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Segunda-feira


CURSO: “LOGÍSTICA INTERNACIONAL - TRANSPORTES E MULTIMODALIDADE”



CONFIANÇA DO CONSUMIDOR PERMANECE ESTÁVEL EM JULHO MOSTRA DOCUMENTO
DO

INEC - ÍNDICE NACIONAL DE EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR DE JULHO 2016



GOVERNO ESTUDA FLEXIBILIZAR NORMA DE SEGURANÇA NO TRABALHO



PROGRAMAS DE EMPREGO TÊM POUCO RESULTADO, DIZEM ECONOMISTAS



VALE TESTA MAIOR PROJETO DE MINÉRIO DO MUNDO NO SUDESTE DO PARÁ



CHINA DIZ QUE TAXA ANTIDUMPING DA UE SOBRE BARRA DE AÇO É INJUSTIFICÁVEL



PAÍS PRECISA ELEVAR IMPOSTOS EM 10% DO PIB SE REFORMA DA PREVIDÊNCIA
NÃO SAIR



REFORMA DA PREVIDÊNCIA SERÁ INTEGRAL AOS MENORES DE 50 ANOS, DIZ
GOVERNO



BRASIL É O PAÍS MAIS ENDIVIDADO DA AMÉRICA LATINA



DEPUTADO QUER APRESENTAR A MEIRELLES PROPOSTA PARA EMPREGO NA
INDÚSTRIA



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



SEM PEÇAS, VOLKSWAGEN PARA PRODUÇÃO



FIESP PEDE À FAZENDA DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO PARA EMPRESAS EXPORTADORAS



GOVERNO PRESSIONA BC PARA MUDAR CÁLCULO NA META FISCAL PARA ELEVAR
RECEITAS



ARTIGO: JEITINHO BRASILEIRO



FUSÕES E AQUISIÇÕES CAEM 19,4% NO BRASIL NO 2.º TRIMESTRE, DIZ KPMG



CHILE, PERU, COLÔMBIA E MÉXICO TÊM MUITO A ENSINAR AO BRASIL EM POLÍTICA
ECONÔMICA



GENERALISTA OU ESPECIALISTA? SAIBA QUEM SE DÁ MELHOR NO MERCADO DE
TRABALHO



‘É PRECISO COLOCAR O CÂMBIO NUM PATAMAR ADEQUADO’



NA CRISE, GRUPO CAOA INVESTE NAS VENDAS DE SEMINOVOS



RENAULT REGISTRA LUCRO 8% MAIOR NO 1º SEMESTRE



LUCRO DO GRUPO VOLKSWAGEN CAI 36,8% NO SEMESTRE



CONHEÇA O TUFAST ECO TEAM ELI14, CARRO ENERGETICAMENTE MAIS EFICIENTE
DO MUNDO



MERCADO MELHORA PERSPECTIVA PARA ECONOMIA BRASILEIRA EM 2016



FOCUS: ANALISTAS PROJETAM DÓLAR A R$ 3,30 E ELEVAM PROJEÇÃO DE JUROS
PARA

2016



PARA SETOR DE CONSUMO, RETOMADA NÃO DEVE VIR JÁ NESTE ANO



EMPRESAS MULTINACIONAIS JÁ VEEM CRISE BRASILEIRA MAIS PERTO DO FIM



DESEMPREGO ASSUME ESTÁGIO MAIS GRAVE E ATINGE CHEFES DE FAMÍLIA



A ACADEMIA TENTA ENTENDER O ESTRANHO FENÔMENO DE JUROS NULOS E
DEFLAÇÃO



CENÁRIO POLÍTICO PAUTA DECISÕES DE GESTORA COM MELHOR DESEMPENHO



CATEGORIA DE BENS INTERMEDIÁRIOS MELHORA, MAS INDÚSTRIA AINDA CONTRAI
EM JULHO, MOSTRA



PMI

EMPRESAS DE BAIXO VALOR DE MERCADO SÃO APOSTA DE VALORIZAÇÃO COM
RETOMADA DA ECONOMIA



MENOS DEMISSÕES E CONFIANÇA MAIOR SINALIZAM RETOMADA



CRISE ECONÔMICA REFORÇA BRIGAS SOCIETÁRIAS NO PAÍS



GOVERNO PRODUZ CARTILHA SOBRE REFORMA DA PREVIDÊNCIA



ESTRANGEIROS AINDA DEVEM MOVIMENTAR MERCADO DE FUSÕES E AQUISIÇÕES NO
BRASIL



POR QUE O MERCADO MUNDIAL DE FERRAMENTAS PAROU DE CRESCER?



CONSUMO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REGISTRA FORTE ALTA



GOVERNO DE SP AMPLIA PROGRAMA PARA FINANCIAR TRATORES



RUMO ALL INVESTIRÁ R$ 4,7 BI EM FERROVIAS NO PARANÁ

CÂMBIO
EM 01/08/2016
Compra

Venda

Dólar

3,264

3,265

Euro

3,647

3,649

Fonte: BACEN

Curso: “Logística Internacional - Transportes e Multimodalidade”
01/08/2016 – Fonte: Fiep
SINDIMETAL/PR divulga o curso : “Logística Internacional - Transportes e
Multimodalidade”, que acontecerá em Curitiba no dia 16/08.

Confiança do consumidor permanece estável em julho mostra documento do
INEC - Índice Nacional de Expectativa do Consumidor
01/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo
SINDIMETAL/PR divulga o periódico INEC-Índice Nacional de Expectativa do
Consumidor Julho/2016. O documento sinaliza que a confiança do consumidor fica
estável no mês de julho.
O índice registra 101,2 pontos, crescimento de 0,2% na comparação com junho, e
mantém-se 3,4% acima do registrado em julho de 2015. Apesar da melhora, a
confiança segue 7,2% abaixo da média histórica do índice.
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/publicacoes-eestatisticas/estatisticas/2014/09/1,38500/inec-indice-nacional-de-expectativa-doconsumidor.html
Governo estuda flexibilizar norma de segurança no trabalho
01/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

Objetivo é revisar NR-12, que impõe máquinas mais seguras. Juízes e
procuradores são contra medida
O governo do presidente interino, Michel Temer, prepara a flexibilização de uma norma
de segurança a trabalhadores no manuseio de máquinas e equipamentos na indústria.
Na linha de frente da mudança estão o ministro da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços (Mdic), Marcos Pereira, e o presidente da Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial (ABDI), Luiz Augusto de Souza Ferreira.
A ABDI está subordinada ao Mdic. Juízes, procuradores e auditores fiscais do Trabalho,
além de pesquisadores de acidentes na área, são contrários à flexibilização da norma
regulamentadora, a NR-12, criada em 1978, e atualizada por meio de dez portarias
sucessivas.
Dados compilados pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social revelam a extensão
dos acidentes envolvendo máquinas e equipamentos. Em três anos, de 2011 a 2013,
601 trabalhadores morreram por causa deste tipo específico de acidente de trabalho
— uma morte a cada 44 horas. No mesmo período, houve 13,7 mil amputações e 41,9
mil fraturas. São, portanto, 12 trabalhadores amputados por dia em razão de acidentes
com máquinas e equipamentos.
Mudanças na NR-12 são um pleito antigo de empresários que atuam na indústria,
principalmente em razão de uma atualização feita por portaria de 2010.O documento
especificou as alterações necessárias a equipamentos já existentes para que se
tornassem seguros, o que é tido como um fator encarecedor da produção industrial.
Conforme o ramo de atuação, foi dado um prazo para a atualização do maquinário.
Pesquisadores de acidentes de trabalho relatam que uma minoria de indústrias se
adaptou às exigências.

O ministro da Indústria defendeu a “reforma” ou a “revisão” da NR-12 no Palácio do
Planalto, em evento, em 30 de junho, com 500 empresários ligados à Confederação
das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB). Pereira chamou a NR-12
de “anomalia”.
“Já estamos constituindo grupos de trabalho junto ao Ministério da Indústria e ao
Ministério do Trabalho. Neste grupo de trabalho específico que estamos criando com
o ministro Ronaldo Nogueira (do Trabalho), vamos rediscutir a real aplicabilidade da
norma regulamentadora número 12. Aliás, já citei essa norma, por duas vezes pelo
menos, ao presidente Michel Temer.
E já citei umas três vezes ao ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, de tão urgente a
reforma ou, pelo menos, a revisão dessa norma, que é uma anomalia e infelizmente
só existe no Brasil”, afirmou o ministro Marcos Pereira aplaudido pelos empresários.
Projeto
A criação do grupo de trabalho pelo ministro da Indústria se soma a outra frente de
atuação de seu aliado o presidente da ABDI. Luiz Ferreira diz que a agência emitirá
nota técnica defendendo a suspensão da fiscalização da aplicação da norma.
Pereira é ministro por indicação do PRB, partido que presidiu até assumir a pasta.
Ferreira foi filiado ao partido de 2007 a 2013 e foi indicado à presidência da ABDI pelo
novo ministro. “A ABDI defende a suspensão imediata da fiscalização da norma”, disse
o presidente da agência.
Fontes ligadas ao Ministério da Indústria afirmam que o ministro do Trabalho, Ronaldo
Nogueira, avaliza, dentro do governo, a revisão da NR-12. Por meio da assessoria de
imprensa, Nogueira afirmou que “o governo federal está estudando uma forma de
melhorar a aplicabilidade da NR-12, mas que não existe nenhuma alteração prevista
na norma”. “Qualquer alteração será feita por meio da comissão nacional temática
tripartite”, acrescentou o ministro via assessoria.
A comissão tripartite — com representantes das empresas, trabalhadores e governo
— existe desde 2010, “com o objetivo de acompanhar a implantação da nova
regulamentação”, segundo a portaria que a criou. A mesma portaria que determinou
atualizações nos maquinários para adequação à NR-12. O grupo de trabalho anunciado
pelo ministro da Indústria atuaria em paralelo à comissão tripartite, considerada pelos
especialistas da área e pelas partes envolvidas como o espaço existente para esse tipo
de discussão.
Um projeto de decreto legislativo no Senado, de autoria do senador Cássio Cunha Lima
(PSDB-PB), propõe a suspensão da NR-12. A proposta é de 2015 e chegou a ter
urgência na análise, o que acabou sendo retirado por conta das posições contrárias de
entidades como a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho (Anamatra).
“A portaria de 2010 alterou a norma com o objetivo de alinhar o padrão brasileiro de
segurança em máquinas e equipamentos, visando à prevenção de acidentes de
trabalho. Ocorre que o resultado dessa alteração foi que a norma extrapolou seu poder
regulamentar ao criar regras para a fabricação, sendo mais exigente que seus
paradigmas e ocasionando altos custos para sua adaptação, tanto para as máquinas
usadas como para as máquinas novas”, argumentou o senador na justificativa do
projeto de decreto. O relator do projeto é o senador Armando Monteiro (PTB-PE), exministro da Indústria no governo da presidente afastada Dilma Rousseff.
Entidades como a Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) têm opinião
semelhante. “A NR-12, em vigor, exige níveis de proteção que superam o padrão
europeu, considerado referência por tratar a proteção de máquinas e equipamentos
de forma eficaz e sob o enfoque da razoabilidade, distinguindo as obrigações de

fabricantes e usuários. A NR-12 extrapola paradigmas internacionais e, em muitos
aspectos, revela-se uma norma inviável e inexequível”, diz nota técnica da Fiesp
emitida no ano passado.
Defesa da norma
O presidente da Anamatra, Germano Siqueira, defende a continuidade da norma e
justifica com a comparação da realidade brasileira com a da Europa. No Brasil, o índice
de acidentes de trabalho é de sete para cada cem mil trabalhadores. Na União
Europeia, o índice é de dois a cada cem mil. Os acidentes com máquinas equivalem a
30% do total, lembra o magistrado.
“Sustar a norma seria uma regressão absoluta do ponto de vista das garantias dos
trabalhadores. A finalidade da norma é proteger contra acidente de trabalho. Os custos
com esse tipo de acidentes superam R$ 56 bilhões por ano. O campo adequado para
as discussões a respeito é a comissão tripartite. Revogar a norma põe em risco não só
os trabalhadores, mas também as empresas, pois haveria mais pedidos de
indenizações, com reflexo na Justiça do Trabalho”, diz Siqueira.
O procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, sustenta que a demora dos
empregadores em se adequarem à norma, com a modernização do maquinário e das
linhas de produção, “é uma das causas do alto número de trabalhadores vitimados”.
“O Brasil já é o quarto colocado em acidentes de trabalho no mundo.
Prega-se a modernização da legislação trabalhista mas quase nada se fala quanto à
atualização do processo produtivo para a proteção do trabalhador. A consequência é
o adoecimento, o aumento da quantidade de licenças por motivo de saúde e das
aposentadorias precoces, com prejuízo para a sociedade brasileira que paga a conta
da Previdência Social”, afirma o procurador-geral.
Para o procurador federal Fernando Maciel, mestre em prevenção de acidentes de
trabalho, a adequação à NR-12, como exige a portaria de 2010, pode ser vantajosa
também aos empresários. “Algumas empresas já se adaptaram e estão pagando
menos tributos porque há menos acidentes.”
Programas de emprego têm pouco resultado, dizem economistas
01/08/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo

Criadas para moderar o desemprego, ações patrocinadas pelo governo, como o PPE
(Programa de Proteção ao Emprego) e lay-offs (afastamentos temporários), têm
resultados abaixo do esperado, afirmam economistas.
Para Sérgio Firpo, do Insper, a legislação trabalhista não permite que empresas
flexibilizem as relações de trabalho em tempos de crise, o que resulta em mais
desemprego. Ele cita como exemplo a impossibilidade de usar bancos de horas para
ajustar a carga de trabalho ao nível de produção de uma firma.
"O objetivo deve ser preservar o emprego, e não precarizá-lo", afirma.

