na América do Sul, Alberto Rufini.
Para comunicar aos clientes a nova fase, a ZF Services e a TRW Aftermarket lançam
no mercado a campanha de comunicação Juntos Somos Melhores, a fim de informar
sobre a integração das marcas e afirmar que, juntas, continuarão atendendo ao
mercado de reposição.

Ford terá novo centro para exportar peças
29/07/2016 – Fonte: Automotive Business

A partir de 1º agosto começa a funcionar o novo centro de distribuição de peças da
Ford destinadas à exportação, localizado em Suzano (SP) e instalado no entreposto
aduaneiro da Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos (Cragea).
Em uma área de 1,9 mil metros quadrados, o novo centro logístico abastecerá as
linhas de produção de até 12 fábricas da companhia espalhadas pelo mundo. Os
componentes estocados no novo local serão destinados apenas às unidades
produtivas, sem qualquer participação no aftermarket.
Elas serão enviadas para Argentina, Venezuela, México, Rússia, China, Vietnã e
Tailândia, Índia e África do Sul, sendo estas últimas com duas unidades cada. A
empresa não revelou o valor de investimento na nova central.
Equipado com escritório, duas docas físicas e outras 17 docas virtuais, considerando
os espaços no solo para depósito de contêineres, o novo centro de distribuição de
peças conta com suporte de outros departamentos da Ford, como finanças, jurídico,
compras e tecnologia da informação.
“Com o novo entreposto, a logística agora será racionalizada. A entrega será feita
diretamente no Cragea e de lá as exportações seguem para os destinos de saída do
País, como o Porto de Santos, os aeroportos de Guarulhos ou Viracopos, em Campinas,
e ainda por rodovia na fronteira do Brasil e Argentina. Isso significa economia de
recursos, tempo e controle”, afirma o supervisor de Logística da Ford, Emerson Miguel.
As principais alterações passam pela realização da operação externa dentro de área
alfandegada, bem como a melhora no processo de embalagens de exportação com o
padrão Ford e redução de reembalagem.
Também haverá ganhos com as mudanças no controle diferenciado de inventário
(formação de lote), retorno imediato ao fornecedor em caso de problemas na chegada
do material e emissão de documentos de exportação pela Ford para todas as peças.
No modelo anterior, o único depósito responsável pela operação, instalado em São
Bernardo do Campo (SP), recebia as remessas de 166 fornecedores externos,
totalizando mais de 2 mil peças destinadas a automóveis, picapes e caminhões.
Lá se consolidava o material e realizava-se o transporte para o centro de distribuição
no Cragea para o desembaraço e exportação. No ano passado a operação movimentou
mais de 1.050 contêineres, equivalentes a 54 mil metros cúbicos de carga.
A nova operação em Suzano contará com o apoio da operação de São Bernardo, que
continuará ativa. Segundo Miguel, a empresa contará com os mesmos 166
fornecedores, mas agora com um sistema mais eficiente.
Já sobre as perspectivas de exportações de componentes para este ano, em um
cenário de câmbio favorável para a atividade, o executivo limita-se a dizer que a Ford

acompanhará a demanda: “Há alguns projetos sempre ligados a novos programas
globais. Com relação aos volumes, trabalhamos de acordo com o mercado”, diz.
Bridgestone aborda visão futura dos pneus
29/07/2016 – Fonte: Automotive Business

A Bridgestone identificou seis fatores que terão impacto no segmento de pneus nos
próximos anos. Os avanços tecnológicos, as mudanças regulatórias, a preservação
ambiental, a direção autônoma e mudanças sociais de caráter demográfico e
comportamental.
A análise foi revelada pelo vice-presidente de desenvolvimento de produtos da
Bridgestone Americas, Steve Charles.
Pesquisas da Reserva Federal dos Estados Unidos e das Nações Unidas preveem
crescimento da classe média em nível mundial de 5% para 25% entre 2005 e 2030,
resultando em número maior de pessoas com acesso ao automóvel.
“Um dos nossos principais focos é incorporar novos materiais e reforços que possamos
utilizar para reduzir o peso de nossos produtos”, diz Charles, citando o benefício que
isso traz ao meio ambiente. Com a redução de massa e melhor reciclabilidade dos
pneus, a companhia pretende oferecer produtos plenamente sustentáveis até 2050.
Charles comenta também que o mercado está se voltando aos pneus run flat,
especialmente considerando a tendência pelos veículos autônomos.
E a redução na resistência ao rolamento continua sendo uma das principais áreas de
pesquisa e desenvolvimento pela necessidade de redução do consumo de combustível
e, consequentemente, de emissão de gás carbônico (CO2).
A Bridgestone está usando mais modelagem computadorizada e, como consequência,
conseguiu reduzir o tempo para lançamento de produtos no mercado.
Entre as considerações finais do estudo, a fabricante acredita em um futuro com pneus
mais dotados de sensores para coleta de dados.
Também se prevê maior utilização de biomassa na produção e uma menor gama de
medidas disponíveis.
E além do run flat, crescerá a aplicação de pneus resistentes a furos ou que dispensem
a utilização de ar comprimido para rodar.

Nissan tem lucro de US$ 1,3 bi no 1º trimestre do ano fiscal
29/07/2016 – Fonte: Automotive Business

A Nissan reportou lucro líquido de US$ 1,3 bilhão no primeiro trimestre do ano fiscal
2016-2017, que corresponde aos meses entre abril e junho, representando leve alta
de 0,3% sobre iguais meses do exercício anterior, informa a empresa em comunicado.
O lucro operacional subiu 2% na mesma base de comparação, para US$ 1,4 bilhão.
O faturamento líquido dos três primeiros meses do ano fiscal ficou 2,9% acima do
apurado um ano antes, ao totalizar US$ 24,6 bilhões. As vendas globais da marca
chegaram a 1,28 milhão de unidades, volume 0,6% abaixo do verificado há um ano.
“A Nissan vem entregando resultados sólidos nestes primeiros três meses do ano
fiscal, apesar dos obstáculos relacionados à moeda e da contínua volatilidade dos
mercados emergentes”, declarou Carlos Ghosn, presidente e CEO da Nissan.
“A demanda pelos principais produtos, especialmente na América do Norte, e nosso
foco contínuo na eficiência de custos contribuíram para uma melhora na performance
de base, nos deixando em uma boa posição para entregar o resultado líquido do ano.
Isto é reflexo da nossa disciplina de custos, ofensiva oferta atual de produtos e
benefícios da nossa estratégia da Aliança”, disse.
Contudo, a companhia decidiu manter as previsões que haviam sido divulgadas em
maio referentes ao ano fiscal vigente e que termina em 31 de março de 2017.
A Nissan espera encerrar o período com lucro líquido de US$ 5 bilhões, o que
representaria aumento de 13% sobre os US$ 4,4 bilhões do exercício anterior. Neste
contexto, o faturamento líquido é previsto em US$ 112,4 bilhões e lucro operacional
de US$ 6,8 bilhões.
Demanda por aço no Brasil deve ter alta ligeira no 2º semestre, vê Usiminas
29/07/2016 – Fonte: CIMM
A demanda brasileira por aço deve apresentar pequena melhora no segundo semestre
sobre a primeira metade do ano, afirmaram executivos da siderúrgica Usiminas, nesta
quinta-feira (28).
Segundo o presidente-executivo da companhia, Sergio Leite, a economia brasileira
parou de cair e "já existem sinais tênues de recuperação", disse ele durante
teleconferência com analistas após a Usiminas divulgar mais cedo prejuízo menor para
o segundo trimestre sobre o mesmo período do ano passado.
Indústria de máquinas faturou 29% a menos no primeiro semestre
29/07/2016 – Fonte: CIMM
O faturamento da indústria de máquinas no Brasil somou R$ 33,06 bilhões no primeiro
semestre do ano, um recuo de 29,3% na comparação com igual período de 2015. Já