Firpo defende ainda que empresas possam negociar com seus funcionários
diretamente, sem a atual obrigatória intermediação de um sindicato, que muitas vezes
desconhece as necessidades de grupos diferentes dentro das mesmas empresas.
Para Hélio Zylberstajn, da USP, a baixa adesão das empresas ao PPE -programa em
que o governo paga parte dos salários durante um período de redução de jornadailustra sua pouca efetividade.
Segundo levantamento da Fipe, desde o início de 2015, foram fechados 414 acordos
para redução de jornada com recuo proporcional dos salários, 349 fora do PPE.
Ele cita como obstáculos o fato de o governo exigir que a empresa esteja em dia com
impostos, "o que exatamente não ocorre em tempos de crise", e cobrar manutenção
das vagas após o programa. "É mais fácil fazer um acordo coletivo do que obedecer
todas as exigências."
Os lay-offs também não pegaram, segundo Zylberstajn, por problema em seu
desenho. "O trabalhador que entra em lay-off recebe o seguro-desemprego. Quando
acaba o programa, se ele for demitido, já recebeu todo o seguro. Para os sindicatos,
não parece algo vantajoso."
O Ministério do Trabalho defende a atual versão do PPE e estuda torná-lo permanente.
"Nos 12 meses de vigência do PPE, 57.996 trabalhadores foram beneficiados pela
preservação de seus postos de trabalho", afirmou, em nota, o órgão.
Vale testa maior projeto de minério do mundo no sudeste do Pará
01/08/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo
Depois de percorrer mais de 60 quilômetros numa picape pela mata da Floresta
Nacional de Carajás, no Pará, um portão de grade de ferro marca a fronteira entre a
paisagem verde e uma enorme área desmatada, de terra alaranjada e poeirenta.
A imagem da mina a céu aberto, na Serra Sul da floresta, ajuda a entender por que a
Vale levou cinco anos para obter a licença de instalação ambiental do seu maior projeto
de mineração, o S11D, orçado em US$ 14,4 bilhões.
"Esse morro vai virar um buraco. No vale, lá embaixo, vai surgir uma montanha de
estéril [terra e minerais não aproveitados]. A mineração é assim: impacta o ambiente
de forma irreversível", diz Frederico Martins, 39, responsável no ICMBio pela
conservação da floresta.
A Folha esteve no S11D, em Canaã dos Carajás, sudeste do Pará, duas vezes neste
mês, apesar de a Vale ter vetado o local para a imprensa, sob o argumento de estar
em fase de testes. Uma das visitas foi com o ICMBio, autarquia ligada ao Ministério do
Meio Ambiente.
Maior projeto de minério do mundo, o S11D –sigla de bloco D do corpo geológico S11
(S de Sul)– deve começar a operar até o fim do ano, com capacidade de 90 milhões
de toneladas, o que vai elevar em 30% a produção de minério da Vale até 2020.
Além disso, o investimento é um trunfo para competir no mercado internacional: seu
minério é de alto teor de ferro (66,7%, em média), o que confere bônus ao ser
vendido, e seu custo de produção será o menor da indústria de mineração global.
Isso é relevante no atual contexto do mercado de minério, marcado pelo fim do ciclo
das commodities, pelo excesso de oferta do produto e mesmo pela desaceleração da
economia chinesa, principal cliente da Vale.

"S11D é o projeto mais relevante para a Vale e vai contribuir para que a empresa
mantenha a sua posição de destaque no mercado global de minério", diz Ivano Westin,
analista de mineração e siderurgia do banco Credit Suisse.
Desde a entrada da mina, onde escavadeiras vão retirar o minério e colocá-lo em
correias, a reportagem percorreu a usina de beneficiamento (com suas três linhas de
produção) e visitou a sala de controle, no principal mirante do empreendimento.
Além de mina e usina, a Vale construiu um trecho de 101 quilômetros de ferrovia e
também duplicou a estrada de ferro de Carajás. Por ela o minério vai até o terminal
portuário Ponta da Madeira, em São Luís (MA), que foi ampliado para exportar a
produção.
Pelo balanço mais recente da Vale, as obras da mina e da usina estão 90% concluídas.
Tudo é colossal. Para circular pelo projeto, é preciso seguir um carro que leva uma
longa antena com bandeira no teto. Caminhões e máquinas são tão altos que seus
operadores não enxergam um carro no caminho.
Parte da operação está em teste, como uma empilhadeira de 70 metros de
comprimento do pátio de regulação do (local de estoque provisório do minério antes
do beneficiamento). Em agosto, o pátio deve receber a primeira carga de minério.
MINÉRIO PARADO
A Vale espera conseguir a licença de operação até setembro, quando completam-se
seis meses desde o pedido da licença. Dentro do Ibama há dúvida se a liberação será
possível dentro do prazo.
Atualmente, o órgão está debruçado sobre relatórios de recente vistoria no projeto,
que identificou a necessidade de cumprimento de medidas de controle ambiental como
instalação de canaletas na via de acesso e estações de tratamento de esgoto.
A Vale tem pressa porque, segundo o ICMBio, já tem quase 10 milhões de toneladas
de minério separados na área da mina. Isso significa mais de R$ 1 bilhão parado.
Tanto minério surgiu apenas de preparar a área para a cava.
Segundo a mineradora, esse minério será utilizado na futura produção. E acrescenta
que diversas inovações tecnológicas trouxeram benefícios ao projeto, como a
mineração sem uso de caminhões e o minério sem água.
China diz que taxa antidumping da UE sobre barra de aço é injustificável
01/08/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo

A imposição pela Comissão Europeia de pesadas taxas antidumping sobre barras de
aço produzidas na China é uma "proteção injustificável da indústria de aço da União
Europeia", disse o Ministério do Comércio chinês, de acordo com a agência de notícias
oficial Xinhua.
O Ministério do Comércio da China expressou descontentamento com o fato de que a
medida tenha sido anunciada poucas semanas após um encontro dos países do Grupo
G20 em Chengdu, na China, onde os ministros das Finanças haviam se comprometido
a evitar o protecionismo.

A indústria siderúrgica chinesa, prejudicada pela supercapacidade de produção, mas
ainda uma grande geradora de empregos, tem tido dificuldade para cumprir metas de
redução da capacidade operacional. Os preços em ascensão para o aço também têm
encorajado uma maior produção para exportação.
As exportações mensais de aço chinesas subiram em junho a seu segundo maior
patamar histórico, com a venda de 10,94 milhões de toneladas.
As siderúrgicas chinesas continuam a despachar cada vez mais seus produtos para
outros países mesmo diante das acusações de dumping feitas sobretudo pelos Estados
Unidos e a Europa.
País precisa elevar impostos em 10% do PIB se reforma da Previdência não
sair
01/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

Sem o endurecimento nas regras de concessão de aposentadoria no Brasil, a carga
tributária terá de crescer o equivalente a 10% do PIB para pagar os benefícios
previdenciários.
Em valores de hoje, seria um acréscimo de R$ 600 bilhões a um total de impostos e
contribuições pagos que já ultrapassa a casa dos R$ 2 trilhões. E, mesmo assim, o
rombo continuaria do mesmo tamanho, diz o secretário da Previdência, Marcelo
Caetano, escolhido pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para tocar o alicerce
técnico da reforma da Previdência.
“Qual o custo você prefere?”, questiona. “Mesmo com esse aumento de tributos,
continuaríamos com um rombo na Previdência em torno de 2% do PIB”, disse, em
entrevista. Com as regras atuais, as despesas cresceriam 8,5% do PIB até 2060.
Caetano diz que esse cenário para os próximos 44 anos reforça a importância das
mudanças nas regras de acesso à aposentadoria para garantir a sustentabilidade do
sistema previdenciário a longo prazo. O desafio, reconhece, vai ser convencer a
população - e os parlamentares - que é preciso agir agora.
“Quero uma aposentadoria não só para meus pais, que são aposentados; mas para
mim, que ainda vou me aposentar; para os meus filhos, que nem entraram no mercado
de trabalho; e para meus netos, que nem nasceram”, afirma. “Para isso, são
necessários ajustes.”
Algumas dessas mudanças já foram abordadas pelo ministro da Casa Civil, Eliseu
Padilha, eleito o porta-voz político do governo sobre o tema. Aos poucos, ele vem
testando a reação das pessoas ao divulgar, em redes sociais, algumas das possíveis
alterações.
O ministro já antecipou três pontos que devem estar incluídos na reforma:
1) a fixação de uma idade mínima para a aposentadoria por tempo de contribuição
(previamente estipulada em 60 e 65 anos para mulheres e homens,
respectivamente);

2) um “pedágio” de 40% a mais no tempo que falta para aposentar como regra de
transição; 3) a unificação de todos os regimes - da aposentadoria rural e urbana,
de trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos, incluindo os
militares. Ao mexer com a caserna, as resistências já foram endereçadas aos
interlocutores do presidente.
Caetano diz que trabalha com cenários distintos, que envolvem mudanças nas
condições de acesso, no cálculo do benefício e na forma como são corrigidas as
aposentadorias e pensões para garantir, além da sustentabilidade, um sistema mais
igualitário. “Tem de pensar numa consistência interna. O que vai ser feito em cada
uma dessas três pilastras é uma decisão política”, afirmou.
Prazo
No Ministério da Fazenda, a ordem é que se cumpra o compromisso de enviar a
proposta até o fim deste ano. Do ponto de vista técnico, Caetano garante ser possível.
A expectativa do governo é que a reforma já provoque um efeito nas contas públicas
em quatro, cinco anos depois de ser aprovada.
Nesse intervalo, o governo ganha com a confiança dos investidores de que a dívida
pública entrará numa trajetória mais “saudável”. Com essas medidas, Meirelles e
companhia esperam recuperar o grau de investimento do País - selo de bom pagador
- e abrir caminho para uma queda mais consistente dos juros.
O secretário da Previdência rebate o argumento das centrais sindicais de que a fixação
de uma idade mínima na aposentadoria por tempo de contribuição prejudica os mais
pobres, que entram mais cedo no mercado de trabalho.
No entanto, estudo recente aponta que seis de cada dez aposentados por tempo de
contribuição estão entre os 40% mais ricos da população. “No fundo, a aposentadoria
por tempo de contribuição está mais direcionada ao público que ingressa de forma
mais regular no mercado formal de trabalho”, afirma.
As centrais têm defendido também que o governo foque no lado das receitas, com o
aumento de impostos para o “andar de cima” para bancar o déficit da Previdência.
Para o secretário, porém, não há possibilidade de fechar as contas só pelo incremento
nas receitas porque, qualquer que seja o tributo, a arrecadação continuaria no mesmo
patamar ao longo dos anos, enquanto as despesas aumentariam, por questões
demográficas.
O envelhecimento da população brasileira vai se dar em um ritmo muito mais veloz do
que nos países que viveram esse fenômeno. A Europa levou cerca de 50 anos para
passar de uma participação de pessoas de 60 anos ou mais na população total de
11,8% para 20,3%. Os países da América Latina, incluindo o Brasil, vão percorrer
trajetória similar (de 11,2% para 21%), de 2015 a 2040, em apenas 25 anos. Em
2060, o Brasil terá cerca de duas pessoas em idade ativa para cada idoso de 65 anos
ou mais.
A aposentadoria por tempo de contribuição, sem exigência de idade mínima, é rara no
cenário internacional. Apenas o Brasil e mais outros 12 países, a maior parte árabes,
de um total de 117 nações, adotam esse tipo de benefício, segundo dados da
Associação Internacional de Seguridade Social (AISS).
Cinco desses 13 países impedem o acúmulo do benefício previdenciário com
rendimentos de trabalho e 12 deles adotam regras de redução do valor de benefício
para aposentadorias precoces.

Reforma da Previdência será integral aos menores de 50 anos, diz governo
01/08/2016 – Fonte: Bem Paraná
A proposta de reforma da Previdência Social deve definir que trabalhadores com até
50 anos de idade terão de aposentar com uma idade mínima de 65 anos, no caso de
homens, e possivelmente de 62, para mulheres. Para quem estiver acima desta faixa
etária, haverá uma regra de transição.
O ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) afirma que, neste período de transição, ainda
será negociado de quanto deve ser o pedágio para que o trabalhador possa se
aposentar, de 40% ou 50%. Ou seja, se um trabalhador estiver a um ano da
aposentadoria, ele teria de esperar mais seis meses para ter o benefício.
Segundo Padilha, esta regra de transição deve durar 15 anos para interromper a
trajetória de crescimento elevado do deficit da Previdência, que neste ano vai chegar
perto dos R$ 150 bilhões. No caso das mulheres, a ideia do governo é que, no final do
período de transição, a idade de aposentadoria delas seja a mesma dos homens.
Este ponto, porém, ainda está em negociação. O presidente Temer já disse ser
favorável que as mulheres tenham uma pequena diferença, de dois a três anos, na
idade requisitada para aposentadoria em relação à dos homens.
O governo só deve enviar ao Congresso Nacional a proposta de Previdência depois do
julgamento do impeachment da presidente Dilma Rousseff, previsto para começar no
dia 29 de agosto e terminar no máximo no dia 2 de setembro.
A expectativa é começar a discutir a medida ainda neste ano, mas a equipe de Temer
sabe que sua aprovação ficará para o próximo ano. Em compensação, o governo quer
encerrar o ano com a proposta de emenda constitucional que cria o teto dos gastos
públicos já aprovada na Câmara e no Senado Federal.
As centrais sindicais são contra uma fixação da idade mínima para a aposentadoria. O
impasse com o representante dos trabalhadores fez com que o governo Temer adiasse
a apresentação das propostas de reformas.
Brasil é o país mais endividado da América Latina
01/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

A relação entre a dívida bruta e o Produto Interno Bruto (PIB), uma das
principais medidas de solvência, do Brasil é quase o dobro da média da região,
que está em 35,9%
O Brasil segue como o país mais endividado da América Latina, de acordo com estudo
divulgado nesta semana pela Comissão Econômica para América Latina e Caribe
(Cepal). A relação entre a dívida bruta e o Produto Interno Bruto (PIB), uma das
principais medidas de solvência, do Brasil é quase o dobro da média da região, que
está em 35,9%, deixando a economia brasileira no primeiro lugar no ranking com 20
mercados.

A América Latina tem apresentado uma tendência de aumento da dívida dos governos,
disse a secretária-executiva da Cepal, Alicia Bárcena, em uma entrevista à imprensa
para comentar o novo relatório. Mas o aumento dos passivos ainda está em um nível
“racional”, segundo ela, e há diferença importante entre os diversos países no nível
dos passivos.
O Chile, por exemplo, tinha a relação dívida/PIB em 17,5% em 2015, um dos menos
endividados da região, enquanto o Brasil, na ponta oposta, tinha o indicador em
66,5%, seguido pela Argentina (53,3%) e Uruguai (46%). Paraguai (16,6%) e Peru
(19.5%) também estão entre os menos endividados.
“Os países que se endividaram mais na região foram Brasil e Argentina”, disse a
secretária-executiva, destacando o período desde 2014. No caso brasileiro, a situação
continuou mostrando piora na primeira metade de 2016.
A Cepal ressalta no relatório divulgado que desde maio o governo do presidente em
exercício Michel Temer tem se empenhado em anunciar medidas para corrigir a piora
da situação fiscal do país e reconquistar a confiança dos investidores. O relatório
destaca a intenção da equipe econômica de fixar um teto para o crescimento do gasto
público por meio de uma emenda constitucional.
A Cepal ressalta que os indicadores fiscais brasileiros tiveram piora em 2015 por conta
da forte recessão no país, com a economia encolhendo 3,8%. “Enquanto a arrecadação
caiu por causa da recessão, os gastos do governo continuaram aumentando”, ressalta
o documento. Além disso, o cenário político turbulento, com a perda de apoio do
governo no Congresso, ajudou a agravar o quadro econômico no país.
O estudo da Cepal separa a análise da dívida pública em dois grupos, de um lado a
América Latina, onde o Brasil é o primeiro lugar. Do outro, só os países do Caribe, que
têm medida de endividamento maior que o resto da região, em 72%. A Jamaica é o
país com a maior dívida/PIB do bloco, com 127%, seguida por Barbados, com 107%.
Deputado quer apresentar a Meirelles proposta para emprego na indústria
01/08/2016 – Fonte: Paraná Online
O líder do PSD na Câmara dos Deputados, Rogério Rosso (DF), chegou nesta tarde de
sexta-feira, 29, ao Ministério da Fazenda com uma proposta de programa de estímulo
ao emprego na indústria a ser apresentada ao ministro Henrique Meirelles.
A proposta consiste conceder benefícios tributários às empresas na proporção do
crescimento da produção e do emprego. De acordo com o parlamentar, a intenção é
ocupar a capacidade ociosa do setor, sem que o governo abra mão da atual base de
receitas.
“Temos um parque industrial qualificado e precisamos resolver essa questão da
ociosidade e do desemprego, ao mesmo tempo em que não podemos falar no
momento em renúncia fiscal. Portanto, o que propomos é que haja um desconto em
impostos federais à medida que as receitas provenientes do aumento da produção e
emprego aumentem, preservando assim a base atual da arrecadação”, disse o
deputado ao chegar no ministério.
De acordo com o documento entregue aos jornalistas, a proposta se baseia em um
modelo aferido trimestralmente pelo qual, a cada 5% de acréscimo na produção
industrial, haveria uma restituição do imposto pago de 0,25% como crédito para
abatimento nos meses seguintes.