o consumo aparente — que considera produção e importações e exclui exportações —
totalizou R$ 53,613 bilhões, queda de 25,4%, segundo dados divulgados nesta quartafeira (27) pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas (Abimaq). A entidade
espera um novo ano de queda no faturamento, o que seria o quarto consecutivo.
Ao considerar os dados apenas de junho, as receitas somaram R$ 5,867 bilhões, uma
queda de 23,7%. No entanto, o consumo aparente chegou a R$ 12,543 bilhões, alta
de 9%. Apesar dessa melhora, a Abimaq avalia que as altas taxas de ociosidade
indicam que é incerta essa retomada.
O presidente da Abimaq, José Velloso Dias Cardoso, afirmou ainda que a indústria não
ganhou competitividade com a alta do dólar nos últimos anos, porque outras moedas
também se valorizaram em relação ao dólar. "Nós competimos com indústrias da
China, Europa. Também houve valorização dessas moedas frente ao dólar", disse.
No semestre, as exportações somaram US$ 3,991 bilhões, estável na comparação com
o período de janeiro a junho de 2015. No mês, as vendas ao exterior somaram R$
695,62 milhões, leve alta de 1,1%.
Para a Abimaq, o câmbio na casa dos R$ 3,40 não garante a manutenção de uma
tendência de melhora nas vendas ao exterior. Equipamentos para transporte e óleo e
gás foram os mais vendidos para outros países.
Velloso disse ainda que o cenário de queda de faturamento por quatro anos se reflete
nas condições de deterioramento da capacidade de pagamento das empresas.
Segundo ele, desde 2013, o faturamento caiu 40%, chegando a 56% no caso das
empresas exportadoras.
"Você consegue pagar suas contas se o salário cair pela metade? É isso que está
acontecendo com as empresas. Temos inadimplência e todos os outros problemas
decorrentes disso", afirmou.
Super liga metálica quatro vezes mais dura que titânio
29/07/2016 – Fonte: CIMM
Uma liga metálica superdura - quatro vezes mais dura do que o titânio puro - promete
revolucionar o campo das próteses e implantes médicos. O titânio domina o campo
médico, em implantes para as articulações do joelho e do quadril, entre outros, porque
ele é duro, resistente ao desgaste e é biocompatível.
Contudo, uma análise inesperada, e de certa forma surpreendente, mostrou que esse
padrão-ouro para os implantes médicos pode ser melhorado - e muito melhorado.
Para isso, basta adicional ao titânio um outro metal biocompatível, o ouro, misturando
os dois metais na proporção correta - 3 partes de titânio para 1 parte de ouro - e na
temperatura adequada.
"[Esta liga] é cerca de 3 a 4 vezes mais dura do que a maioria dos aços," disse Emilia
Morosan, da Universidade Rice, nos EUA. "Quando tentamos moer uma amostra de
titânio-ouro, não conseguimos. Eu até comprei uma ferramenta revestida de
diamante, e nós ainda assim não conseguimos triturá-lo."

A fase alfa da liga Ti-Au fica mais mole - o ouro é muito mais maleável do que o titânio.
Mas a fase beta é quatro vezes mais dura do que o titânio puro.
Imagem: Eteri Svanidze et al. - 10.1126/sciadv.1600319
Estrutura cristalina cúbica
O que é inesperado e surpreendente neste material é que ligas Ti-Au são muito
conhecidas, e até muito fáceis de se fabricar.
Mas parece que ninguém havia dado atenção a esta combinação, eventualmente
acreditando que adicionar um terço de ouro teria um impacto forte demais no custo
final da liga. Ela certamente custará um pouco mais do que o titânio puro, mas quatro
vezes melhor é algo pelo qual vale a pena pagar um adicional, sobretudo se isso
significa eliminar a necessidade de novas cirurgias no futuro.
A estrutura atômica do material, com seus átomos densamente agrupados em uma
estrutura cristalina cúbica - normalmente associada com dureza - já era conhecida. O
que Morosan e seus alunos fizeram foi sintetizar uma versão da liga Ti-Au conhecida
como "beta" - eles não alegam ter sido os primeiros a sintetizá-la, mas foram os
primeiros a documentar as propriedades notáveis do material.
Titânio-ouro beta
A forma cristalina quase pura - essa versão beta da liga de titânio-ouro - foi obtida
fundindo o material em temperaturas muito elevadas - muito acima das necessárias
para fundir os dois metais -, o que gerou uma estrutura cristalina com uma tenacidade
(toughness) quatro vezes maior que a do titânio.
A temperaturas mais baixas, os átomos tendem a se organizar em outra estrutura
cúbica - a forma alfa do titânio-3-ouro. A estrutura alfa é um pouco mais mole do que
o titânio puro, o que é típico quando se adiciona um metal mais maleável, como o
ouro, a outro.
O que parece ter acontecido é que as equipes que trabalharam com o material
anteriormente haviam lidado com amostras que tipicamente tinham o arranjo alfa de
átomos. E adicionar ouro para obter um material mais mole do que o original de fato
não chama a atenção de ninguém.
Schunk disponibiliza o primeiro sensor interativo no Brasil
29/07/2016 – Fonte: CIMM
A Schunk Intec-Br, subsidiária brasileira da alemã Schunk GmbH & Co. KG, destaque
na tecnologia de fixação e sistemas de garras, disponibiliza agora para o Brasil o
Schunk MMS-A, o primeiro sensor magnético analógico interativo que pode ser
instalado diretamente nos rasgos-C das garras, de maneira totalmente embutida.

O sensor detecta precisamente o tamanho das peças fixadas. A saída é um sinal
analógico de 0-5 VDC ou 0-10 VDC, de acordo com o modelo.
Produto aplicado.
A partir de agora, apenas com o MMS-A com diâmetro de 4 mm, será suficiente para o
monitoramento de várias posições, onde antes, vários sensores magnéticos eram
necessários.
A eletrônica exigida já está completamente integrada. O sinal de saída é enviado
conforme a mudança da variação do campo magnético, o curso da medição é de até
30 mm, com uma resolução de até 0.1 mm. Utilizando uma função interativa de
parametrização com dois LEDs, diferentes campos magnéticos podem ser rápido e
facilmente transformados em medidas lineares.
Para garantir alta precisão de repetibilidade, o sensor magnético analógico é
especificamente projetado para todos os produtos com possibilidade de
monitoramento, disponíveis nos catálogos de itens padronizados SCHUNK.
Em conjunto com o sistema de sensor e controlador elétrico, SCHUNK FPS-F5, o
codificador se torna um simples sensor interativo de vasta gama que pode detectar
mais de cinco posições.
O SCHUNK MMS-A tem um alojamento rígido para uso industrial adequado a classe
de proteção IP67, pode ser integrado de maneira flexível à diferentes sistemas via
cabo (30 cm, 100 cm).
A voltagem de operação é entre 15 V e 30 V.

Confiança da indústria avança 3,7 pontos em julho, para 87,1 pontos
29/07/2016 – Fonte: CIMM
O Índice de Confiança da Indústria (ICI) subiu 3,7 pontos em julho ante junho,
alcançando 87,1 pontos, informou nesta sexta-feira, 29, a Fundação Getulio Vargas
(FGV). Este é o maior nível do indicador desde novembro de 2014 (87,5 pontos). A
alta foi observada em 18 dos 19 principais segmentos do levantamento e foi
determinada pela melhora das expectativas em relação à situação atual.
O Índice da Situação Atual (ISA) subiu para 85,2 pontos, ficando 4,0 pontos acima do
mês anterior. A principal contribuição para esse avanço veio do indicador que mede a
satisfação com a situação atual dos negócios, que subiu 8,0 pontos entre junho e julho,
para 83,1 pontos.
O porcentual de representantes de empresas avaliando a situação atual dos negócios
como boa passou de 5,4% para 10,4% do total, enquanto a parcela dos que a avaliam
como fraca caiu de 46,9% para 41,0%.

Já o Índice de Expectativas (IE) cresceu 3,3 pontos, para 89,0 pontos. A maior
influência para essa alta foi a do indicador de expectativas com o total de pessoal
ocupado nos três meses seguintes, que passou a 90,8 pontos em julho, 6,2 pontos
acima do resultado de junho.
Apesar da melhora, ainda tem mais empresas planejando demissões do que
contratações. O porcentual de empresas prevendo aumento do pessoal ocupado nos
meses seguintes aumentou de 9,5% para 12,6% do total, enquanto a parcela de
empresas que preveem redução passou de 24,5% para 19,6%.
A FGV também informou que entre maio e junho o Nível de Utilização da Capacidade
Instalada (Nuci) aumentou 0,4 ponto porcentual, atingindo 74,3%. Com o resultado,
o NUCI do setor retorna ao nível de abril passado, um patamar ainda historicamente
baixo.
Para o superintendente adjunto para Ciclos Econômicos da FGV/IBRE, Aloisio Campelo
Jr., o resultado de junho evidencia a percepção de melhora gradual do ambiente de
negócios, ainda que os planos de demitir não tenham acabado.
"A boa notícia de julho foi a alta mais expressiva do indicador de satisfação com a
situação presente dos negócios, dando mais consistência à tendência de recuperação
da confiança da indústria. Associada à alta do Nível de Utilização da Capacidade no
mês, esta informação sinaliza que o setor entra no segundo semestre em fase de
aceleração da produção", escreveu em nota à imprensa.
A pesquisa ouviu 1.116 empresas entre os dias 4 e 26 de julho.
Apenas uma em cada quatro pequenas empresas pretende abrir vaga de
trabalho até o final do ano
29/07/2016 – Fonte: R7

Uma sondagem realizada pelo SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) e pela CNDL
(Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) revela que somente um em cada quatro
(25,0%) micro e pequenos empresários que atuam no comércio e no segmento de
serviços pretende fazer alguma contratação até o fim deste ano. A pesquisa foi
divulgada nesta sexta-feira (29).
Com o mercado de trabalho enfraquecido, mais da metade (59,3%) desses
empresários não têm a intenção de contratar novos funcionários, seja porque não se
vêem atualmente em condições financeiras para aumentar a folha de pagamento da
empresa (35,8%) ou por estarem com mão de obra ociosa (12,1%), uma vez que a
atividade da empresa diminui nos últimos meses.
O levantamento revela ainda que 20,5% das micro e pequenas fizeram pelo menos
uma demissão no último mês de junho, sendo que para 9,1% o desligamento
aconteceu por conta da queda do faturamento do negócio. Outros 6,0% demitiram
algum funcionário, mas contrataram outro para substituí-lo. Entre os que demitiram,
a maioria (60,4%) desligou apenas um empregado.

Para o presidente da CNDL, Honório Pinheiro, a perspectiva é de que o quadro
recessivo da economia se estabilize nos próximos meses, melhorando paulatinamente
o ambiente no mercado de trabalho para novas contratações e menos demissões.
“A piora no mercado de trabalho é resultado da recessão. Com a expectativa de
resolução da crise política e a retomada da agenda econômica, a confiança dos
empresários e dos consumidores devem voltar a apesentar melhoras e o ciclo de queda
nas vendas no varejo irá se atenuar, iniciando um período lento, mas de gradual
melhora”, analisa Pinheiro.
Anglo American reduz dívida líquida a US$11,7 bi; busca meta de menos de
US$10 bi
29/07/2016 – Fonte: R7
A Anglo American disse nesta quinta-feira que reduziu sua dívida líquida e que está
aplicando uma estratégia agressiva de redução de custos e de venda de ativos, embora
a volatilidade nos mercados de commodities possa tornar o segundo semestre
desafiador.
Uma das principais mineradoras globais, a Anglo American foi uma das atingidas mais
duramente por uma queda no mercado de commodities devido à demanda mais fraca
do que a esperada na China. Em resposta, a companhia reduziu custos, suspendeu
dividendos e colocou uma série de ativos à venda.
Na quinta-feira, a empresa disse que reduziu sua dívida líquida para 11,7 bilhões de
dólares no fim de junho, ante 12,9 bilhões no fim de dezembro.
"As ações decisivas que tomamos para fortalecer o balanço nos colocaram a caminho
de atingir nossa meta de dívida líquida menor que 10 bilhões de dólares ao final de
2016," disse Mark Cutifani, presidente da empresa, em um comunicado interino de
resultados.
O preço da ação da Anglo American disparou cerca de 7 por cento no início da sessão
e subia cerca de 5 por cento às 14h30 (horário de Brasília), em desempenho superior
ao do setor. Com isso, o papel ampliou um rali de mais de 150 por cento desde o início
do ano.
Em termos de venda de ativos, a Anglo American acertou até o momento a venda por
1,5 bilhão de dólares de suas unidades brasileiras de nióbio e fosfato e disse que
espera fechar o acordo no segundo semestre.
Vale vê demanda firme por minério com estímulos do governo chinês
29/07/2016 – Fonte: R7
Os preços do minério de ferro deverão ficar acima dos 50 dólares por tonelada na
China se a demanda pela commodity permanecer firme ao longo do segundo semestre,
após estímulos à economia oferecidos por Pequim, afirmou nesta quinta-feira o
diretor-executivo de Ferrosos da mineradora Vale, Peter Poppinga.
O executivo da maior produtora global de minério, matéria-prima do aço, destacou
que estímulos ao crédito do governo chinês no gigante asiático para o crescimento de
investimentos em infraestrutura "mudaram completamente o jogo em 2016".
"Acho que nunca vi os estoques de aço tão baixos na China, mesmo com a produção
recorde de junho e agora de julho, então isso significa que a demanda está muito

forte", afirmou Poppinga, durante teleconferência com analistas de mercado sobre os
resultados da empresa.
"Os estoques de minério de ferro estão altos nos portos, mas quando olha a cadeia
toda na China, você vê que, em dias de consumo, os estoques são perfeitamente
normais em termos de minério de ferro, em termos de aço são muito baixos."
Poppinga ponderou que no segundo semestre há uma maior produção de minério por
parte dos grandes produtores, já que a sazonalidade contribui, mas que o cenário pode
ser favorável.
"Se a demanda continuar como ela está, firme, muito difícil da gente ter algum preço
abaixo de 50 (dólares por tonelada)", afirmou o executivo.
O minério de ferro para entrega imediata no porto de Tianjin foi cotado a 59,20 dólares
por tonelada nesta quinta-feira, segundo o The Steel Index. No ano, o minério já subiu
quase 40 por cento, mas está atualmente abaixo das máximas de 2016 de quase 70
dólares registrados em abril.
ESTRATÉGIA
Diante do cenário de preços pressionados por crescente oferta global, a empresa
trabalha forte para reduzir custos, disse o presidente da companhia, Murilo Ferreira.
Segundo ele, a empresa teve o menor custo de sua história recente para o minério
colocado na China, de 30,3 dólares por tonelada, incluindo despesas de capital, e
planeja reduzir ainda mais.
"Evidentemente essa situação de volatilidade cambial nos prejudica muito, mas os
esforços para a gente chegar nos 25 dólares serão imensos, vocês podem ter certeza
que estamos vocacionados a chegar nesse número", afirmou.
Poppinga destacou algumas iniciativas da Vale para reduzir custos e aumentar a
competitividade de seu minério de ferro.
Segundo o executivo, a empresa reformulou completamente os planos de lavra e
planeja aumentar para 70 por cento a parcela de minas que processam minério a seco
em alguns anos, ante os atuais 40 por cento.
A redução do uso de barragens para rejeitos de minério de ferro vem em um momento
em que autoridades brasileiras defendem banir a construção de barragens de rejeitos
da atividade com o design utilizado pela Samarco, como na estrutura que se rompeu
em novembro de 2015, causando 19 mortes.
"Estamos indo pela via mais a seco, onde vamos reduzir muito custo, e ao mesmo
tempo o produto que será gerado, um pouquinho menos rico, que ainda é muito rico...
não vai ser problema porque vai 'blendar' com Carajás em uma época em que você
não precisa de muita produtividade", afirmou Poppinga.
A empresa busca aumentar os prêmios pagos por seu blend de minério, com a entrada
do maior projeto de minério de ferro da história, o Projeto Ferro Carajás S11D, no
Pará, considerado um dos minérios mais concentrados do mundo.
A Vale também espera reduzir custos com a recente permissão da atracação de
grandes navios mineraleiros em portos da China. O executivo destacou que novos
navios Valemax estão chegando, permitindo transporte de maior capacidade e
consumo menor de combustível.

Artigo: É urgente definir uma nova política comercial externa
29/07/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo

As evidências não deixam a mais tênue sombra de dúvida: o isolamento de nossa
economia é tamanho e tão prolongado que vale pagar qualquer preço para tirarmos o
atraso acumulado nas últimas três décadas.
Salvo surtos passageiros de abertura, o que preponderou foram os efeitos dessa
autoexclusão econômica: a baixa produtividade das empresas, que desabou com o
fechamento do mercado, e a ausência de inovação e eficiência na indústria.
Não por acaso, a manufatura lidera a presente derrocada econômica brasileira, já que
não tem forças para enfrentar o colapso da atividade interna e concorrer em mercados
externos, o que minimizaria os efeitos da crise.
Não é possível, portanto, esperar mais por nossa inserção na economia mundial,
embora a globalização não viva seus melhores momentos.
Como Marcos Troyjo, professor da Universidade de Columbia, vem observando
nesta Folha, o mundo acompanha com preocupação os desdobramentos do "brexit" e
as eleições em novembro nos EUA, demonstrando grande desconforto com a
globalização e, em suas palavras, com a crescente "tentação sombria" do isolamento.
Mas, ainda segundo ele, nem mesmo a perda de ímpeto da globalização serve como
desculpa para o Brasil manter a inação da política externa e comercial.
O governo vem renovando a intenção de formular uma estratégia de atuação
internacional mais incisiva.
Ela deve contemplar uma visão de futuro sobre o que queremos ser: uma economia
dinâmica, moderna e inovadora, alinhada aos padrões internacionais de tecnologia,
gestão e produtividade.
Para isso, as novas diretrizes externas devem incorporar a concepção empresarial de
que a abertura planejada e firme de mercado e a maior aproximação com as grandes
economias possibilitarão ampliar o acesso a bens de capital e bens intermediários
tecnologicamente avançados e mais baratos.
O retorno virá na forma de exportações mais vigorosas, resultado da competitividade
que a abertura e a importação propiciarão.
A espinha dorsal da política externa deve refletir tal ambição, sustentada por dois
grandes eixos.
O primeiro consiste em acelerar a negociação de acordos de comércio com a
consciência de que chegaremos atrasados a um movimento que já está maduro e
permitiu a alguns países emergentes uma forte interconexão com as economias
avançadas. O Brasil ficou de fora.