Outra redução também de 0,25% se daria para cada acréscimo de 5.000 funcionários
– por meio de associação, entidade ou arranjo produtivo – na mão de obra direta de
cada seguimento. A proposta prevê que, caso haja redução na produção ou no
emprego, a carga tributária será mantida da forma original.
“Vários países aplicaram programas semelhantes com sucesso. Programas de
incentivo anteriores realizados no Brasil não deram certo porque não tiveram
fiscalização adequada, sobretudo no tocante à manutenção do emprego”, completou
Rosso.
Questionado pelos jornalistas se a proposta é factível em um momento no qual o
Ministério da Fazenda tem enfrentado queda persistente na arrecadação de receitas
administradas, o deputado argumentou que o benefício fiscal do programa não
significa renúncia fiscal sobre a atual base de arrecadação do governo, mas sim um
estímulo sobre parte do potencial a ser recuperado de receitas com o aumento da
produção e do emprego.
“De cada dez frases do presidente em exercício, Michel Temer, pelo menos uma é em
relação à necessidade de retomar o emprego. Por isso, creio que a proposta tem
condição de ser discutida no governo”, disse.
Um dos principais líderes do chamado “centrão” na Câmara dos Deputados, Rosso
avaliou que os partidos que compõem a base do governo têm disposição em aprovar
a agenda econômica formulada pelo ministro Meirelles. Ele frisou, porém, que há uma
forte resistência do Congresso em aceitar neste ano qualquer proposta que signifique
aumento de impostos.
O deputado também considerou as reformas trabalhista e previdenciária importantes
para o ajuste que o Estado brasileiro necessita, mas disse que ainda aguarda a
definição das propostas sobre esses temas pela equipe econômica.
Confiança da indústria avança 3,7 pontos em julho, para 87,1 pontos
01/08/2016 – Fonte: Paraná Online
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%.

Nuci
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.
Sem peças, Volkswagen para produção
01/08/2016 – Fonte: R7
As fábricas da Volkswagen em São Bernardo do Campo e Taubaté, em São Paulo,
estão com as linhas de produção paradas desde terça-feira, 26, e os cerca de 8 mil
funcionários da unidade do ABC e os 4 mil do Vale do Paraíba foram dispensados do
trabalho, em princípio até esta segunda-feira, dia 1º.
Mais uma vez, o problema não é a crise, que reduziu as vendas, mas a falta de peças
para a montagem de veículos.
Problemas similares são enfrentados pela filial de São José dos Pinhais (PR), que
também parou em alguns dias da semana passada. As três fábricas tinham como
fornecedor exclusivo de peças estampadas, usadas na carroceria dos automóveis, a
Fameq, metalúrgica da capital paulista que atua no País há cerca de 40 anos e
pertencia a um grupo brasileiro.
Em dificuldades financeiras, a Fameq foi vendida em julho para o grupo de origem
alemã Prevent, dono de várias autopeças no Brasil. Há uma semana, a empresa fechou
as portas e demitiu 180 funcionários. Um grupo de 20 operários que tinha estabilidade
será transferido para outras unidades do Prevent.
Com isso, a Volkswagen - que tem uma disputa comercial com o Prevent há mais de
um ano -, deixou de receber os componentes da Fameq e teve de suspender a
produção.
"Esse fornecedor, com um relacionamento comercial sem problemas com a
Volkswagen por mais de 40 anos, teve sua atuação completamente alterada ao ser
adquirida pelo grupo Prevent", afirma a montadora, em nota.
Segundo a Volkswagen, a Fameq interrompeu entregas em meados de julho. Com o
fim dos estoques, não teve como manter a produção dos modelos Gol, Saveiro,
Voyage, up!, Fox e Golf.
Compras
Desde o início de 2015, o grupo Prevent comprou 11 fábricas da Keiper, Tower
Automotive, Mardel, TWB, Cavelagni e agora da Fameq em São Paulo, Minas Gerais e
Paraná. Elas produzem bancos, estrutura de bancos, couro, têxteis, interiores, disco

de freios e peças estampadas, de acordo com levantamento feito pelo Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).
Segundo a Volkswagen, desde que os problemas de abastecimento começaram, em
março de 2015, as três fábricas da marca somam mais de 100 dias de paralisações
nas linhas de produção. Ao todo, 90 mil carros deixaram de ser produzidos.
Em maio, a montadora obteve três liminares na Justiça de São Bernardo obrigando
Keiper, Mardel e Cavelagni a retomarem a entrega de peças, sob pena de multa diária
de R$ 500 mil.
A Fiat, em Betim (MG), também enfrentou desabastecimento e obteve liminar da
Justiça local contra a Mardel e a Tower para o fornecimento imediato de estruturas
metálicas. A multa diária pelo não cumprimento da decisão era de R$ 200 mil.
A Fiat informou que fez acordo com o grupo. Já a Volkswagen diz que a empresa tem
descumprido contratos "e reiteradamente faz solicitações de aumento de preços e
pagamento injustificado de valores (sem respaldo contratual ou econômico)".
Diz também que o grupo Prevent "tem se mostrado inflexível, elencando uma série de
condições (que nada tem a ver com o contrato atual) para a continuidade do
fornecimento, incluindo exclusividade para os próximos projetos."
Negociata
Segundo o Dieese, o Prevent tem 51 empresas em 13 países nas áreas de autopeças,
serviços, construção naval e vestuário de segurança. Embora sua sede seja em
Wolfsburg, na Alemanha, a empresa pertence a um grupo de investidores da Bósnia,
segundo fontes do mercado.
As fontes também afirmam que a estratégia da companhia é adquirir fabricantes de
um mesmo item para monopolizar a produção.
Nenhum porta-voz do grupo Prevent foi localizado na sexta-feira para comentar o
tema.
"Estamos lidando com um grupo que faz negociata, compra empresas e depois
descarta os trabalhadores como bagaço de laranja", diz o presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de São Paulo, Miguel Torres.
Na quinta-feira, 28, a entidade obteve no Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo
acordo com o Prevent de pagamento das verbas rescisórias, abono de R$ 10 mil, cesta
básica e assistência médica por um ano aos demitidos da Fameq.
O acordo foi feito após os trabalhadores acamparem nas instalações da fábrica por
cinco dias para evitar a retirada de maquinários. O diretor do sindicato, Luiz Valentim,
conta que os funcionários trabalharam até sexta-feira, dia 23, sem saber do
fechamento da fábrica, anunciado na segunda-feira seguinte.
"Por acaso, passei em frente à fábrica no sábado e vi as máquinas sendo retiradas.
Chamei reforço dos trabalhadores e ficamos acampados para evitar a saída", diz
Valentim. Eles só deixaram o local na quinta-feira, após a assinatura do acordo.

Fiesp pede à Fazenda devolução de imposto para empresas exportadoras
01/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

A possibilidade volta do Reintegra, programa de devolução de impostos para empresas
exportadoras, foi discutida na sexta-feira (29), pelo ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles, e o presidente da Fiesp, Paulo Skaf.
No papel, o programa ainda existe, mas na prática, é irrelevante. O industrial pediu
ao ministro que elevasse a alíquota para 3%, o máximo permitido pela lei que rege o
programa. Atualmente, ela está em 0,1%.
O Reintegra é um sistema que permite que empresas exportadoras recebam de volta
parte dos impostos embutidos nos produtos exportados.
“O ministro Meirelles reconhece que a carga tributária é alta. Ele ficou de estudar o
Reintegra”, afirmou Skaf após o encontro.
Sem dinheiro, o governo tenta aprovar medidas no Congresso, como a PEC (Proposta
de Emenda à Constituição) do teto dos gastos públicos, para não precisar elevar de
modo significativo a carga tributária.
No entanto, reiteradas vezes, a Fazenda afirmou que não há espaço no orçamento
para desonerações ou acordos fiscais que impactem as contas públicas.
“Quando falamos em reintegra, não estamos falando de renúncia fiscal. Estamos
falando de compensação. Os impostos embutidos nas exportações representam 5,6%.
Se o país quer exportar, não dá para insistir em exportar impostos”, disse Skaf.
O pedido feito pelo industrial parte da preocupação de Skaf com a valorização do real
frente ao dólar. Segundo ele, o câmbio está chegando em um patamar perigoso para
a indústria.
Eventos que podem se confirmar no futuro, como o impeachment definitivo da
presidente afastada, Dilma Rousseff, e a retomada do crescimento podem impactar o
câmbio, aumentando a falta de competitividade da indústria.
“A valorização do câmbio tem limite. Todas as ações futuras tendem a aumentar a
confiança e a valorizar o real.”
O presidente da Fiesp também comentou sobre o projeto de reforma trabalhista
pensado pelo governo. As medidas principais permitem que acordos entre empregados
e trabalhadores tenham mais relevância perante a CLT e que contratos de trabalho
intermitente sejam reconhecidos pelo Ministério do Trabalho.
“A legislação trabalhista é de 1950. Há a necessidade de uma revisão. Isso não
significa perda de direitos, mas uma modernização na legislação”, afirmou Skaf.

Novo estímulo à indústria
Meirelles também recebeu o líder do PSD na Câmara, Rogério Rosso (DF). O deputado
também pediu estímulos à retomada da produção industrial.
A proposta de Rosso feita ao ministro lembra o Reintegra, no entanto, é voltado para
toda a produção industrial.
De acordo com o documento entregue ao ministro, a proposta prevê a restituição de
impostos para 5% de aumento da produção e para cada 5.000 novos funcionários considerando como base o nível atual de produção e emprego.
Embora Rosso afirme que isso não signifique uma renúncia fiscal, há um impacto sobre
a arrecadação futura do governo. O plano do deputado é que o programa seja extinto
três anos após sua criação.
“Temos que parar com essa ideia tupiniquim de que a coisa vai dar certo sozinha.
Todos os países com uma base industrial considerável, foram feitos estímulos para o
crescimento da indústria”, afirmou Rosso antes da reunião com Meirelles.
Governo pressiona BC para mudar cálculo na meta fiscal para elevar receitas
01/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

O Banco Central (BC) vem sendo pressionado por integrantes do governo para rever
a forma de cálculo do resultado das contas públicas e permitir que o dinheiro obtido
com a venda da dívida parcelada pelos contribuintes, a chamada securitização, seja
computado para efeitos do cumprimento da meta fiscal.
A venda desses créditos a receber pela União, Estados e municípios é uma das grandes
apostas do governo Michel Temer para reforçar o caixa do Tesouro e dos Estados em
2017 e diminuir o rombo das contas públicas.
Até agora, o entendimento do BC era o de que a arrecadação desses recebíveis é uma
receita financeira. Por isso, não pode ser usado no cálculo da meta fiscal, que diz
respeito ao resultado primário (não financeiro). Se o BC não mudar de avaliação, a
estratégia de aumentar a arrecadação com essas operações será frustrada.
Projeto em tramitação no Congresso Nacional autoriza e dá mais segurança jurídica a
essas operações. Ele procura garantir que não se trata de operação de crédito, já que
não há compromisso futuro dos governos em honrar a dívida que não for paga pelo
contribuinte.
É com esse argumento que os defensores da proposta estão buscando convencer o BC
a mudar o seu entendimento. O ministro interino do Planejamento, Dyogo Oliveira, é
um dos que buscam aplacar as resistências técnicas do BC.
Operações
A aprovação da lei vai dar mais segurança jurídica para as operações de securitização
que já foram feitas por alguns municípios e Estados, entre eles, São Paulo. Essas
operações também foram questionadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que,

em pareceres recentes, considerou a securitização como operação de crédito. O TCU
também está sendo procurado pelo governo para mudar sua avaliação. Segundo fonte
da área econômica, o TCU já deu sinais de que pode mudar o entendimento, mediante
a aprovação do projeto pelo Congresso.
Para o assessor econômico do senador José Aníbal (PSDB-SP), Felipe Salto, a
securitização tem de ser vista de maneira simples como uma venda de ativo qualquer.
Para ele, essas receitas podem entrar no cálculo da meta porque não há compromisso
futuro, como por exemplo, a venda de um título público que exige o pagamento de
juros.
“A securitização não tem um compromisso futuro. É uma venda definitiva”, disse Salto,
que trabalhou na elaboração do projeto de autoria do ministro das Relações Exteriores,
José Serra, senador licenciado.
O BC não quis informar como vai registrar nas contas públicas as receitas da
securitização. O banco alegou que não comenta impacto de leis que não foram ainda
aprovadas. Sobre o registro das operações já feitas pelos Estados, o BC respondeu
que as situações não são necessariamente comparáveis.
Artigo: Jeitinho brasileiro
01/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo
Sabe-se hoje que a célebre frase “O Brasil não é um país sério”, historicamente
atribuída a Charles de Gaulle (1890-1970), na verdade é do embaixador brasileiro
Carlos Alves de Souza.
Em 1962, durante o episódio conhecido como “guerra da lagosta”, ele teria deixado
escapar a outro jornalista a grande verdade contida na famosa frase, logo após ligeira
discussão, em Paris, com o lendário presidente francês acerca da invasão de barcos
pesqueiros daquelas plagas na costa brasileira.
À parte a paternidade da frase, é indiscutível que a histórica afirmação encerra uma
das mais absolutas verdades sobre a nossa cultura, em especial os costumes
brasileiros.
Aqui em Pindorama tudo tem o seu jeitinho peculiar de se equacionar ou de se
acomodar, até uma questão jurídica relevante, mesmo que em prejuízo do cidadão
comum. Para tanto, basta fazer vista grossa para as leis ou para a Constituição.
Jeitinho de taxar
Vejamos um exemplo, por sinal dos mais reprováveis, na área tributária. Como se
sabe, a Constituição Federal confere à União, aos estados, aos municípios e ao Distrito
Federal o direito de instituir impostos, taxas e contribuições. Contudo, ao mesmo
tempo, proíbe, expressamente, que referidos entes tributantes criem ou cobrem taxas
com a mesma base de cálculo dos impostos.
Pois bem! Alheio à essa vedação, o Estado do Paraná, editou a Lei 17.838/13,
instituindo a cobrança de uma taxa de 0,2% sobre a receita bruta de serviços notariais
e registrais, destinada ao fundo estadual de segurança dos magistrados (Funseg).
Ora, como a receita bruta desses cartórios do foro extrajudicial já é tributada pelo
Imposto de Renda (IR), logo, a malsinada taxa Funseg revela-se, às escâncaras,
inconstitucional. Além disso, não é menos certo que os impostos pagos pelos súditos
em geral destinam-se a custear a segurança dos magistrados e de outros agentes do
Estado.