Na hierarquia de tais iniciativas, precisamos dar prioridade aos acordos com os
principais blocos da economia mundial e procurar espaço para participar dos megaacordos em gestação, caso da Parceria Transpacífico (TPP), liderada pelos EUA.
O cerne desses acordos está na padronização regulatória em ambiente, normas
sanitárias, relações trabalhistas, propriedade intelectual e proteção ao investimento.
Eles têm pouco (ou nada) a ver com tarifas.
O segundo eixo consiste na reformulação tarifária, de forma a aproximá-la dos padrões
internacionais, com a redução no nível de tarifas e no número de alíquotas. Isso
resultaria na simplificação do Imposto de Importação e dos procedimentos
alfandegários, além de promover maior homogeneidade no tratamento dos diversos
setores da economia.
Essas reformas contribuiriam para criar condições para que os grupos multinacionais
aqui instalados enxerguem as subsidiárias locais como elo em suas cadeias globais de
valor e não como são hoje –centros de produção com foco no mercado interno, e não
nas exportações.
Enfrentar uma agenda com tal dimensão exige determinação e vontade política em
níveis acima do que o país costuma ver. Trata-se do único caminho para restaurar a
força da indústria e os benefícios que lhe são associados, como empregos de
qualidade, inovação e avanço de produtividade, inclusive no setor de serviços.
(Pedro Luiz Passos - É empresário e conselheiro da Natura).
Comissão de Indústria e Comércio quer discutir benefícios fiscais para
empresas que investirem no Paraná
29/07/2016 – Fonte: ALEP-PR

Incentivar a vinda de novas empresas para o Paraná através de benefícios fiscais é
uma das propostas da Comissão de Indústria, Comércio, Emprego e Renda
da Assembleia Legislativa do Paraná, para dar continuidade aos trabalhos iniciados no
primeiro semestre de 2016.
O presidente da Comissão, deputado Marcio Pauliki (PDT), fez um balanço positivo do
primeiro semestre de trabalho da Comissão, destacando que ela pode muito bem
contribuir para a atração de novas empresas para o estado.
Pauliki destacou que o grupo de trabalho quer buscar e discutir junto ao Governo do
Estado e às entidades de representação empresarial uma ampliação do Programa
Paraná Competitivo, para estender os incentivos fiscais também às empresas ligadas
ao comércio e à prestação de serviços, estimulando assim novos investidores.
Ainda sobre o primeiro semestre de trabalho, o deputado referiu-se às audiências
públicas promovidas pela Comissão, que reuniram empresários e representantes de
diversos setores para discutir assuntos como os serviços prestados pelas empresas de

telefonia móvel no Paraná, e o Decreto estadual nº 442/2015, que exige o pagamento
antecipado do ICMS de operações que tenham origem em outra unidade da Federação.
De acordo com Pauliki, essa mesma linha de trabalho, com reuniões e discussões
envolvendo representantes de todas as áreas, deverá ser mantida visando ampliar o
incentivo ao comércio e à geração de renda.
Balanço – A Comissão de Indústria, Comércio, Emprego e Renda realizou dez reuniões
ao longo do primeiro semestre de 2016, entre elas duas audiências públicas, onde
foram analisados 29 projetos.
Além do presidente, deputado Pauliki, a comissão é formada pelo vice-presidente,
deputado Guto Silva (PSD); pelos deputados Tiago Amaral (PSB); Anibelli Neto
(PMDB); Elio Rusch (DEM); Felipe Francischini (SD); e Paulo Litro (PSDB).
Faturamento da indústria de Caxias deve ser a metade do registrado em 2013
29/07/2016 – Fonte: O Pioneiro

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

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

Sindicato exige reparação para demitidos da Yoki
29/07/2016 – Fonte: Diário do Grande ABC

Funcionários da Yoki aprovaram em assembleia realizada ontem a pauta de
reivindicações com medidas para compensar o encerramento das atividades
produtivas em São Bernardo. A unidade do município permanecerá apenas com a área
administrativa em funcionamento, com aproximadamente 130 trabalhadores.
Outros 300 terão suas demissões homologadas em agosto, enquanto cerca de 20
deverão ser transferidos para a planta da companhia em Pouso Alegre, no interior de
Minas Gerais.
O diretor do Sindicato da Alimentação de São Paulo e Região Francisco Edivan Rolim
informa que, no caso dos dispensados, a categoria exige pagamento de R$ 20 mil a
cada um deles.
“Esse valor é para compensar o assédio moral que a empresa cometeu ao anunciar o
fechamento da fábrica (no dia 21 de julho), pois os trabalhadores foram orientados a
pegar suas coisas e sair imediatamente. Entendemos que isso é abusivo”, diz o
sindicalista.
A pauta também inclui itens como: bonificação referente a dois salários nominais por
ano trabalhado; auxílio para qualificação dos ex-colaboradores; cesta básica e valerefeição de R$ 250 por 18 meses; assistência médica e seguro de vida, também por
18 meses; garantia do pagamento do plano de metas para 2016 e 2017, de R$ 1.600,
e fornecimento de carta de referência, entre outros.
Para os 130 que permanecerão no departamento administrativo em São Bernardo, o
sindicato quer estabilidade de emprego por 24 meses. Já para o grupo que será
transferido para Pouso Alegre, a categoria exige garantia por 30 meses e cobra da
empresa o custeio das despesas com mudanças. A pauta também inclui: reajuste
salarial de 25%; pagamento de 100% do aluguel residencial no primeiro ano e valerefeição de R$ 440.
Segundo Rolim, o documento com as exigências já foi apresentado à direção da
companhia, que deverá se manifestar a respeito em reunião a ser realizada na
segunda-feira.
A General Mills, que é dona da Yoki desde 2012, confirma que está em “processo de
negociação do pacote de desligamento” e que “espera encerrar as conversas o mais
breve possível”. A empresa informa ainda que pretende finalizar a transferência da
produção para outras unidades do grupo até o dia 19 de agosto, e que a decisão pela
mudança “é estratégica e visa melhorar a eficiência operacional do negócio”.
A fábrica da Yoki em São Bernardo existe desde a década de 1960. A planta de Marília,
no Interior, também será desativada, e 100 pessoas foram demitidas. Com isso,

sobrarão sete fábricas, espalhadas pelos Estados de Minas Gerais, Paraná, Rio Grande
do Sul, Mato Grosso e Pernambuco. Além da Yoki, a multinacional norte-americana
General Mills detém a propriedade de outras marcas do ramo alimentício, como Betty
Crocker, Häagen-Dazs e Nature Valley.
Instituições internacionais apontam evolução de investimentos no Brasil
29/07/2016 – Fonte: Instituto Aço Brasil
"Com certeza, acredito que aumentarão os investimentos italianos nos próximos
anos", disse Francesco Paternò, secretário-geral da Câmara Ítalo-Brasileira de
Comércio. Segundo ele, deve crescer o fluxo de capital para áreas relacionadas a
infraestrutura, biomedicina, educação e meio ambiente.
"São setores que devem ter mais atenção, que são importantes para o
desenvolvimento do Brasil", justificou o especialista, ao participar de evento realizado
ontem pela agência Investe São Paulo.
Segundo Paternò, um dos ramos que atraem o capital italiano é a reciclagem.
"Precisamos resolver o problema dos RCUs, os resíduos sólidos urbanos. Para que isso
aconteça, pode-se intervir com o trabalho de grandes empresas, mas também com
pequenas máquinas de companhias menores", afirmou o secretário-geral.
Outro país europeu que pode ampliar seu investimento no Brasil é a Espanha, segundo
Alberto Gonzáles, adido comercial do Escritório Econômico e Comercial espanhol em
São Paulo. Ao ser perguntado sobre as áreas que devem ser favorecidas, ele ressaltou
que as empresas do país europeu "são muito fortes" nos setores de serviços e
infraestrutura.
Entretanto, Gonzáles ponderou que o crescimento dos aportes deve acontecer quando
a situação política e econômica melhorar no Brasil. "Temos que esperar essa incerteza
terminar, esperar que haja uma melhora", explicou.
Já Cláudio Luna, cônsul-geral da Bolívia em São Paulo, disse que o vizinho brasileiro
"vai se aproximar mais das instituições brasileiras", o que deve levar a um incremento
dos aportes. De acordo com o entrevistado pelo DCI, a indústria têxtil pode receber
mais capital dos bolivianos.
Também demonstrou otimismo sobre os aportes no Brasil o representante da Malásia,
o cônsul do país asiático, Edison Choong. Ele afirmou à reportagem que uma expansão
do investimento deve favorecer áreas relacionadas à saúde, como a produção de
vestimentas médicas.
Do Brasil para fora
Presidente da InvesteSP, Juan Quirós também falou sobre a relação entre as empresas
nacionais e o capital estrangeiro.
Segundo ele, países da América Latina, como Peru, Colômbia e Argentina, aparecem
no topo da lista entre os primeiros alvos para expansão de firmas brasileiras no setor
externo. Uma das formas seria a aposta em exportações para os vizinhos sulamericanos.
O especialista também apontou países asiáticos, como o Irã, entre os parceiros mais
expressivos. "O mercado iraniano está se abrindo e representa uma grande
oportunidade para nós", ressaltou.
Já a ampliação das relações com países desenvolvidos, como Estados Unidos e as
potências europeias, pode ser mais complicada.

Após destacar a importância destas economias para o Brasil, Quirós ponderou que
uma competição maior e a existência de mais barreiras aparecem como desafios para
os brasileiros.
Em relação ao estado de São Paulo, o entrevistado destacou a área de saúde, ramos
ligados ao consumo e exportadores em geral. "Temos uma economia bastante
diversificada, mas esses setores estão se reativando de forma mais acelerada",
indicou.
Dificuldades
Os especialistas também listaram, durante o evento, as principais dificuldades
enfrentadas por estrangeiros que buscam investir no Brasil.
Para Paternò, é necessária uma maior abertura comercial no País. "É preciso ter um
regime menos protecionista que garanta uma maior liberalização para o comércio
brasileiro", indicou.
Segundo ele, o acordo entre União Europeia e Mercosul "está avançando", mas é
necessária maior flexibilização nas ofertas de sul-americanos e europeus. Os primeiros
precisariam ser menos rígidos em relação a produtos industriais, enquanto os
segundos deveriam facilitar o acesso ao mercado agrícola.
Segundo Gonzáles, as legislações trabalhista e fiscal são o principal desafio enfrentado
por espanhóis que buscam investir no Brasil. "É algo complicado, especialmente para
empresas que não têm experiência no exterior", disse.
Já Luna afirmou que a grande dificuldade dos bolivianos é a falta de conhecimento
sobre as normas brasileiras. Outra barreira seriam as "complicações" com o idioma.
A língua portuguesa também foi mencionada por Choong. O malaio disse ainda que o
regime tributário do Brasil é o grande entrave para investidores do país asiático.
Demanda por aço no Brasil deve ter leve alta no 2º semestre, vê Usiminas
29/07/2016 – Fonte: Instituto Aço Brasil
A demanda brasileira por aço deve apresentar pequena melhora no segundo semestre
sobre a primeira metade do ano, afirmaram executivos da siderúrgica Usiminas , nesta
quinta-feira.
Segundo o presidente-executivo da companhia, Sergio Leite, a economia brasileira
parou de cair e "já existem sinais tênues de recuperação". Ele, porém, não citou
durante teleconferência com analistas detalhes sobre os sinais que a empresa está
vendo sobre melhoria na demanda interna.
As ações preferenciais da companhia oscilavam ao redor da estabilidade às 15:15,
enquanto o Ibovespa caía 0,5 por cento. Mais cedo, a Usiminas divulgou o oitavo
prejuízo trimestral consecutivo e incremento na geração de caixa medida pelo lucro
antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda).
O executivo afirmou que a Usiminas, que há meses tem sido atingida por intensa
disputa entre seus próprios acionistas controladores, Nippon Steel e Techint, está
avaliando as operações das usinas de Ipatinga (MG) e Cubatão (SP) para tentar obter
melhorias de eficiência nos próximos meses.
Leite, porém, não deu qualquer detalhe objetivo sobre eventuais ganhos de
produtividade, mas afirmou que uma "reestruturação gerencial" será concluída na

próxima segunda-feira. O executivo assumiu o comando da Usiminas no final de maio,
em uma eleição que tem sido contestada pela Nippon Steel.
Já o diretor financeiro, Ronald Seckelmann, comentou que a Usiminas espera para o
início do próximo ano uma solução sobre a utilização de recursos do caixa da
mineradora Musa, na qual é sócia. Os recursos, entre 500 milhões e 1 bilhão de reais,
fazem parte do plano da Usiminas para reequilibrar suas finanças, após o aumento de
capital de 1 bilhão de reais aprovado no final de junho.
Seckelmann informou ainda que a Usiminas mantém a projeção de investir em 2016
"alguma coisa acima de 300 milhões de reais" e afirmou que a expectativa para 2017
é de um valor próximo de 350 milhões. No primeiro semestre, a companhia investiu
121 milhões de reais ante 458 milhões no mesmo período de 2015.
TERCEIRO TRIMESTRE
Para o terceiro trimestre e restante do ano, a companhia deve contar com apoio de
efeito de reajustes de preços de aço implementados em clientes industriais entre junho
e julho, afirmou o diretor comercial, Ascanio Merrighi Silva. Segundo ele, o baixo nível
de demanda interna e as oscilações do câmbio têm tornado importações pouco
atraentes.
Analistas do Itaú BBA destacaram que, apesar de números ainda fracos no segundo
trimestre, pela primeira vez em algum tempo eles começaram a enxergar alguma
melhora marginal na demanda de aço do Brasil.
Marcos Assumpção e equipe disseram em relatório a clientes que os resultados de aço
da Usiminas devem melhorar no terceiro trimestre, ajudados por preços mais elevados
do produto.
"Em nossa opinião, os aumentos de preços anunciados no mercado interno brasileiro
nos últimos meses ainda não refletiram totalmente nos resultados da Usiminas, porque
o aumento sequencial de 3 por cento nas receitas de aço por tonelada pode ser
explicado principalmente por um melhor mix de vendas."
Os analistas do Itaú ainda afirmaram acreditar que as investigações antidumping
recentemente anunciadas provavelmente vão reduzir o risco de concorrência das
importações e, ao mesmo tempo, garantir os recentes aumentos de preços anunciados
no mercado doméstico.
Mais ajustada, indústria reduz corte de vagas
29/07/2016 – Fonte: Instituto Aço Brasil
A indústria continua dando sinais de que a pior parte de seu ajuste já ficou para trás.
Em junho, o setor cortou 31,1 mil postos de trabalho com carteira assinada, conforme
os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), quase metade
do saldo negativo observado no mesmo período do ano passado, 64,3 mil.
O desempenho evitou que o resultado do mercado formal como um todo fosse pior do
que em junho de 2015. No período, foram eliminados 91,1 mil empregos, contra 111,2
mil um ano antes.
Os serviços lideraram as perdas, com 42,7 mil demissões líquidas, mais do que as
39,1 mil contabilizadas no mesmo intervalo do ano passado. O comércio também
cortou mais vagas, 26,8 mil, contra 25,6 mil em junho de 2015, assim como a
construção civil, que perdeu 28,2 mil postos (-24,1 mil no mesmo intervalo de 2015).