Em tese, portanto, a taxa paranaense Funseg, objeto de uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade movida pela Associação dos Notários e registradores do Brasil
(Anoreg-BR), é (por assim dizer) duas vezes inconstitucional: mesma base legal de
imposto e destina-se a cobrir despesa para a qual o Leviatã nos massacra com os
impostos em geral.
Não obstante, órgãos como Procuradoria-Geral da República, Advocacia-Geral da
União e o Conselho Nacional de Justiça, além da Assembleia Legislativa do Paraná do
próprio Tribunal de Justiça do Paraná (que naturalmente atuou na aprovação da
mencionada lei), já se manifestaram pela constitucionalidade da referida taxa.
Baseiam-se em súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal cujo teor diz que “é
constitucional a adoção, no cálculo do valor da taxa, de um ou mais elementos da base
de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade
entre uma base e outra”.
Ou seja, a Corte Máxima de Justiça de Pindorama, em defesa dos insaciáveis interesses
do Fisco, houve por bem dar um jeitinho e acrescentar, por sua conta, algumas
palavras a mais ao texto constitucional.
Resta saber, ao final da demanda, o que dirá, a título de jeitinho, em relação à segunda
inconstitucionalidade, isto é, à cobrança de taxa para custear serviços gerais. Pode?
Funrejus
Outra notória inconstitucionalidade reside em norma recente do estado do Paraná
alterando o critério de cobrança, também de 0,2%, a título de Funrejus, desta feita
exigida dos usuários de serviços notariais sobre o valor do imóvel – registrado ou
apenas escriturado. A novidade: agora sem um limite máximo do valor a ser pago.
Além desse escândalo, isto é, desse desarrazoado valor a ser recolhido pelo cidadão
sem o menor critério de retributividade, que é uma das características essenciais da
taxa, não bastando nada disso, exige-se uma taxa, também destinada ao Funrejus,
correspondente a 25% do valor dos emolumentos, nos casos de atos notariais sem
valor monetário expresso, como é exemplo uma simples procuração.
Nem tudo, porém está perdido: em relação à cobrança de taxa em valores ilimitados,
nos casos de registro ou escritura de imóveis, há uma decisão liminar em favor dos
súditos, proferida por juiz de uma das varas da Fazenda Pública de Curitiba.
(José Alexandre Saraiva – Colunista Gazeta do Povo).
Fusões e aquisições caem 19,4% no Brasil no 2.º trimestre, diz KPMG
01/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo
O número de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) no Brasil caiu 19,4% no
segundo trimestre deste ano em relação ao mesmo intervalo do ano passado, para
170 transações, segundo levantamento realizado pela KPMG. Ante os três primeiros
meses do ano, a queda foi de 19%. Esse foi o pior segundo trimestre em sete anos,
de acordo com dados da consultoria.
“O que pesa no resultado é que o segundo trimestre deste ano foi especialmente
abaixo do normal, o que foi determinante para que o semestre todo fechasse em
queda”, analisa o sócio da KPMG no Brasil e responsável pelo estudo, Luis Motta.
Assim, no primeiro semestre do ano o Brasil foi palco de 380 transações de M&A, um
recuo de 5% na relação anual.

Segundo Motta os piores números no segundo trimestre refletem o período de
instabilidade observado no Brasil, o que levou investidores a repensarem suas
estratégias.
O setor mais movimentado foi o de tecnologia, com 52 transações concretizadas no
primeiro semestre do ano, seguido por empresas de internet, que registrou 42
operações. Já o setor de serviços para empresas e alimentos, bebidas e tabaco
registraram 33 cada.
Chile, Peru, Colômbia e México têm muito a ensinar ao Brasil em política
econômica
01/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

As previsões de variação do Produto Interno Bruto (PIB) das maiores economias da
América Latina para o fim de 2016 deixam evidente uma divisão entre dois blocos no
continente.
Em um deles, formado por Argentina, Brasil e Venezuela, a expectativa do Banco
Mundial é de que haja retração em relação ao ano passado. Já para outro grupo,
composto por Colômbia, México, Chile e Peru, a previsão é de resultado positivo,
mesmo diante da fraca atividade econômica no mundo.
Enquanto o Brasil precisa se esforçar para estabilizar o cenário político, controlar a
inflação e retomar o crescimento econômico para reduzir o desemprego, Colômbia e
México continuam a crescer mesmo com a queda dos preços do petróleo.
O cenário global também não é favorável para Chile e Peru, mas os países andinos
estão enfrentando o declínio do preço dos metais amparados em posições fiscais e
monetárias sólidas. Segundo relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre
a América Latina, as políticas macroeconômicas desses países dão sustentação às suas
economias neste período de cenário externo negativo.
“Brasil e Argentina são economias que não são frontalmente antiliberais, mas são
posturas diferentes do que adotaram Peru e Chile”, avalia Luciano Ribeiro Sobral,
economista do Santander. Segundo ele, esses países andinos decidiram seguir um
modelo liberal mais ao pé da letra.
“Escolheram um modelo de abertura comercial. São produtores de commodities,
apostaram forte neste modelo de abrir o país e entrar em acordos de livre comércio,
uma estratégia que relativamente funcionou nestes últimos anos”, diz.
Em suas análises destinadas a investidores internacionais, o Santander identifica
algumas características que têm feito as economias de Colômbia, Peru, México e Chile
atraentes para o capital internacional.
Ainda que os bons resultados econômicos tenham particularidades em cada um desses
países, mudanças na estrutura fiscal e regulatória, transparência, qualidade da
infraestrutura, estabilidade macroeconômica e acordos de comércio exterior são
alguns dos pontos positivos elencados pelo banco.

Por outro lado, a instituição financeira também assinala as características que fazem
outras economias latino-americanas estarem em recessão. No Brasil, as principais são
o peso e a complexidade da carga tributária, a lentidão da burocracia e a rigidez da
legislação trabalhista.
Resiliência
Uma característica comum às economias que estão indo bem na América Latina,
sobretudo no Chile e no Peru, é a capacidade de fazer política fiscal anticíclica. “Esses
países assumiram que têm economias que dependem de commodities e aproveitam
os períodos de bonança para fazer uma poupança para quando o cenário externo não
for tão favorável”, diz Sobral.
Por outro lado, avalia o economista, o Brasil começou a ter déficit primário (receitas
menos despesas, excluído o gasto com juros da dívida) enquanto o ciclo econômico
ainda estava razoável e agora que precisa fazer um ajuste tem de adotar medidas que
podem prolongar a recessão.
Brasil e Argentina fazem esforços para liderar a agenda econômica latinoamericana
Atravessando momentos de mudanças políticas, Brasil e Argentina vêm se valendo
dessa transição para conquistar a confiança do mercado e reposicionar suas economias
na liderança da agenda econômica latino-americana.
Ainda que os dois países tenham os maiores PIBs da América do Sul, o fraco
desempenho econômico recente fez com que perdessem protagonismo na liderança
da agenda econômica.
Na avaliação da consultoria Focus Economics, a Argentina vem enfrentando
dificuldades para fazer a transição de sua economia altamente regulada para uma
visão mais pró-mercado. Segundo um relatório da consultoria sobre a situação do país,
a projeção de contração do PIB em 2016 deve-se a um doloroso, mas necessário,
ajuste macroeconômico.
“Nós estamos indo no caminho certo, tanto Brasil como Argentina, para ter uma
recuperação da economia, mas eu não diria que muito acelerada”, avalia o professor
de economia da UFPR José Guilherme Vieira.
Para ele, o cenário é positivo porque Brasil e Argentina estão tomando medidas que
sinalizam ao mercado que a direção a ser tomada aproxima as grandes economias sulamericanas das economias que estão tendo bom desempenho na América Latina. Com
isso, há a retomada da confiança dos investidores, que já pode ser sentida nas
seguidas altas da Bovespa.
“A bolsa já antecipou que o caminho que temos pela frente é um caminho de reformas
que vão trazer resultados positivos”, diz Vieira. Para ele, entretanto, deve faltar força
política ao governo brasileiro para encarar reformas cruciais. “Vamos avançar em duas
áreas, privatizações e previdência. Eu não acho que Temer tem força política para
fazer reforma trabalhista”, diz.
Ambiente de negócios
As características dos países também se refletem no ranking Doing Business, do Banco
Mundial, que mede a regulamentação do ambiente de negócios ao redor do mundo.
Enquanto Chile, Colômbia, Peru e México estão entre os 55 países mais bem colocados
no ranking de facilidade para fazer negócios, o Brasil ocupa a 116ª posição, a
Argentina a 121ª e a Venezuela a 186ª.
Os destaques negativos do Brasil são a estrutura tributária e as dificuldades em se
começar um negócio, lidar com permissões para construções, registro de propriedades

e obtenção de crédito. Os únicos quesitos em que o país está entre os 50 melhores
colocados do ranking são o acesso à energia elétrica, a proteção de investidores
minoritários e o cumprimento dos contratos.
Economia na América Latina
Enquanto grandes economias da América Latina como o Brasil e a Argentina terão
retração no PIB ao fim deste ano, há países que conquistaram condições econômicas
favoráveis a ponto de crescerem mesmo frente a um cenário internacional negativo.
Produto Interno Bruto
Variação em % de 2015 a 2016 (previsão)

Ranking
Facilidade de fazer negócios

Fonte: Banco Mundial e Doing Business. Infografia: Gazeta do Povo.
Generalista ou especialista? Saiba quem se dá melhor no mercado de
trabalho
01/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

Uma carreira é construída por meio de experiências. A escolha da graduação, estágio,
pesquisa e especializações nos direciona para formatos profissionais diferentes.
Existem aqueles que voltam seus aprendizados para uma área específica, da qual
conhecem todos os detalhes. São os especialistas. Por outro lado, há os profissionais
que ampliam o foco de sua atuação, aplicando os conhecimentos de estudo em várias
áreas. Estes são os generalistas. Existem algumas diferenças no reconhecimento

recebido por esses dois modelos. Os generalistas, por exemplo, recebem ofertas de
emprego melhores.
Essa é uma das conclusões feitas a partir de uma pesquisa realizada pelos americanos
Jennifer Merluzzi e Damon Phillips, publicada em junho deste ano na revista Harvard
Business Review (HBR).
Os pesquisadores avaliaram 400 pessoas com especialização em investimento
bancário. Elas se formaram pelos principais programas de MBA dos EUA entre 2008 e
2009 e, de acordo com as áreas de atuação antes e durante a formação, foram
divididas entre especialistas e generalistas. A pesquisa acompanhou ainda o período
após a conclusão dos estudos de especialização.
Jennifer Merluzzi, professora na Universidade de Tulane e corresponsável pela
pesquisa, comentou os resultados apontados. Em entrevista para a HBR ela afirma
que profissionais generalistas têm maior potencial de liderança, uma vez que
conseguem administrar múltiplas áreas e contornar situações difíceis dentro da
empresa – ou seja, são mais flexíveis.
A pesquisa aponta que os especialistas ganham 36% a menos de signing bonus
(quantia em dinheiro combinada com a pessoa para que ela adentre na empresa) do
que os generalistas.
Um exemplo citado por Merluzzi para ilustrar a diferença entre os dois profissionais
vem do esporte. Ela conta que uma outra pesquisa apontou que jogadores de basquete
especializados em fazer cestas de três pontos têm menor valor agregado e menos
assédio dos fãs do que os jogadores que têm habilidades para fazer mais de uma
jogada.
No mercado de trabalho, é mais fácil para a empresa restringir as vagas para
candidatos com especialidade em uma área do que para alguém com múltiplas
habilidades, afirma.
A pesquisadora ressalta que as habilidades comuns entre generalistas só são
confiáveis quando a formação é de qualidade. E mesmo com a capacidade de se ajustar
à várias posições dentro da empresa, é preciso conhecer muito bem a área em que se
trabalha para ter um bom desempenho.
‘É preciso colocar o câmbio num patamar adequado’
01/08/2016 – Fonte: Paraná Online
Um grupo de economistas que se denomina novos desenvolvimentistas enxerga no
comércio internacional o caminho para o Brasil deixar de ser um país de renda média.
“O empresário precisa ter condições de competir no exterior com uma rentabilidade
adequada”, diz o economista Nelson Marconi. “Uma das coisas que precisam ser feitas
é colocar a taxa de câmbio no patamar adequado.”
Em parceria com Luiz Carlos Bresser-Pereira, ex-ministro da Fazenda, e José Luis
Oreiro, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Marconi lançou nesta
semana o livro Macroeconomia Desenvolvimentista – Teoria e Política Econômica do
Novo Desenvolvimentismo. Críticos da atual valorização do câmbio, eles se espelham
no crescimento dos países asiáticos como uma fórmula para o Brasil. A seguir trechos
da entrevista.
Por que o surgimento do novo desenvolvimentismo?
De um ponto de vista histórico, o desenvolvimentismo clássico foi importante num
determinado momento, mas tinha uma série de proteções. Era uma outra visão de

mundo. Hoje não estamos defendendo uma estratégia protecionista. Muito pelo
contrário. Acho até, por exemplo, que as tarifas de importação podem baixar se o
câmbio estiver no lugar certo. A preocupação com a responsabilidade fiscal, no
passado, também era pequena.
Qual são os objetivos do livro?
O livro traz uma discussão teórica sobre políticas macroeconômicas que podem levar
ao desenvolvimento de países de renda média, como é o caso do Brasil. Há 40 anos,
o País tinha uma renda per capita maior do que a maioria dos países asiáticos. Nesse
período, perdemos o bonde e vários deles passaram à nossa frente. A política
macroeconômica tem determinadas características para viabilizar o desenvolvimento.
Quais seriam essas políticas?
A gente começa o livro contando que o processo de desenvolvimento é um processo
que chamamos de sofisticação da estrutura de produtividade. Ou seja, direcionar a
produção para os setores que geram bens com maior valor adicionado per capita.
E aí não é só a indústria, mas é todo o setor de serviços modernos que está interligado
com a indústria. Pode vir junto também a cadeia que está no agronegócio, pode vir a
cadeia do petróleo, mas todos, de certa forma, estão ligados à indústria. O processo
de desenvolvimento envolve o direcionamento para esses setores que geram maior
valor.
Como um país deixa esse quadro de renda média?
São duas possibilidades. Ou o país faz isso por meio do gasto público ou pela busca
de mercados externos. O gasto público tem limite. Veja a situação atual do governo.
Essa é uma característica importante da nossa teoria: manter a responsabilidade fiscal
é fator fundamental no processo de desenvolvimento.
Então, vamos buscar mercados externos. O empresário precisa ter condições de
competir no exterior com uma rentabilidade adequada. E uma das coisas que precisa
ser feita é colocar a taxa de câmbio no patamar adequado.
O que seria um patamar adequado?
O governo tem de fazer uma política que permita que essas empresas tenham
rentabilidade adequada. E aí não é política de subsídio. É política macroeconômica.
São cinco preços importantes: câmbio, juros, taxa de lucro, salários e a inflação.
A gente mostra que a taxa de câmbio é há muito tempo valorizada neste País. Ela fica
lá embaixo e aí inviabiliza esses setores mais sofisticados. E, quando isso ocorre, o
país entra numa regressão da estrutura produtiva e cresce menos.
O governo deveria, então, intervir no câmbio?
Imagina a situação de um importador ou um exportador. Se o câmbio fica oscilando,
um exportador não sabe qual será a rentabilidade, e um produtor para o mercado
interno não sabe se o importador vai trazer um produto por um valor mais baixo do
que o seu.
Então, precisa ter um controle sobre o preço. A taxa de juros também é um preço
importante e é administrada o tempo inteiro. Por que não vai administrar a taxa de
câmbio, um preço tão importante ou até mais? Quando você olha o mercado
financeiro, alguma volatilidade é importante, porque é o que vai gerar o ganho ou a
perda dos investidores.
Do lado da estrutura produtiva, qualquer produtor vai querer a estabilidade da taxa
de câmbio. E, se não intervém, não consegue controlar isso.