No semestre, o registro do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) mostra
perda de 531,7 mil vagas. O economista da Tendências Consultoria Rafael Bacciotti
observa que há três meses a indústria vem registrando saldos menos negativos do
que no mesmo período do ano anterior. "Foram três anos de demissões mais fortes",
ele ressalta, chamando atenção para os indicadores de confiança e de produção, que
indicam que a atividade no setor está atingindo a estabilidade.
Para junho, a instituição projeta aumento de 0,9% na produção, na comparação com
o mês anterior, já feito o ajuste. Depois disso, são esperadas altas moderadas pelo
menos até o fim do ano - que não seriam suficientes, contudo, para evitar uma
retração de 6% do indicador no ano.
"O mercado de trabalho, aos poucos, mostra o que os indicadores de confiança [da
indústria] vêm sinalizando", concorda Ignacio Crespo, economista da Guide
Investimentos. Diante de resultados ainda bastante negativos nos serviços e comércio
- dois segmentos cujo emprego reage de forma mais defasada -, diz, a tendência é
que o "gap" entra indústria e os demais setores continue se estreitando.
Ambos os economistas não acreditam, entretanto, que as fabricantes voltem a
contratar ainda em 2016. "Talvez a indústria aproveite esse momento para aumentar
sua produtividade", afirma Bacciotti. Neste ano, o país deve perder 1,3 milhão de
vagas com carteira assinada, ainda segundo as projeções da Tendências, um resultado
próximo do saldo negativo do ano passado, 1,6 milhão.
A equipe da MCM Consultores observa que a dinâmica dos salários segue mostrando
que as empresas estão trocando funcionários mais caros por mais baratos. Em junho,
a remuneração paga aos recém-admitidos com carteira recuou 0,9% em termos reais
sobre o mesmo período do 2015. O salário dos desligados, por sua vez, foi 0,7% maior,
também descontada a inflação, na comparação com junho de 2015.
O Centro-Oeste foi a única região do país a contratar no mês passado. Foram 3,1 mil
admissões líquidas, alta de 0,1% no volume total de trabalhadores. Na outra ponta, o
Sudeste apurou o maior volume de corte de vagas, 47,5 mil, queda de 0,23% no
estoque. O Sul perdeu 25,7 mil vagas, uma baixa de 0,36% no volume de empregos.
O Norte registrou saldo negativo de 4,6 mil (-0,26%), e o Nordeste, de 16,2 mil (0,25%).
Governo prevê início de recuperação da atividade no 4º tri
29/07/2016 – Fonte: Instituto Aço Brasil
Uma combinação de fatores e indicadores recentes da economia brasileira tem
consolidado na equipe econômica a convicção de que o nível de atividade já deve
mostrar alguma recuperação no último trimestre deste ano e acelerar em 2017, com
a projeção de 1,2% de expansão no próximo ano sendo uma espécie de piso para o
crescimento. Esse cenário considera a aprovação da PEC dos gastos neste ano.
O principal risco para confirmação deste cenário, segundo uma fonte da equipe
econômica, vem do exterior, com as discussões de alta de juros nos Estados Unidos,
desaceleração pior do que a esperada na China e os problemas na Europa, acentuados
pelo Brexit. Mesmo assim, a visão é que as forças internas daqui para a frente devem
prevalecer sobre eventuais desdobramentos negativos do exterior.
Um interlocutor da área econômica considera que o clima mais otimista que tem ganho
espaço na economia não ocorre "no vazio", apesar de indicadores ainda ruins do lado
real. Embora haja reconhecimento sobre a situação ainda "extremamente difícil" do
país, já haveria elementos relevantes de confirmação de uma tendência de melhora.

O primeiro desses fatores seria a trajetória dos ativos no mercado financeiro, que
costuma antecipar eventos positivos e negativos. Desde março tem havido melhora
substancial na bolsa, nos juros, no câmbio e indicadores financeiros externos, como o
CDS (seguro contra calote), movimento que se acentuou recentemente.
"Para quem toma dinheiro, o custo efetivo caiu de forma relevante no último
bimestre", disse a fonte, lembrando que o CDS chegou a um nível tão elevado quanto
há 15 anos, o que se traduzia num mercado internacional virtualmente fechado para
captação de empresas brasileiras. Agora, as companhias já conseguem tomar recursos
lá fora e, desde que o governo interino assumiu, já foram captados cerca de US$ 15
bilhões.
A reabertura do crédito externo, na visão dessa fonte, naturalmente ajuda a destravar
o mercado de crédito doméstico, que ainda está enfraquecido. "Quando o CDS cai, o
custo de financiamento externo dos bancos diminui e pode viabilizar algum repasse
aqui dentro em alguma medida", disse, lembrando que isso favorece um movimento
de melhora no perfil de crédito das empresas, por meio de renegociações bancárias,
que já estariam se preparando para a retomada da economia.
Essa visão sobre as renegociações, contudo, não é consensual no governo. Um outro
interlocutor da área econômica afirma que há um movimento maior de renegociações
de dívidas no setor bancário, mas entende que isso é uma evidência negativa sobre a
condição das empresas e não sustentaria a análise de que seria uma espécie de
preparação para a retomada, cujos sinais ainda seriam incipientes e ainda cercados
de incertezas.
Além da melhora no mercado financeiro e do crédito externo para as companhias
nacionais, a equipe econômica tem destacado o movimento de recuperação da
confiança de empresas e famílias, que deve se traduzir em mais consumo e
investimentos à frente.
Nesse sentido, já se nota uma melhora mais clara em indicadores relacionados a
investimentos, como produção de bens de capital e alta das importações desses
produtos nos últimos meses.
"É razoável imaginar que investimentos terão resposta mais forte", disse a fonte,
considerando que a tendência é que o novo ciclo de crescimento tenha um crescimento
mais forte dos investimentos do que do consumo, ainda que os dois movimentos de
certa forma se alimentem.
"O investimento tem um comportamento muito volátil. Quando economia vai mal, ele
é péssimo. Quando economia vai bem, ele vai muito bem", acrescentou o interlocutor.
O setor externo também terá contribuição importante, o que, na verdade, já vem
ocorrendo. Nos últimos 12 meses, a quantidade de bens exportados cresceu quase
13%, o que ajuda a atividade.
Além disso, há um processo de recuperação dos preços das commodities, depois de
terem atingido os níveis mais baixos no fim do ano passado e início deste ano, que
leva a crer em um desempenho mais favorável do setor real da economia brasileira
nos trimestres à frente.
A recente valorização cambial, provocada essencialmente por melhora no humor do
mercado financeiro e recuperação das commodities, também ajuda a reforçar um
cenário favorável, na visão dessa fonte. Isso porque o movimento gera melhora nos
balanços de empresas e famílias com dívida em dólares.
Apesar da visão relativamente benigna para a economia à frente, o governo ressalta

que a recuperação agora será em ritmo menos intenso do que os verificados em 2010
e 2004, dois anos após períodos de crise, quando o crescimento econômico se acelerou
rapidamente, com taxas trimestrais chegando a 2%.
Inflação na saída das fábricas é de 0,52% em junho, diz pesquisa do IBGE
29/07/2016 – Fonte: Agência Brasil
Preço dos produtos na saída das fábricas subiu 0,52% em junho. A taxa é menor que
a de maio (0,90%), porém, maior que a de junho de 2015 (0,47%)
Marcelo
Camargo/Agência Brasil
O preço dos produtos na saída das fábricas brasileiras subiu 0,52% em junho último.
A taxa é menor que a de maio (0,90%), porém, maior que a de junho de 2015
(0,47%). As variações são medidas pelo Índice de Preços ao Produtor (IPP), do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O IPP acumula deflação (queda de preços) de 0,08% no ano. Em 12 meses, a taxa de
inflação acumulada chega a 5,67%, segundo o IBGE.
Entre as grandes categorias econômicas da indústria, a maior inflação, em junho, foi
observada nos bens intermediários, isto é, os insumos industrializados para o setor
produtivo (0,74%), seguidos pelos bens de consumo semi e não duráveis (0,60%) e
pelos bens de consumo duráveis (0,13%) e bens intermediários (0,11%). Os bens de
capital, isto é, as máquinas e os equipamentos, tiveram deflação de 0,70%.
Onze das 25 atividades industriais pesquisadas acusaram alta de preços em junho,
com destaque para alimentos (2,71%) e refino de petróleo e álcool (1,61%). Uma
atividade manteve preços estáveis: informática. Trezes atividades tiveram deflação,
com destaque para outros equipamentos de transporte (-2,29%) e indústrias
extrativas (-1,72%).
Artigo: Brasil, refém da CLT?
29/07/2016 – Fonte: O Estado de S. Paulo
O Brasil tornou-se refém da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A convivência
de 73 anos desgastou-se. O divórcio é inevitável. Como nas velhas famílias, a
separação enfrentará dificuldades. Para ambos, porém, é melhor que cada um tome o
seu caminho. A CLT se reunirá ao Código Civil de 1916 e aos Códigos de Processo Civil
de 1939 e 1973, que prestaram bons serviços, mas estavam superados.
Foi redigida em 1942 por intelectuais de gabinete, para um país agrário cujo parque
industrial se reduzia a médias e pequenas empresas familiares e onde escasso
proletariado reivindicava simplesmente redução das horas de trabalho. Tudo se
importava, de máquinas operatrizes a veículos, de ferramentas a bacias de privada,
de pincel a barbeador.
Desaparelhados de informações colhidas do contato com a realidade, os integrantes
da comissão elaboradora – Luiz Augusto do Rego Monteiro, José de Segadas Vianna,
Dorval de Lacerda e Arnaldo Sussekind – não se acanharam: legislaram sobre tudo,
das definições erradas de empregador e empregado a grupo econômico, identificação
profissional, jornada de trabalho, salário mínimo, férias, higiene e segurança,
operadores cinematográficos, serviço ferroviário, estiva, proteção ao trabalho da
mulher e do menor, contrato individual, organização sindical, contrato coletivo, Justiça
do Trabalho.