O sr. acredita que o BC esteja usando o câmbio para segurar a inflação?
Hoje está usando, claramente. Nós fazemos um cálculo de qual seria essa taxa que
garantiria a rentabilidade. Estamos em R$ 3,67. A gente pode errar um pouco o
número, mas é alguma coisa próxima disso. Você perdeu o ajuste. Houve um custo
para se fazer o ajuste que está se jogando fora.
Algum país adotou esse modelo e foi bem-sucedido?
A referência mais forte são os países asiáticos. Eles tiveram uma política
macroeconômica correta e colocaram o câmbio no lugar. Você olha para o caso da
Coreia, de Taiwan, adotaram esse modelo e conseguiram fazer esse salto e alcançar
os mais ricos.
Na crise, Grupo Caoa investe nas vendas de seminovos
01/08/2016 – Fonte: Automotive
Enquanto o mercado de veículos novos encolhe, o Grupo Caoa concentra esforços nas
vendas de seminovos. “Há um ano a gente vem apostando muito nisso”, conta Sandro
Corrochano, diretor de planejamento de vendas da companhia.
A empresa vende de 2,5 mil a 3 mil carros usados por mês em suas concessionárias e
em 12 lojas especializadas em seminovos. Em 2015 foram negociadas 24 mil unidades.
Corrochano conta que a maior parte das vendas começa pela internet, com a busca
por determinado modelo, que leva ao site da marca. Assim, a empresa dispensa
intermediários e garante competitividade, com preço melhor para a compra do carro
do cliente e a revenda depois.
Do total negociado pela Caoa, a maioria é de carros Hyundai, cerca de 70%. ”Damos
preferência, mas compramos todas as marcas. Como oferecemos 5 anos de garantia
para o novo, muitas vezes o seminovo chega para nós ainda dentro deste prazo.”
O esforço na área de seminovos ameniza a contração de veículos zero quilômetro. Os
negócios nesta área encolheram 9,1% para a companhia em 2015, baixa ainda bem
menor do que a do mercado total, que caiu 26%.
“Este ano não devemos chegar nem aos 2 milhões de carros”, projeta. Ele não detalha
os números que a empresa alcançou no primeiro semestre, mas aponta que os
negócios permanecem acima da média, com boa demanda principalmente pela família
HB20.
Renault registra lucro 8% maior no 1º semestre
01/08/2016 – Fonte: Paraná Online

Com o fechamento do primeiro semestre, a Renault registrou aumento de 8% no lucro
líquido do período ao reportar ganho de € 1,56 bilhão contra € 1,45 bilhão de um ano
antes, informa em comunicado.
Na mesma base de comparação, o lucro operacional teve avanço de 50%, ao passar
de € 980 milhões para € 1,47 bilhão, representando 6,1% do faturamento, que subiu

13,5% para o total de € 25,1 bilhões. Em linha com a receita, as vendas globais
aumentaram na mesma proporção, de 13,4%, para 1,57 milhão de unidades.
“Os resultados do primeiro semestre demonstram a relevância da nossa estratégia. O
sucesso dos nossos novos modelos, a nossa diversificação regional e o engajamento
de todos os funcionários permitiram que o grupo estabelecesse um novo recorde na
margem operacional na primeira metade do ano, o que nos leva a ter confiança nas
perspectivas para o ano inteiro”, declarou o presidente e CEO da Renault, Carlos
Ghosn.
A unidade de negócio automotivo faturou € 24 bilhões, alta de 14,3% graças ao
incremento dos volumes de vendas das marcas do grupo, do mix de produtos e do
efeito de aumento de preços em alguns mercados emergentes a fim de compensar a
desvalorização das moedas. Com isso, a divisão reportou caixa livre de € 381 milhões,
revertendo o cenário de caixa negativo de € 52 milhões no primeiro semestre de 2015.
O lucro operacional da divisão saltou 64,9%, para € 1,12 bilhão, fatia de 4,7% da
receita comparada com 3,2% apurados na primeira metade de 2015. Apesar disso,
houve impacto negativo de € 432 milhões do câmbio desfavorável principalmente com
a depreciação do peso argentino, rublo russo e libra britânica.
A contribuição das empresas associadas somou € 678 milhões, dos quais € 749 milhões
provenientes da Nissan, uma vez que houve prejuízo de € 75 milhões por parte da
AvtoVaz, braço russo do grupo. Em nota, a Renault confirma sua intenção de tomar
parte de uma operação de recapitalização da AvtoVaz antes do fim deste ano.
Para 2016, a empresa espera que o mercado global de veículos alcance crescimento
de 1,7% sobre o ano passado, com o mercado europeu crescendo em torno de 5%,
mesmo índice de alta projetado para a França.
Por outro lado, ainda projeta queda no Brasil, de 15% a 20%, além de declínio em até
15% na Rússia. Do lado contrário, na China, o mercado deve apurar alta de 4% a 5%
e na Índia, a companhia aposta em incremento entre 7% e 9%.
Dado este cenário, a Renault prospecta aumentar a receita do grupo, considerando
taxas de câmbio constantes, melhorar a margem operacional e continuar gerando um
fluxo de caixa livre positivo para os negócios da unidade automotiva.
Lucro do Grupo Volkswagen cai 36,8% no semestre
01/08/2016 – Fonte: Automotive Business

O Grupo Volkswagen anotou lucro líquido 36,8% menor no primeiro semestre na
comparação com igual período do ano passado ao somar ganhos de € 3,57 bilhões,
informa em seu balanço financeiro divulgado na quinta-feira, 28. O faturamento somou
€ 107,9 bilhões entre janeiro e junho, 0,8% menos do que o apurado em iguais meses
de 2015.
O lucro operacional foi a € 5,33 bilhões no período, queda de 21,7% no comparativo
anual, reduzido por causa das provisões adicionais de € 2,17 bilhões, dos quais € 1,6

bilhão referente às despesas adicionais com o dieselgate nos seis primeiros meses do
ano.
Para se ter uma ideia do tamanho do prejuízo com o dieselgate e outros custos
adicionais, no primeiro semestre de 2015 a empresa havia registrado despesas de €
170 milhões, valor que equivale a menos de um décimo das provisões adicionais deste
ano.
As novas perdas aparecem após a companhia ter reservado € 16,2 bilhões no ano
passado desde que o escândalo veio a público, em meados de setembro, e sugerem
que o presidente do conselho da companhia, Matthias Müller, se precipitou ao
assegurar aos investidores, em abril deste ano, que não haveria mais custos
significativos relacionados ao caso.
“Em vista dos problemas atuais, podemos dizer que estamos contentes com o
resultado semestral”, disse Müller no comunicado.
O lucro operacional citado acima não inclui os ganhos (operacionais) com as joint
ventures na China, que somaram € 2,36 bilhões no primeiro semestre contra os € 2,74
bilhões de um ano antes. No maior mercado automotivo do mundo, o grupo vendeu
1,86 milhão de veículos, volume 7,1% maior do que o verificado há um ano.
As vendas globais do grupo cresceram 1,2% na primeira metade do ano, de 4,72
milhões de veículos em 2015 para 4,78 milhões em 2016.
“Nós produzimos um resultado sólido em condições difíceis”, disse Frank Witter, diretor
financeiro do grupo. “Isso mostra que o Grupo Volkswagen tem alta potência nos
ganhos, mas vai exigir muito trabalho para continuar a absorver o impacto significativo
sobre o assunto de emissão de diesel”, ponderou.
CONTRIBUIÇÃO DAS MARCAS
A marca de automóveis Volkswagen encerrou a primeira metade do ano com vendas
0,8% menores sobre as de idêntico intervalo de 2015, para 2,23 milhões de unidades.
O faturamento caiu 1% no período, para € 53 bilhões, enquanto o lucro operacional
recuou expressivos 38%, passando de € 1,4 bilhão para € 881 milhões. Segundo a
companhia, isto é resultado dos efeitos de taxas de câmbio aliado aos volumes
menores de vendas, além dos custos mais elevados em marketing relacionados ao
dieselgate.
No caso da Audi, o faturamento teve leve alta de 1,1% ao reportar ganhos de € 30,1
bilhões, com vendas avançando 1,9% na mesma base de comparação, para quase 800
mil unidades.
O lucro operacional diminuiu 8,5%, para € 2,66 bilhões, explicados por efeitos
cambiais negativos, elevados gastos iniciais com novos produtos e tecnologias, além
de expansão da rede e da produção em alguns mercados, fatores que exerceram um
impacto negativo sobre os lucros. Os resultados citados também incluem as marcas
Lamborghini e Ducati, que estão sob a alçada da Audi.
Por sua vez, a Porsche verificou ligeiro aumento de 0,72% do faturamento ao alcançar
€ 10,9 bilhões e vendas 7,3% maiores, para 117 mil unidades, com fortes demandas
pelos modelos Boxster, Cayman, 911 e Macan. Com isso, o lucro líquido da marca
subiu 7,7%, para € 1,83 bilhão.
Seat e Skoda também melhoraram seus desempenhos, considerando o lucro
operacional, com altas de 78% e 31%, respectivamente, para € 93 milhões e € 685

milhões. As vendas subiram para 276 mil Seat (+ 20 mil unidades) e 431 mil Skoda
(+ 10 mil unidades).
Por fim, entre as marcas de veículos leves, a Bentley gerou prejuízo de € 22 milhões
para o grupo na primeira metade do ano contra lucro operacional de € 54 milhões em
igual período do ano passado.
O faturamento que passou de € 939 milhões registrado um ano atrás para € 883
milhões neste ano não foi suficiente para conter os impactos negativos causados por
taxas de câmbio desfavoráveis e mudanças nas condições de mercado. As vendas da
marca ficaram estáveis, com volume idêntico às 5 mil unidades emplacadas há um
ano.
A divisão de veículos comerciais que agrega as marcas Volkswagen, MAN e Scania e
cujas vendas subiram 3% no semestre elevaram o faturamento em 3,5%, para € 5,4
bilhões, e o lucro líquido em 11,5%, para € 299 milhões.
PERSPECTIVAS PARA 2016
Para o ano, o Grupo Volkswagen informa em seu balanço que espera aumentar o
faturamento (receitas) em 5,4% com relação a 2015, passando de € 202,5 bilhões
para € 213,3 bilhões, ao mesmo tempo em que projeta vendas menores em 2%, de
9,93 milhões para 10,13 milhões de unidades.
“Vamos trabalhar duro para gerir os futuros investimentos necessários para
transformar o nosso core business automotivo na construção de uma unidade de
negócios inovadora em serviços de mobilidade. Um dos pilares da estratégia de 2025
é, portanto, que todas as marcas e áreas de negócio contribuam para aumentar a
eficiência em todos os elo da cadeia de valor”, concluiu o presidente Müller.
Conheça o TUfast Eco Team eLi14, carro energeticamente mais eficiente do
mundo
01/08/2016 – Fonte: CIMM

A Shell Eco Marathon sempre produziu números impressionantes de eficiência em
consumo de combustível. O recorde atual para um motor de combustão interna foi
estabelecido em 2004 pelo MicroJoule, um carro desenvolvido por estudantes do Lycée
La Joliverie.
Ele chegou a um consumo de combustível de 0,293 l/100 km. Isso seria como gastar
só um litro de gasolina para rodar 3.410 km. Mas os motores de combustão interna
são inerentemente ineficientes, como já demonstramos em um artigo sobre a
revolução de carro (veja aqui o link no artigo original).
Eis porque as competições de eficiência energética estão agora focando em motores
elétricos. E os alunos da Universidade Técnica de Munique, ou, em bom alemão,
Technische Universität München, criaram um que pode chegar a 0,009 l/100 km. É o
TUfast Eco Team eLi14.

O carro competiu na Shell Eco Marathon em 2014, mas não conseguiu bons resultados.
Os alunos, então, decidiram atualizá-lo. E este esforço provou ter valido a pena. Um
consumo de 0,009 l/100 km é difícil de imaginar, mas é equivalente a 26.135 mpg
(EUA). Ou ao uso de apenas 1 litro de gasolina para percorrer 10.956 km.
Se você tivesse uma estrada em linha reta para isso, poderia ir de Nova York a Tóquio.
Ou de Nova Iorque a Londres e voltar para Nova York, com alguma sobra no tanque.
Ou melhor, nas baterias, já que o modelo, como dissemos, é elétrico.
O eLi14 pesa menos de 30 kg sem o motorista. O monocoque é feito de fibra de
carbono e ele foi projetado para andar a uma velocidade máxima de 30 km/h. Sua
energia vem de baterias LiPo (de lítio-polímero).
Elas podem ser recarregadas por um painel solar que funciona como o teto do
minúsculo veículo. O carro tem apenas 3 rodas a fim de reduzir o atrito por rolamento
e as suas partes transparentes são feitas de Makrolon. O motor elétrico que o
impulsiona, capaz de gerar 140 W, é um desenvolvimento dos próprios alunos. A
tentativa de quebra do recorde mundial aconteceu em uma pista de teste que a Audi
forneceu para a equipe.
O eLi14 não é um veículo prático nem viável para a condução diária, mas certamente
pode ajudar a desenvolver formas mais eficientes de nos locomovermos.
Especialmente se você não é tão “mignon” quanto Lisa Kugler, a motorista do carro
que quebrou o recorde mundial.
Mercado melhora perspectiva para economia brasileira em 2016
01/08/2016 – Fonte: R7
Os analistas de mercado ouvidos pelo BC (Banco Central), que contribuem para a
produção do boletim Focus, indicaram um encolhimento menor das riquezas brasileiras
em 2016.
A perspectiva passou de 3,27%, na semana passada, para 3,24% nesta semana. Os
dados foram divulgados pelo BC nesta segunda-feira (1º).
Isso quer dizer que o PIB (Produto Interno Bruto) deve diminuir, mas em ritmo menor.
Para 2017, o mercado espera que a geração de riquezas seja positiva de 1,1% —
mesma projeção da semana passada.
A perspectiva para a inflação oficial, medida pelo IPCA (Índice de Preços ao
Consumidor Amplo), permaneceu inalterada de uma semana para a outra, e os
analistas apostam que o aumento natural dos preços será de 7,21% em 2016.
Para o ano que vem, a previsão é que fique em 5,20%, contra a previsão de 5,29%
de uma semana atrás.
Para 2016, o mercado aposta ainda em uma taxa básica de juros (Selic) de 13,5% ao
ano — um aumento em relação aos 13,25% ao ano calculados na semana anterior.
Para 2017, a Selic deverá ficar em 11% ao ano.
Focus: analistas projetam dólar a R$ 3,30 e elevam projeção de juros para
2016
01/08/2016 – Fonte: R7
No primeiro relatório Focus após a divulgação da ata do encontro mais recente do
Comitê de Política Monetária (Copom), o documento trouxe mudança nas previsões
para o patamar da Selic (a taxa básica de juros) no fim deste ano. A mediana das

projeções do mercado financeiro para a taxa mudou de 13,25% para 13,50% ao ano.
Há um mês, estava em 13,25% ao ano.Para o fim de 2017, o mercado seguiu
projetando, pela quinta semana consecutiva, uma Selic a 11,00% ao ano.
Já a Selic média de 2016 passou de 14,06% para 14,13% ao ano. Para 2017, subiu
de 11,75% para 11,78%. Há um mês, a mediana das taxas médias projetadas para
este e para o próximo ano eram de, respectivamente, 14,06% e 11,67%.
A mudança nas projeções para a Selic em 2016 ocorre após sinalizações recentes do
BC de que não há espaço para redução da taxa básica no curto prazo. Na ata do último
encontro do Copom, divulgada na semana passada, a instituição citou riscos de curto
prazo para a inflação no Brasil, como a recente elevação nos preços dos alimentos,
além dos períodos prolongados de inflação alta e de expectativas acima da meta, que
reforçam os mecanismos de inércia.o
Para o grupo dos analistas consultados que mais acertam as projeções (Top 5) de
médio prazo, a taxa básica - que atualmente está em 14,25% ao ano - terminará este
ano em 13,75% ao ano, como previam na semana anterior. Um mês atrás, estava em
13,50%. Para o ano que vem, as estimativas ficaram estáveis em 11,25% ao ano.
Câmbio
Em meio ao esforço do Banco Central (BC) para reduzir sua posição vendida em
contratos de swap cambial, por meio de operações diárias de swap cambial reverso, o
Relatório de Mercado Focus voltou a mostrar queda das estimativas para o câmbio
deste ano.
O documento divulgado pelo BC indicou que a cotação da moeda estará em R$ 3,30
no encerramento de 2016, ante projeção de R$ 3,34 do levantamento anterior. Um
mês atrás, estava em R$ 3,46. O câmbio médio de 2016 passou de R$ 3,47 para R$
3,46 de uma semana para a outra - um mês antes, estava em R$ 3,51.
Para o fim de 2017, a mediana seguiu em R$ 3,50 de uma divulgação para a outra quatro semanas atrás estava em R$ 3,70. Já o câmbio médio do ano que vem foi de
R$ 3,46 para R$ 3,45 de um levantamento para o outro - estava em R$ 3,61 um mês
atrás.
Para setor de consumo, retomada não deve vir já neste ano
01/08/2016 – Fonte: R7

A produção das montadoras no Brasil recuou atualmente para um patamar semelhante
ao de mais de dez anos atrás, mas, mesmo entre essas empresas, começam a surgir
perspectivas menos desconfiadas para a economia -ainda que com reservas.
"Tudo depende muito de como o impasse político se resolverá nos próximos meses.
Há uma visão com a qual nós concordamos, ao menos parcialmente, de que o segundo
semestre vai apontar o início de uma recuperação", afirma Sergio Marchionne,
presidente da Fiat Chrysler.

Os consecutivos golpes no ritmo de fabricação de veículos no país perderam força em
junho, quando a queda na produção foi de apenas 3% em relação ao mesmo mês do
ano passado, uma redução mais suave quando comparada às quedas de 18% em maio
e de 22,9% em abril.
A visão geral, porém, permanece pessimista. Presidentes de Volvo, GM e Daimler
expressaram preocupação com "o ambiente econômico desafiador" e a "continuidade
das condições difíceis".
CONSUMO
Uma das grandes vítimas da crise atual, o mercado de consumo ainda não entrou no
clima esperançoso. Na Whirlpool, que tem marcas como a Brastemp e a Consul, a
visão é a de que a confiança ainda é baixa e a retomada não deve vir já neste ano.
Na mesma linha, a Electrolux diz esperar que a demanda ainda vai se deteriorar antes
de se estabilizar.
Dona de marcas como Halls e Bis, a Mondelez afirma ter sido impactada pelas
promoções comerciais agressivas, estratégia usada no varejo para atrair o consumidor
retraído
Empresas multinacionais já veem crise brasileira mais perto do fim
01/08/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo

As multinacionais que atuam no Brasil começam a desenhar um cenário menos
pessimista para o país. As queixas sobre economia fraca, aperto no crédito, inflação e
câmbio, até pouco tempo constantes, começam a ceder espaço para os primeiros
brotos de otimismo.
Levantamento feito a partir de teleconferências com analistas de cem multinacionais
com operações no Brasil registrou comentários positivos por parte dos executivos em
52% dos casos. Pesquisa similar no início de 2015 mostrava que, na época, apenas
22% das empresas viam boas oportunidades no país.
Surgem agora demonstrações de confiança em uma possível retomada, registros de
altas nas vendas, benefícios derivados da maior previsibilidade no câmbio e a
esperança de que o fundo do poço está mais próximo.
Companhias como Apple, Philip Morris, Coca-Cola e Shell são
apostam na melhora brasileira ou já notam sinais positivos (as
cresceram ao menos 10% no segundo trimestre), segundo o
analisou empresas com receitas somadas de US$ 2,7 trilhões
britânico, o quinto maior do mundo.

algumas das que
vendas de iPhone
levantamento que
-maior que o PIB

"Ainda muito longe, como uma luz no fim do túnel, temos sinais de que a produção
industrial pode melhorar. É a primeira vez em muito tempo que temos essa indicação
no Brasil", diz Michael Barry, presidente da indústria química Quaker Chemical.
A melhora também é sentida em alguns indicadores da economia, como a confiança
da indústria e dos consumidores, que vêm melhorando, mas ainda estão em um

patamar baixo. A previsão de analistas para a contração do PIB neste ano também
perdeu força, mas ainda é de queda acentuada: 3,3%.
IMPEACHMENT
Os executivos de algumas empresas fizeram referência explícita à mudança de
governo, com o afastamento de Dilma Rousseff e a entrada de Michel Temer. "Existe
um impulso positivo no país com a transição do comando e com o retorno que
recebemos de nossos clientes e revendedores", diz Ronald E. Armstrong, presidente
da empresa de caminhões Paccar.
Para Matthew J. White, diretor da multinacional de gases industriais Praxair, a situação
política possibilitou melhoria nos mercados financeiros e no câmbio.
Jim Herbert, presidente da empresa de segurança alimentar Neogen, que em abril
comprou o laboratório Deoxi no Brasil, projeta crescimento de suas operações no país
no próximo ano e ressalta que o real desvalorizado oferece oportunidades de
aquisições baratas de empresas.
"Acho que é um daqueles casos em que precisava haver um bode expiatório —e havia
a presidente."
AVIAÇÃO
Embora ainda persistam fortes críticas ao mercado brasileiro, já começam a aparecer
mensagens de alento entre as empresas de aviação, que têm sofrido contínuas quedas
na demanda por passagens, principalmente nas viagens de negócios.
O presidente da American Airlines, Scott Kirby, estima que ainda neste ano devem
começar a aparecer resultados positivos.
Glen Hauenstein, presidente da Delta, relata que as receitas obtidas na América Latina
no segundo trimestre registraram queda. Mas o mês de junho trouxe os primeiros
resultados positivos para a região em 26 meses.
O PERFIL DO LEVANTAMENTO
100
companhias analisadas
62 pertencem à lista da revista "Forbes" com as 2.000 maiores empresas do mundo
US$ 2,7 tri
soma do faturamento delas no ano passado
O valor supera o PIB do Reino Unido em 2015, o quinto maior do mundo. O do Brasil
foi de US$ 1,5 trilhão
64
têm sede nos EUA
Desemprego assume estágio mais grave e atinge chefes de família
01/08/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo

O desemprego provocado pela recessão, que já dura dois anos, chegou a um estágio
mais grave: passou a atingir os trabalhadores que respondem pela principal fonte de
renda da família.

Normalmente mais resistentes às intempéries do mercado, com vínculo mais longo no
emprego e experiência, esses trabalhadores já não estão mais sendo poupados.
Chefes de família (homens ou mulheres) respondem por 45% dos funcionários com
mais de dois anos na mesma empresa, segundo o IBGE.
Foi esse justamente o grupo mais afetado pelo desemprego no ano passado,
representando cerca de um terço das demissões, segundo levantamento do
economista Sérgio Firpo, do Insper.
Pior marca desde 2002, o número é ainda mais negativo do que o de outras crises,
como em 2003 e 2009.
A taxa de desemprego dos chefes de família subiu 72%, de 3,53% dos trabalhadores
no início da recessão, em meados de 2014, para 6,07% no primeiro trimestre de 2016.
DANO DURADOURO
O fenômeno deve ter consequências profundas nas famílias e nas empresas mesmo
após a crise, dizem economistas. A perda da principal renda da família empurra para
o mercado de trabalho os demais integrantes, muitos deles filhos com idade entre 14
e 17 anos, que passam a dividir horas de estudo com a busca por trabalho.
O risco é que esses jovens reduzam suas chances de melhores empregos e salários no
futuro, o que pode comprometer seu progresso econômico e afetar o crescimento do
país no longo prazo.
É essa uma das preocupações do metalúrgico Ricardo Lopes de Oliveira, 45, demitido
depois de 23 anos de trabalho na fabricante de autopeças Autometal.
Sem perspectivas de se reempregar com salário equivalente ao que tinha, ele reuniu
a mulher e as duas filhas, de 11 e 15 anos, para planejar as contas até o final do ano.
"As meninas sugeriram passar a vender trufas", diz o operador de máquina, cuja
mulher, fora do mercado há mais de dez anos, também vai procurar emprego agora.
Oliveira espera conseguir uma vaga até o fim do ano, para não tirar as meninas da
escola particular. "Vou ter que fazer um curso para me atualizar. A máquina que eu
operava era muito velha."
Para as empresas, a saída desses funcionários também é má notícia que pode
perdurar. "Esse trabalhador domina a tecnologia utilizada pela empresa e é mais
produtivo naquele ambiente. Quando sai, é uma perda que não aparece na
contabilidade, um custo invisível de perda de capital humano", afirma Hélio
Zylberztajn, da USP.
PERDA
Segundo Firpo, os desligamentos de trabalhadores com vínculos mais longos podem
significar perda de conhecimento para as empresas e para os funcionários. "O
empregador terá que treinar outra pessoa, e o trabalhador vê pouca utilidade nas
habilidades adquiridas na firma."
O gráfico Valter Gonçalves dos Santos, 50, demitido com outros 274 funcionários em
dezembro do ano passado, já deu o primeiro passo para mudar de atividade.
Na Prol Editora, que o dispensou, ele foi operador de impressora rotativa por sete anos
e oito meses. Agora faz um curso de refrigeração e, em seguida, quer se especializar
em ar-condicionado.
Sem recursos para pagar o curso, está sendo ajudado por um de seus filhos, que
custeia a mensalidade de R$ 315.