Para concluir, anexaram à CLT arbitrário quadro de atividades e profissões, separando
empregadores e trabalhadores em categorias econômicas e profissionais.
Bons exemplos de dispositivos que agridem a realidade são o parágrafo primeiro do
artigo 2.º, que define a figura do empregador, e o parágrafo único do artigo 3.º, que
traça o perfil do empregado.
O primeiro equipara a empresa que objetiva lucros com “os profissionais liberais, as
instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins
lucrativos”; o segundo rejeita distinções relativas à espécie de emprego e à condição
de trabalhador, ou entre o trabalho intelectual, técnico e manual. A CLT põe, portanto,
em pé de igualdade a instituição financeira e a Fundação Hospital do Câncer, a
empresa petrolífera e a Santa Casa de Misericórdia, o supermercado e a bodega, a
montadora e a serralheria. Ignora que o executivo, cuja gorda remuneração mensal é
complementada por milionários bônus no final do ano, é inconfundível com o peão que
percebe salário mínimo.
Confinados em gabinete no Rio de Janeiro, os autores da CLT legislaram no vácuo,
tomando teses eruditas como fatos comprovados, como diria Oliveira Vianna.
Ignoraram que preparavam lei de alcance nacional e uniforme. Seria a mesma para
capitais e lugarejos sem indústria, sem emprego, sem dinheiro, sem trabalho; bolsões
de miséria à espera do milagre do desenvolvimento que até hoje não chegou.
A suposição de que se tratava de obra perfeita e definitiva levou o ministro do Trabalho
Alexandre Marcondes Filho, em arroubo de vaidade e bajulação, a escrever na
exposição de motivos ao presidente Vargas:
“No relatório elaborado pela Comissão respectiva que corresponde a um prefácio
admirável de uma obra monumental, e no qual se filia a presente exposição de
motivos, encontrará Vossa Excelência minucioso e brilhante estudo de doutrinas, dos
sistemas, das leis, dos regulamentos e das emendas sugeridas, comprovando que a
Consolidação representa um documento resultante da intuição do gênio com que Vossa
Excelência vem preparando o Brasil para uma missão universal”.
Como explicar a longevidade da CLT, obra da ditadura de 1937, sobrevivente das
Constituições democráticas de 1946 e 1988? Justifica-se porque, entre 1937, 1946 e
1988 não houve ruptura, mas conciliação de interesses convergentes.
Veja-se o caso de Getúlio Vargas: deposto em 29 de outubro de 1945, ficou confinado
em São Borja, mas foi eleito em 2 de dezembro para a Câmara dos Deputados e para
o Senado, sem fazer campanha.
Seu apoio, como revela a História, foi decisivo para a eleição do general Gaspar Dutra
e a derrota do brigadeiro Eduardo Gomes. Voltou à Presidência da República nas
eleições de 1950, para deixar o governo pelo suicídio em agosto de 1954.
Em aparente rompimento com a ditadura, a Constituição de 1946 determinou a
liberdade de associação profissional ou sindical e reconheceu o direito de greve. Por
inércia do Poder Legislativo e desinteresse do Executivo, nada aconteceu. A CLT
manteve-se intacta, com os dispositivos referentes à estrutura sindical fascista.
Quanto ao direito de greve, foi preventivamente reprimido por decreto-lei de Dutra.
Com a Constituição de 1988 a situação piorou. Apesar de assegurar a liberdade de
associação sindical, conservou o monopólio de representação, a divisão em categorias,
a estrutura verticalizada, manteve a contribuição obrigatória e, de quebra, instituiu a
taxa para custeio do sistema confederativo.

No plano da legislação trabalhista, Arnaldo Lopes Sussekind foi a presença dominante
desde 1943. Serviu de maneira exemplar à ditadura de Vargas. Restabelecido
formalmente o regime democrático, conservou o prestígio intacto.
Em abril de 1964 foi nomeado ministro do Trabalho pelo Alto Comando Revolucionário,
cargo que ocupou até ser designado ministro do Tribunal Superior do Trabalho, em
dezembro de 1965, pelo presidente Castelo Branco. Representou o Brasil em dezenas
de reuniões da Organização Internacional do Trabalho.
Em 1979 presidiu comissão interministerial incumbida de apresentar projeto de
atualização da CLT, da qual resultou cartapácio de 922 artigos e 24 anexos, condenado
ao esquecimento por fulminante matéria da revista Veja.
Para voltar a crescer o Brasil deve se livrar das raízes que o prendem ao Estado Novo.
Divorciar-se da era Vargas, começando pela revisão profunda da CLT. Ou conviver
com o atraso, o subdesenvolvimento e o desemprego.
(Almir Pazzianotto pinto é advogado, foi ministro do trabalho e presidente do
tribunal superior do trabalho).
Mudar CLT vai ajudar o país a crescer
29/07/2016 – Fonte: Jornal O Globo
Se o Brasil quiser aumentar a estagnada e baixa produtividade da economia e voltar
a crescer de maneira sustentável tem que enfrentar o desafio de mudar a Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), de 1943, apontaram especialistas que participaram na
última terça-feira do segundo encontro “E agora, Brasil?”, sobre legislação trabalhista,
promovido pelo GLOBO com apoio da Confederação Nacional do Comércio (CNC), na
Maison de France.
O debate reuniu dois dos maiores especialistas em relações de trabalho: José Pastore,
sociólogo e professor da Universidade de São Paulo, e José Márcio Camargo, professor
da PUC-Rio e economista-chefe da Opus Gestão de Recursos, mediados pelos
colunistas Míriam Leitão e Merval Pereira, e com a presença de colunistas e editores
do “Globo”.
— O maior problema da legislação trabalhista é que ela gera incentivos à diminuição
da produtividade. (…) O crescimento depende de investimento em capital humano,
capital físico e progresso tecnológico. Se quer crescer, tem que aumentar
produtividade. Sem ganhos de produtividade, não tem crescimento a longo prazo —
destacou Camargo.
Na avaliação de Pastore, o empresário vive “o medo de empregar”, diante da
insegurança criada pela legislação trabalhista:
— Hoje no Brasil faltam as duas coisas: investimentos e segurança para empregar.
O time de colunistas e editores do “Globo” presentes no encontro incluiu, além de
Míriam e Merval, Ancelmo Gois, Lauro Jardim, Jorge Bastos Moreno, Ilimar Franco,
Ricardo Noblat, José Casado, o diretor de Redação do “Globo”, Ascânio Seleme, o
editor executivo Paulo Motta, os editores Aluízio Maranhão (Opinião), Flávia Barbosa
(Economia), Alan Gripp (País) e os chefes das sucursais de São Paulo, Aguinaldo Novo,
e de Brasília, Sergio Fadul.
“Inferno trabalhista”
A complexidade da legislação é tanta que Camargo classifica o conjunto de leis de “o
inferno trabalhista”. Segundo ele, o excesso de regras afasta investimentos e dificulta

o conhecimento do real custo do trabalho pelas empresas. Como exemplo, citou que
o Brasil recebe quase o mesmo montante de investimentos estrangeiros que o Chile,
um país de dimensões muito menores. Além disso, apontou que nações como o próprio
Chile, China, Coreia, Taiwan, Tailândia, Colômbia e Peru acabam aparecendo como
alternativas ao Brasil, e um dos motivos é a falta de segurança jurídica sobre a
contratação do trabalhador.
— O Brasil conseguiu criar o inferno trabalhista. Ninguém investe aqui. A legislação
trabalhista brasileira é um emaranhado de coisas difíceis de entender. Ninguém
consegue respeitar integralmente. Isso significa que investir aqui tem uma incerteza
enorme — diz Camargo.
Os especialistas destacaram algumas mudanças fundamentais. Para José Pastore, a
negociação do pagamento e cálculo de horas extras, a terceirização e o uso de câmaras
de arbitragem na área trabalhista são os três pontos principais:
— Essas três coisas estão amadurecidas. E também há outras que podem ganhar
fôlego, como o projeto de lei que permite a criação do trabalho intermitente.
A legislação estabelece 50% de acréscimo no pagamento das horas extras em dias
úteis e 100% aos domingos e feriados.
Camargo também inclui a terceirização como medida fundamental da reforma
trabalhista. Ele é contra a forma como o FGTS é pago ao trabalhador na hora da
demissão, como “um prêmio ao demitido”. Ele defende que o FGTS seja uma poupança
para a aposentadoria.
Outro ponto é a mudança no papel da Justiça do Trabalho, que tem poder normativo
e de negociação. Para ele, o ideal é que ela se preocupe somente em garantir o
cumprimento da legislação. Camargo disse que essa situação faz com que as
negociações ocorram no fim do contrato e não no início dele:
— O empregador não treina o funcionário porque sabe que ele pode se demitir a
qualquer momento. E incentiva o trabalhador a se demitir, porque só assim ele vai
receber. Não faz sentido. Isso gera uma enorme incerteza em relação ao custo do
trabalho. E o demitido não pode ser premiado com o FGTS. Isso gera um incentivo
errado.
Essas regras, segundo o professor da PUC-Rio, acabam provocando a alta rotatividade
no mercado de trabalho. Apesar da rigidez da lei, os salários oscilam muito, diz
Camargo. Já Pastore afirma que a negociação, de acordo com os estudos do governo,
vai se limitar a jornada e salários:
— Não se trata de negociar acima da lei. É negociar uma coisa diferente da lei.
Para Ascânio Seleme, o debate mostrou a complexidade da legislação trabalhista e a
urgência da reforma para adaptá-la aos tempos atuais:
— Estamos com mais de 11 milhões de desempregados no país e a atual legislação
não favorece a criação de vagas. José Pastore e José Márcio Camargo, dois profundos
conhecedores do mercado de trabalho, mostraram como ela impede o aumento da
produtividade do país.
Ivo Dall’Acqua Júnior, diretor da CNC, disse que o assunto pode parecer antipático,
mas que faz parte do processo de amadurecimento de uma sociedade discutir essas
questões:

— Um comportamento protecionista levou o Brasil a ter uma legislação tão cheia de
detalhes. Isso prejudica o país e o povo brasileiro.
No debate, Míriam Leitão lembrou que uma das preocupações ao mudar a legislação é
não “expor ainda mais os mais vulneráveis”, como é o caso dos trabalhadores que são
encontrados em situação análoga à de escravos:
— Já li relatórios de fiscais para saber o que chamam de trabalho escravo. Ali tem
servidão por dívida, igualzinho aos livros de Jorge Amado — disse a colunista.
Pastore admitiu que há absurdos, “como negar água potável ao trabalhador”, e disse
que “uma grande parte dos milhões e milhões de processos na Justiça trabalhista
decorre de violação real”. Ele questionou, no entanto, a classificação do que é
considerado trabalho escravo:
— A questão do trabalho escravo precisa ser combatida, mas precisamos tratar do que
se considera trabalho escravo de maneira genérica.
Oportunidade na crise
O diretor-geral da Infoglobo, empresa que edita os jornais “O Globo”, “Extra” e
“Expresso”, Frederic Kachar, destacou que o momento é pertinente para o debate e a
crise pode ser uma oportunidade para “resolver pendências que estão paradas há
muito tempo”:
— Estudos mostram que andamos de lado na produtividade há 30 anos ou mais e
muito disso está ligado à legislação trabalhista confusa, que gera insegurança jurídica
e impede que o empresário tenha visibilidade do que vai acontecer com os
investimentos.
O colunista Merval Pereira prevê que o debate será tão intenso no Brasil quanto foi na
França, mas acredita que será possível concluir as mudanças:
— A França foi um exemplo. Foi uma confusão, houve brigas na rua, passeatas, mas
no fim conseguiram fazer (a reforma). É o que a gente vai enfrentar nesse debate.
“O Globo” vai realizar, até o fim do ano, mais dois encontros da série “E agora, Brasil?”.
Trabalhador perde 4,2% do poder de compra em um ano, diz IBGE
29/07/2016 – Fonte: Agência Brasil
O rendimento médio real habitual do trabalhador brasileiro caiu 4,2% no segundo
trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo
dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios (Pnad), divulgados hoje (29),
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o rendimento ficou em R$
1.972 no trimestre encerrado em junho deste ano.
Em junho do ano passado, o valor era equivalente a R$ 2.058 hoje (valor corrigido
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC). O valor também é 1,5%
inferior ao registrado no trimestre encerrado em março deste ano (R$ 2.002, também
corrigidos pela inflação).
Na comparação com março, o rendimento médio caiu apenas em um dos dez
grupamentos de atividades: informação, comunicação e atividades financeiras,
imobiliárias, profissionais e administrativas (-5,3%). Nos demais, ficou estável.
Na comparação com junho de 2015, seis grupamentos de atividades ficaram estáveis,
enquanto quatro tiveram queda do rendimento: agricultura, pecuária, produção

florestal, pesca e aquicultura (-5,9%), indústria geral (-5,3%), comércio, reparação
de veículos automotores e motocicletas (-3,8%) e outros serviços (-7,6%).
A massa de rendimento real, que é a soma dos rendimentos de todos os trabalhadores,
foi estimada em R$ 183,6 bilhões no trimestre encerrado em junho deste ano,
representando quedas de 1,1% em relação a março deste ano e de 4,9% na
comparação com junho de 2015.
Desemprego sobe para 11,3% no 2º trimestre, aponta Pnad, do IBGE
29/07/2016 – Fonte: G1

O desemprego subiu para 11,3% no trimestre encerrado em junho, segundo dados
divulgados nesta sexta-feira (29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). A taxa é a maior já registrada pela série histórica da Pnad Contínua, que teve
início em janeiro de 2012.
No trimestre encerrado em março, o índice de desemprego foi de 10,9% e no período
de abril a junho de 2015, de 8,3%. No trimestre de março a maio, a taxa bateu 11,2%.
A população desocupada cresceu 4,5% em relação ao primeiro trimestre e chegou a
11,6 milhões de pessoas. Já na comparação com o 2º trimestre de 2015, o aumento
foi de 38,7%.
Por outro lado, a população ocupada somou 90,8 milhões de pessoas e mostrou
estabilidade em relação ao 1º trimestre e queda de 1,5% sobre o período de abrio a
junho de 2015.
Segundo Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, a ocupação
se manteve estável em relação ao trimestre anterior, no entanto, foi menor do que
em 2015. "Com o crescimento da população em idade para trabalhar (1,3%) e a
redução da população ocupada, o nível da ocupação no ano caiu de 56,2% para
54,6%." A Pnad entrevista 211 mil domicílios em 3.464 municípios e 15.756 setores
do país.
Também não houve alteração em relação à quantidade de trabalhadores com carteira
assinada, que ficou em 34,4 milhões. Já na comparação com o mesmo trimestre do
ano anteriro, esse número caiu 4,1%. De acordo com Azeredo, essa retração gera "um
movimento de pressão" ao mercado de trabalho.
Rendimento
Em um ambiente de desemprego em alta, o rendimento médio dos trabalhadores
acabou caindo e atingiu R$ 1.972. Sobre o 1º trimestre, a renda diminuiu 1,5% e em
relação ao 2º trimestre do ano passado, 4,2%.
"Os trabalhadores estão ganhando menos. Você tem no segundo semestre massa de
rendimento de trabalho circulando menos do que o que estávamos tendo no trimestre
passado e no ano anterior. Isso vai reduzir consumo, gastos e vai refletir no comércio,
na indústria, ou seja, vai criar esse círculo vicioso que você vê no mercado de
trabalho”, analisou o técnico.

Segundo Azeredo, o país voltou ao patamar do início de 2013. "Nós demos uma
marcha ré de, pelo menos, três anos. A massa de rendimento que a gente tem hoje,
e o rendimento médio que a gente tem hoje, é o que a gente tinha em janeiro em
2013. Isso levando em consideração a inflação.”
Domésticos, servidores e empregadores
O número de trabalhadores domésticos chegou a 6,2 milhões e cresceu 3,7% em
relação ao ano passado. Na comparação o trimestre anterior, por outro lado, ficou
estável.
Na contramão, a quantidade de trabalhadores no setor público cresceu 3% em relação
ao 1º trimestre e chegou a 11,3 milhões. Na comparação com o mesmo período do
ano anterior, houve estabilidade.
O número de empregadores, que somou 3,7 milhões, caiu 7,3% sobre um ano antes,
mas não variou em relação ao trimestre de janeiro a março de 2016.
Em tempos de desemprego, costuma subir o número de trabalhadores por conta
própria. De abril a junho deste ano, esse número ficou em 22,9 milhões. O contingente
ficou estável em relação ao trimestre de janeiro a março de 2016 e avançou 3,9%
frente ao segundo trimestre de 2015.
Na análise dos tipos de atividade, o IBGE aponta que houve, frente ao trimestre de
abril a junho de 2015, queda da quantidade de empregados da indústria geral (11%),
e informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e
administrativas (10%).
Na contramão, cresceram os números em construção (3,9%); transporte,
armazenagem e correio (5%); administração pública, defesa, seguridade social,
educação, saúde humana e serviços sociais (3,1%) e serviços domésticos (5,3%).
“Esse segundo trimestre gera expectativa de redução da desocupação porque ele já
está longe dos meses que você tem o componente sazonal atuando. Seria um mês
onde a gente poderia ver uma certa recuperação do mercado de trabalho, mas isso
não foi observado. A pressão no mercado de trabalho é forte”, analisou Cimar Azeredo.