A última parcela do seguro-desemprego, 60% menor que o salário anterior, já venceu.
"Minha mulher começou a trabalhar como merendeira em meio período, por R$ 600.
Só de aluguel, gastamos R$ 1.000. Só não está pior porque meus filhos estão
segurando as contas", diz Valter, pai de três jovens de 29, 27 e 21 anos.
MAU SINAL
O diretor da CNI (Confederação Nacional da Indústria) Renato da Fonseca afirma que
é um mau sinal olhando à frente quando as empresas chegam ao ponto de fazer
demissões em massa. Sobretudo de funcionários com mais experiência.
"Significa que o empresário segurou ao máximo as demissões e decidiu desligar
funcionários que, com a produção escassa, estavam sendo deslocados para outras
atividades, como manutenção. Isso indica que a retomada, quando vier, será lenta."
ENTENDA
Série discute os efeitos da recessão
Esta é a terceira reportagem da série "Marcas da Crise", que discute os impactos da
atual recessão, talvez a mais profunda da história do país. Alguns dos efeitos desta
crise podem durar muito tempo, afetando a capacidade de reação da economia,
mesmo passado o pior momento da contração econômica brasileira.
A academia tenta entender o estranho fenômeno de juros nulos e deflação
01/08/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo

A academia não deu muita importância. A economia japonesa –com toda a disciplina
e capacidade de poupança– parece se tratar de um mundo tão distante, mesmo para
habitantes do hemisfério Norte, que o problema passou batido.
De fato, Paul Krugman publicou em 1998 seu hoje clássico paper "It's Baaack: Japan's
Slump and the Return of the Liquidity Trap". Houve alguns outros poucos esforços em
entender esse estranho equilíbrio macroeconômico: juros nominais nulos e deflação.
A saída da crise de 2008 colocou quase todo o mundo desenvolvido em um equilíbrio
próximo ao japonês. A economia norte-americana apresenta uma recuperação com
baixo crescimento do emprego. Na Europa, há desemprego elevado, com juros nulos
e inflação muito baixa ou deflação.
Quando ficou claro que o estranho equilíbrio poderia ser um fenômeno mais geral, e
não uma idiossincrasia de uma sociedade, ela mesma idiossincrática e distante, a
academia se movimentou.
Há hoje literatura muito extensa tentando entender o estranho fenômeno. Em poucos
anos a academia produziu um conjunto impressionante de conjecturas, modelos e
diagnósticos. Certamente não há consenso e não há entendimento completo do que
estamos vivendo.
As teorias consideram imperfeições no mercado de trabalho –em geral algum tipo de
rigidez nominal dos salários– e algum tipo de restrição ao crédito.
Por exemplo, o trabalho "A Model of Secular Stagnation", de Gauti Eggertsson e Neil
Mehrota, da Universidade Brown, sugere que as economias centrais estariam vivendo

situação na qual ocorrem o paradoxo da parcimônia –o desejo de todos pouparem
mais somente reduz a poupança e o emprego– e o paradoxo da labuta –o desejo de
todos trabalharem mais somente reduz o emprego e o produto.
A saída mais simples é uma forte expansão fiscal. A política monetária é pouco eficaz
nessa situação.
Já Stephanie Schmitt-Grohé e Martin Uribe, da Universidade Columbia, no paper "The
Making of a Great Contraction with a Liquidity Trap and a Jobless Recovery",
argumentam que nessas situações a política monetária ótima deixa de ser a regra de
Taylor, que fixa a taxa de juros em função da distância da inflação corrente da meta
inflacionária.
Em situações de carência crônica de demanda agregada, a queda da taxa de juros que
acompanha a crise é pouco efetiva para estimular o consumo e o investimento. Além
disso, a queda dos juros ajuda a manter as expectativas inflacionárias deprimidas,
reforçando a recessão.
Nessas situações, a melhor política é o banco central fixar o juro nominal no valor
dado pela meta inflacionária mais o juro real normal da economia. Os juros nominais
mais elevados elevarão as expectativas de inflação e ajudarão a retirar a economia da
depressão.
Todos que leram Keynes sabem que esses fenômenos podem existir. A pergunta
acadêmica é: que fatores levam a que essa possibilidade tenha ocorrido justamente
agora e qual é a melhor resposta de política econômica? Essas questões requerem
modelos teóricos com implicações empíricas precisas e testes robustos que não as
rejeitem.
De qualquer forma, o mundo gira, a lusitana roda, e a academia não se deprime.
Novos problemas, novos desafios. Sempre sem preconceitos e ideias prontas.
Cenário político pauta decisões de gestora com melhor desempenho
01/08/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo

A confiança no cenário de retomada da economia foi a aposta da GTI Administração
de Recursos para conquistar o primeiro lugar entre todas as categorias no ranking dos
fundos de investimentos do primeiro semestre. André Gordon, 43, sócio responsável
pela gestão da GTI, afirma que o cenário político pautou boa parte das decisões.
Gestora com a melhor rentabilidade do semestre, A GTI optou por terceirizar todas as
funções que não fazem parte da sua atividade principal. E cabe aos cinco sócios fazer
a gestão dos R$ 60 milhões dos seus 200 clientes.
Folha - A GTI alcançou a maior rentabilidade entre todas as categorias. A que
você atribui esse bom desempenho?
André Gordon - Nosso horizonte de investimentos é de mais longo prazo. O Brasil
passou por uma situação dicotômica: de um lado, o risco de se tornar uma Venezuela,
e, de outro, a oportunidade de escapar disso.

A piora constante na situação econômica e política mostrava que era grande o risco
de virar uma Argentina ou uma Venezuela, e muitos investidores passaram a não
querer correr esse risco. O resultado foi a perda do grau de investimento e a ameaça
de diversas empresas de sair do país. Mas nós nos mantivemos focados no cenário de
longo prazo.
O cenário político teve grande impacto em todo esse processo de
investimento?
Era claro, para nós, que o impeachment ocorreria. Não sabíamos quando. Além de
todos os problemas, como a questão das contas públicas e a corrupção na Petrobras,
por exemplo, o governo já não tinha mais apoio político nem na sua própria base de
sustentação para apoiar as mudanças.
Sabíamos que era questão de tempo para que o impeachment acontecesse. Então,
montamos nossas posições dentro desse cenário.
Como assim?
Montamos uma posição pró-Brasil, ou o que chamamos de "kit impeachment".
Acreditamos que, com esse novo time [novo governo], se abre espaço, no longo prazo,
para a queda de juros e a retomada da atividade econômica e encontramos ótimas
oportunidades de boas empresas em preços atrativos.
O grande ponto foi enxergar um céu azul por cima das nuvens. Agora o mercado já
começa a ver isso, com a volta do país para o trilho do crescimento sustentável. Era
nisso que acreditávamos e fizemos nossas posições dentro desse cenário.
Como a gestora está posicionada?
Em ações com horizonte de investimentos mais longo. Olhamos para o macro, mas
também estamos de olho em pequenas empresas em valor de mercado, mas que são
grandes em relação ao país. É o caso da Via Varejo ou da Guararapes [Riachuelo].
Também temos exemplos como o da Queiroz Galvão. Com o anúncio feito nesta sextafeira (29) da venda de fatia do pré-sal do campo de Carcará pela Petrobras, as ações
da empresa subiram 50% num único dia. Até ontem a empresa era negociada abaixo
do seu caixa líquido e um pequeno movimento isso mudou. Ela tem participação de
10% nesse campo, que foi vendido por US$ 2,5 bilhões (o que avalia o campo em
quase US$ 4 bilhões).
Caso confirmado o impeachment, o que esperar do governo nos próximos
meses?
No curto prazo, é importante que haja limitação dos gastos públicos para reduzir a
participação do Estado em relação ao PIB na economia. No médio e no longo prazo, a
reforma da Previdência é fundamental, porque a idade para aposentadoria hoje no
Brasil é incompatível com a atual demografia.
O deficit da Previdência é gigante e crescente e há um entendimento comum de que
é necessário mudar isso. Paralelamente, acho que a mudança na CLT também
contribuiria muito para todo o cenário. Mas não vejo isso ocorrendo em 2016, tanto
por ser ano eleitoral quanto por ter a Olimpíada
Categoria de bens intermediários melhora, mas indústria ainda contrai em
julho, mostra PMI
01/08/2016 – Fonte: Jornal Extra/Globo
As novas encomendas e a produção na categoria de bens intermediários subiram pela
primeira vez em um ano e meio em julho, mas isso não foi o suficiente para tirar o

setor industrial da zona de contração, mostrou o Índice de Gerentes de Compras (PMI,
na sigla em inglês) divulgado nesta segunda-feira.
O Markit informou que o PMI da indústria brasileira subiu a 46,0 em julho contra 43,2
em junho, nível mais alto em quatro meses. Entretanto, ainda permanece abaixo da
marca de 50 que separa crescimento de contração, pelo 18º mês seguido.
"Uma recuperação na categoria de bens intermediários agiu para compensar
parcialmente as contínuas contrações nos setores de bens de consumo e
investimento", destacou a economista do Markit Pollyanna De Lima.
A demanda fraca continuou a resultar em queda das novas encomendas em julho, mas
a contração da entrada de novos pedidos foi a mais fraca desde fevereiro de 2015
graças ao setor de bens intermediários, já que mais quedas foram registradas nas
categorias de bens de consumo e de investimento.
As encomendas do exterior também caíram, e assim a indústria do país voltou a
reduzir a produção, porém no ritmo mais lento da atual sequência de 18 meses de
perdas, mais uma vez graças aos bens intermediários.
Porém os empresários continuaram buscando reduzir os custos, e os cortes de
empregos foram registrados nos três setores. Em relação aos preços, tanto os custos
de insumos quanto de produção aumentaram a taxas mais fracas, porém
permaneceram em níveis elevados.
"Se a redução das tendências inflacionárias continuar nos próximos meses,
provavelmente veremos o Banco Central afrouxar a política monetária em um esforço
para tirar o Brasil da recessão", completou Pollyanna.
A alta nos custos foi associada a preços mais elevados de petróleo, aço, serviços
públicos e embalagens. Isso foi repassado aos clientes, com os preços de produção,
ainda que mais fracos, acima da tendência de longo prazo, com destaque para os bens
consumo.
O IBGE divulga na terça-feira os dados de produção da indústria em junho. Em maio,
o setor ficou estagnado, interrompendo dois meses seguidos de alta. Mesmo com a
fraqueza da produção, o Índice de Confiança da Indústria (ICI) apurado pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV) avançou em julho pela quinta vez seguida, atingindo o maior
patamar desde novembro de 2014.
Empresas de baixo valor de mercado são aposta de valorização com retomada
da economia
01/08/2016 – Fonte: Jornal Extra/Globo

Com a perspectiva de retomada da atividade econômica, os investidores ficam mais
atentos às oportunidades na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), e muitas vezes,
querem ir além dos papéis mais conhecidos no mercado.
Uma opção é apostar nas empresas de baixo valor de mercado, as chamadas small
caps, que, em tese, têm chances de ganhos maiores a médio e longo prazos.

Especialistas, porém, ressaltam que esse segmento é mais suscetível a maiores
variações de preço, e os papéis têm menos liquidez.
Para se ter uma ideia, a maior empresa da Bolsa em valor de mercado é a Ambev,
avaliada em R$ 305 bilhões. A menor do Ibovespa, índice de referência do mercado
brasileiro, com base nesse parâmetro, é a fabricante de motores Weg, com R$ 25
bilhões. Já no Índice Small Cap, é possível encontrar empresas com uma capitalização
de pouco mais de R$ 80 milhões, como a incorporadora Rossi. Mas também há
algumas bilionárias, com a seguradora SulAmérica, com R$ 5,8 bilhões.
Na avaliação de analistas e gestores de fundos de investimentos, com a retomada do
crescimento da economia brasileira, esses papéis têm potencial de valorização maior.
Uma das razões é que boa parte das empresas de baixo valor de mercado são ligadas
à economia doméstica, enquanto no Ibovespa as exportadoras têm um peso relevante.
A participação dessas ações no total de investimento em renda variável, no entanto,
deve ficar entre 15% e 40%.
— Agora mais do que nunca, esses papéis podem ser uma opção, com o potencial de
recuperação da economia do Brasil. As small caps podem ser interessantes para
capturar os ganhos desse movimento de melhora da economia. No entanto, é preciso
ter habilidade para escolher os ativos corretos — afirma Daniel Utsch, gestor de renda
variável da Fator Administração de Recursos (FAR), que considera a Rumo Logística
uma opção interessante nesse segmento.
POTENCIAL DE GANHO
No desempenho acumulado do ano, tanto o Ibovespa como o índice dessas empresas
de menor capitalização estão com ganhos similares: 32,20% e 34,86%,
respectivamente. A médio e longo prazos, a expectativa é que o Índice Small Cap
tenha maiores ganhos.
Mas há um menor volume de informações sobre essas empresas, uma vez que há
menos investidores interessados nesses papéis. Ou seja, é preciso gastar mais tempo
estudando os números disponíveis para ver se de fato há chance real de ganho. Outra
opção para quem quer diversificar, mas tem pouco tempo para se dedicar a esse
garimpo, é buscar fundos dedicados a essas empresas.
Na avaliação de João Braga, gestor de renda variável da XP Gestão, essas empresas
têm baixo valor de mercado porque, em alguns casos, a maior parte dos investidores
ainda não percebeu o potencial delas. À medida que isso acontece, suas ações sobem,
e elas começam a ganhar valor. Ele cita como exemplo o caso da Guararapes,
controladora da rede Riachuelo.
— É uma empresa com baixo valor de mercado porque há uma parcela pequena de
ações em circulação. A liquidez é baixa, e isso afeta a avaliação. No entanto, a longo
prazo, os fundamentos de uma empresa sempre vão prevalecer. A companhia vai
apresentar resultados e outras pessoas vão querer comprar o papel — explica Braga.
Ele ressalta que, quando a Bolsa está em um movimento de alta, as primeiras ações
a subirem são as mais conhecidas e de maior liquidez — também conhecidas como
blue chips. Isso porque o mercado brasileiro é muito dependente do investidor
estrangeiro, que busca liquidez. Só em um segundo momento é que os olhos se voltam
para as demais empresas.
— O risco para o investidor em small caps é que, pela baixa liquidez, se um grande
investidor, com um fundo, precisa vender as ações dessa empresa, como os
compradores são poucos, a queda na cotação pode ser grande. Há essa volatilidade
maior — lembra o gestor da XP.

‘COMPRAR AOS POUCOS’
Entre as opções nesse segmento, Raphael Figueredo, analista da Clear Corretora,
recomenda os papéis de Ecorodovias, Marcopolo, Randon, Tegma e Via Varejo. Ele
recomenda, antes de comprar o papel de uma small cap, observar o padrão de
negociação. Algumas empresas terão suas ações negociadas todos os dias, mas com
pouco volume. Outras ficarão alguns dias sem que uma ordem de compra e venda
seja concluída, mas, quando isso ocorrer, o valor dela será maior.
— É preciso comprar aos poucos. Não pode ser a maior parte de uma carteira de ações.
E como pode haver dificuldade de saída desse papel, são ações para a formação de
patrimônio a médio e longo prazos. Não são para especular negociando todos os dias
— afirmou.
Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset, lembra ainda que comprar a ação de
uma empresa é uma forma de participar do crescimento desse negócio, e isso é ainda
mais verdadeiro quando se trata de small caps que são novatas na Bolsa.
— Nos Estados Unidos, isso é muito comum. O investidor vai financiar a empresa e
ganhar com o amadurecimento desse negócio. É preciso sempre pensar em
investimento como algo de longo prazo — afirma Vieira.
Menos demissões e confiança maior sinalizam retomada
01/08/2016 – Fonte: Jornal Extra/Globo

Menos demissões e mais confiança, associados a uma redução das taxas de juros
futuros, sinalizam que o pior da crise econômica já pode ter passado. Economistas e
integrantes do governo ouvidos pelo GLOBO afirmam que os sinais são acanhados,
mas animadores, e tendem a melhorar a partir da conclusão do processo de
impeachment da presidente afastada, Dilma Rousseff. Isso porque haverá mais
estabilidade política para atrair investidores que hoje estão em compasso de espera
para apostar no Brasil.
— No primeiro trimestre de 2016, era comum ouvir do mercado que as coisas no Brasil
ainda iriam piorar muito antes de melhorar. Os economistas ainda buscavam o fundo
do poço. Havia uma sensação de que o mundo iria acabar, o que deixava as pessoas
e as empresas na defensiva. Agora, o sinal mudou — afirmou um integrante do
Ministério da Fazenda.
Tanto que, embora o governo projete para 2017 um crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB) de 1,2%, os técnicos, reservadamente, afirmam que o número será maior:
— Fizemos uma projeção prudente para 2017, de crescimento de 1,2%, mas
possivelmente vamos rever esse número para cima nos próximos meses. Ao longo do
tempo, a incerteza política vai diminuindo — disse o interlocutor da Fazenda.
Para a fonte, um sinal importante veio do mercado formal de trabalho. No segundo
trimestre de 2016 foram registradas 100 mil demissões a menos do que em 2015.
Somente na indústria, o saldo de desligamentos foi de 68.246 entre abril e junho deste
ano. No mesmo período de 2015, ele havia atingido a marca de quase 180 mil.

— Foi uma diminuição muito importante — afirmou Rodolfo Torelly, do site
especializado Trabalho Hoje.
Outros setores já registram geração de empregos, como agropecuária, serviços
médicos e odontológicos e administração pública. Segundo dados do Ministério do
Trabalho, no segundo trimestre deste ano foram criados 20 mil postos a mais que no
mesmo período de 2015.
Outro sinal de maior otimismo foi o índice de confiança dos consumidores, da Fundação
Getulio Vargas (FGV). Depois de atingir o pior patamar histórico em abril, ele avançou
para 71,3 pontos em junho, atingindo 76,7 pontos em julho.
Também há reação da indústria em alguns segmentos. Uma pesquisa da Associação
Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), por exemplo, revela que 42% das
empresas do setor esperam aumento das vendas no segundo semestre.
Já na indústria da construção civil, o índice de produtividade chegou a 41,2 pontos em
junho, contra 33,3 pontos em dezembro. Em junho de 2014, estava em 44,5 pontos.
Merece ainda destaque o indicador que mede a expectativa de investimento no setor,
que parou de cair e se mantém na casa dos 25 pontos nos últimos meses.
— O dado mostra que o empresário está disposto a voltar a investir, e isso é
importante, porque na construção civil o ciclo é de longo prazo — explicou o
economista da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), Luís Fernando
Mendes.
A reversão de expectativas também se refletiu no mercado imobiliário. Operações de
crédito com recursos da poupança subiram 9,5% entre maio e junho, com perspectiva
de retomada de lançamentos nos próximos semestres.
Embora o governo trabalhe com um rombo recorde nas contas públicas de 2016, os
indicadores fiscais brasileiros também reagiram. A arrecadação federal, por exemplo,
continuou caindo em junho, mas o ritmo se estabilizou. Segundo os técnicos, isso é
um sinal positivo. Nos últimos três meses, as receitas vêm caindo em torno de 7%,
mas isso tende a se reverter gradualmente.
'O PACIENTE AINDA ESTÁ NA UTI’
O economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio (CNC), Carlos Thadeu de
Freitas, afirma que o aumento dos índices de confiança e a queda das taxas de juros
futuros — um sinal de que os investidores apostam na redução da Selic e na retomada
no PIB — são demonstrações importantes de uma virada.
— Vai ser nesse momento (em que o BC baixar a Selic) que a retomada será efetiva
— disse Freitas. — Eu acredito que essa retomada mais concreta se dará na virada
deste ano para 2017.
José Roberto Afonso, pesquisador do Ibre/FGV, alertou que o país ainda levará tempo
para voltar aos patamares de dois, três anos atrás:
— Há sinais de melhora, até porque a base de comparação era muito ruim. Digamos
que, em dois anos, você tomou um tombo numa escada de uns dez degraus. Mas este
ano você caiu só dois degraus. Sem dúvida, ficou menos pior. Mas o fato é que você
continua escada abaixo, cada vez mais longe de onde você partiu.
Para a economista-chefe da XP Investimentos, Zeina Latif, “o paciente ainda está na
UTI”. Mas ela espera melhora do cenário econômico com a conclusão do processo de
impeachment.

Crise econômica reforça brigas societárias no País
01/08/2016 – Fonte: O Estado de S. Paulo

Usiminas, Grupo Saraiva e Oi são apenas algumas das companhias brasileiras que
sentem os estragos de uma disputa dentro de casa, travada entre seus próprios sócios;
além de destruir o valor da empresa, brigas também afastam potenciais investidores
Briga entre os sócios fez valor de mercado da Usiminas cair quase 70% em 2015
Há quase dois anos, os acionistas controladores da siderúrgica Usiminas – a japonesa
Nippon e o grupo ítalo-argentino Ternium/Techint– protagonizam a maior disputa
societária em curso no Brasil.
Em meio ao definhamento financeiro da companhia, que colocou ativos à venda e está
endividada, os sócios trocam acusações na Justiça e em público. Em abril, quando os
controladores ensaiavam discutir a cisão da companhia, foram pegos de surpresa com
a entrada da CSN, de Benjamim Steinbruch, nessa briga. O clima na siderúrgica, que
já estava tenso, ficou ainda mais pesado.
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) autorizou, em abril, que a
CSN indicasse dois membros para o conselho de administração e um para o conselho
fiscal. A decisão foi contestada pelos outros sócios e a briga continua. Procurados,
Usiminas, CSN, Nippon e Techint não se pronunciaram.
Brigas entre sócios sempre existiram. Mas, com o agravamento da crise econômica, a
partir do ano passado, as disputas cresceram, afirmam especialistas e advogados
ouvidos pelo Estado.
“Em momentos de recessão, quando uma empresa tem de tomar medidas mais
drásticas, os ânimos se acirram mais”, diz Evandro Pontes, professor de direito
societário e mercado de capitais do Insper.
As rixas mais conhecidas são de companhias de capital aberto. Mas há várias em
andamento sob sigilo em empresas de capital fechado, uma vez que tramitam em
câmaras de arbitragem, ou em segredo de Justiça.
“Desde 2015, os litígios entre empresas subiram, assim como reestruturação de
dívidas e revisão de contratos como um todo”, diz João Marcelo Pacheco, sócio da área
empresarial do Pinheiro Neto Advogados.
Além do cenário de crise, o próprio amadurecimento do mercado de capitais acabou
abrindo espaço para mais questionamentos. A entrada de novos investidores na Bolsa,
sobretudo entre 2006 e 2007, mudou a relação entre controladores e acionistas, que,
mais cientes de seus direitos, passaram a ter uma atuação mais ativa no mercado.
No laboratório mineiro Hermes Pardini, que tem o Gávea Investimentos como
acionista, uma briga entre três irmãos simplesmente travou as negociações de fusão
com o paulista Fleury, afirmam fontes. O laboratório não comenta.

E entre os investidores estrangeiros que buscam ativos no Brasil em cenário de crise,
possíveis atritos entre os sócios passaram a entrar na conta antes de se fechar
negócio, ao lado de fatores como risco cambial e insegurança jurídica, diz Pacheco, do
Pinheiro Neto.
Independentemente de quem está com a razão, brigas societárias são capazes de
destruir o valor de uma empresa. No caso da Usiminas, por exemplo, o valor de
mercado da siderúrgica despencou 68% em 2015, auge da briga dos controladores e,
para agravar o quadro, da crise do aço.
Para o advogado Walfrido Warde Júnior, do Lehmann, Warde & Monteiro Advogados,
que defende a CSN na briga com a Usiminas, apesar de difíceis, as disputas deixam
as regras mais claras. “O litígio é um elemento antisséptico para a sociedade. Joga luz
sobre as feridas.”
Um fenômeno recente no País, a entrada de fundos especializados em empresas
problemáticas (distressed funds), também tem aumentado o número de contenciosos,
lembra Luiz André de Moura Azevedo, sócio do Carvalhosa e Eizirik Advogados.
No caso da Oi, em recuperação judicial desde junho, a briga era entre acionistas
brasileiros (La Fonte, dos Jereissati, e Andrade Gutierrez) e os sócios da Portugal
Telecom (hoje, Pharol). Agora, a Pharol, maior sócio individual da operadora, com
22,2%, é alvo de ataque de um investidor conhecido por apostar em empresas em
dificuldades: o empresário Nelson Tanure, da Société Mondiale, dona de 6,6% na Oi.
A empresa não comenta.
Troca de acusações. Na semana passada, o caldo entornou no Grupo Saraiva. Em
assembleia no dia 25, os controladores da Saraiva aprovaram abertura de ação de
responsabilidade contra o investidor Mu Hak You, fundador da gestora GWI, maior
acionista da empresa e membro do conselho de administração. Ana Maria Recart,
executiva da GWI que fazia parte do conselho fiscal, também foi afastada. Os dois
indicaram suplentes.
Desde o segundo semestre de 2015, a GWI tem comprado ações da Saraiva – e
acumula quase 30% do capital total (até o dia 25), mais do que os controladores, com
cerca de 26%. Em junho, a Saraiva entrou com representação na Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) alegando abuso de direito e infrações da GWI.
Já a gestora questiona a atual gestão da companhia, segundo fontes. A Saraiva
vendeu, em 2015, a editora para a Somos Educação, por R$ 725 milhões (incluindo
dívidas), e ficou no varejo. Procurados, Saraiva e GWI não comentam.
A CVM analisa se a decisão dos controladores é abusiva. Paralelamente, o caso vai à
câmara arbitragem.
Governo produz cartilha sobre reforma da previdência
01/08/2016 – Fonte: O Estado de S. Paulo
“Mudar para Preservar” é o slogan da cartilha que a Casa Civil produziu com propostas
para a reforma da Previdência. O documento foi apresentado na quinta-feira ao
presidente em exercício, Michel Temer, em reunião com o ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles, e agora será debatido com dirigentes de centrais sindicais. Uma
das propostas prevê um regime único de Previdência para funcionários de empresas
privadas e servidores públicos.

“Se não fizermos nada na Previdência, não conseguiremos mais pagar 100% das
aposentadorias na década que vai de 2020 a 2030”, disse ao Estado o ministro da
Casa Civil, Eliseu Padilha.
Para o ministro, essa reforma é “impostergável” porque o rombo da Previdência está
cada vez maior. Cálculos do governo indicam que o déficit já neste ano será de R$ 146
bilhões e, em 2017, de R$ 180 bilhões.
Além do regime único, visto como solução para equilibrar as contas, Temer também
quer adotar a idade mínima para a aposentadoria. O presidente em exercício sabe,
porém, que será muito difícil aprovar essas mudanças no Congresso, principalmente
num ano de eleições municipais como este.
A proposta de regime único para a Previdência promete enfrentar ainda mais
resistências do que a da idade mínima por contrariar interesses de servidores que hoje
se aposentam com o teto dos benefícios.
Em entrevista ao Estado, no último dia 14, Temer contou que procurará até mesmo
a oposição para conversar sobre o projeto de reforma, “que vai ser útil hoje e depois
de amanhã”, e não beneficia apenas um governo.
Estrangeiros ainda devem movimentar mercado de fusões e aquisições no
Brasil
01/08/2016 – Fonte: Portal Contábil
Empresas em busca de capitalização por meio da venda de ativos e outras que
precisam colocar operações à disposição do mercado no âmbito de uma recuperação
judicial poderão encontrar algum alívio a partir dos últimos meses do ano.
Diante da expectativa de menor névoa em relação ao cenário político, com a eventual
confirmação do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff, acredita-se que
o aguardado fluxo do capital estrangeiro comece a voltar ao Brasil para concretizar
negócios envolvendo os mais de R$ 500 bilhões em ativos à venda, segundo cálculos
de bancos de investimento.
As negociações estão aquecidas desde o ano passado, mas os anúncios de
fechamentos perderam velocidade no primeiro semestre do ano. Agora, no entanto, o
ritmo voltou a se acelerar, diz o diretor de Fusões e Aquisições do Bradesco BBI,
Alessandro Farkuh.
“O ambiente de incerteza postergou a tomada de decisão de uma série de transações.
Agora, a névoa está se dissipando”, afirma o executivo. Segundo ele, a carteira de
negócios vem crescendo de forma consistente, com vários ativos de qualidade. “Há
ativos que eram desejados há muito tempo pelos investidores, que não eram antes
esperados para vir a mercado. Com a crise, no entanto, grandes grupos passaram a
buscar liquidez em ativos com maior possibilidade de boa venda”, explica.
Farkuh destaca ainda que há, nesse contexto, grandes grupos, de dentro e fora do
Brasil, que estão aproveitando o cenário para se posicionarem na onda de consolidação
no Brasil.
Mas não é só a maior clareza do cenário que está elevando as expectativas para um
segundo semestre mais aquecido no mercado de fusões e aquisições. A mudança da
alíquota Imposto de Renda (IR) sobre ganho de capital, de 15% para até 22,5%, que
passa a valer em 2017 deve antecipar operações ainda para este exercício.

“Estamos trabalhando em algumas operações em que os clientes querem fechar de
qualquer maneira neste ano, exatamente pelo aumento do imposto sobre ganho de
capital”, afirma a sócia responsável pela área tributária de TozziniFreire Advogados,
Ana Claudia Utumi.
Na ponta compradora, os estrangeiros estão com musculatura e já começam a avançar
no mercado brasileiro, com os chineses mostrando apetite, como já foi visto no setor
de infraestrutura. No fim do ano passado, a China Three Gorges (CTG) desembolsou
R$ 13,8 bilhões para levar as usinas de Jupiá e Ilha Solteira.
“Desde o início do ano está havendo muitas conversas com estrangeiros, fundos de
private equity e companhias nacionais. E nem todas as transações foram fechadas,
pois os investidores aguardam um encaminhamento da situação política e a
estabilização de números financeiros. Agora, no segundo semestre, os negócios
represados vão começar a ser concretizados, indo também para 2017”, destaca o líder
responsável por Corporate Finance Advisor da Deloitte, Reinaldo Grasson.
Entre empresas endividadas em busca da redução da alavancagem e,
consequentemente, mirando um menor pagamento do serviço da dívida, estão
Petrobras, Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Usiminas, Cemig, Vale, Gerdau e
Odebrecht, sendo que a última precisa dessa saída para tentar evitar um pedido de
recuperação judicial.
Além delas, uma lista de empresas estatais também deve mudar de dono, tendo em
vista o plano do governo de iniciar uma onda de privatizações para diminuir o aparato
do Estado e ainda levantar recursos para minimizar o rombo das contas públicas.
Não é de hoje que a expectativa recai sobre o mercado de fusões e aquisições, diante
das centenas de bilhões de reais em ativos na mesa para negociação. No entanto, o
cenário de incerteza política jogou um balde de água fria e muitas transações ficaram
em compasso de espera.
No primeiro semestre do ano, por exemplo, o número de operações de fusões e
aquisições (M&A, na sigla em inglês) caiu 29% ante os seis primeiros meses de 2015,
com 258 negócios, de acordo com dados do PWC.
Agora, especialistas acreditam em um ponto de inflexão, com compradores e
vendedores, enfim, chegando a um acordo, fato que também trará alívio para as
companhias endividadas. “Os indicadores econômicos estão mais positivos e se cria
mais visibilidade. Há ainda os fatores externos que contribuem, como a postergação
do aumento das taxas de juros nos Estados Unidos”, afirma Grasson, da Deloitte.
“Criou-se um ambiente propício com a desvalorização do real, empresas com elevado
endividamento e ainda companhias pedindo recuperação judicial, com as stressed
assets presentes”, afirma o sócio da área de Societário do Barbosa, Müssnich, Aragão
(BMA), Carlos Frederico Bingemer. Segundo ele, o setor de infraestrutura no Brasil é
um dos que mais vem despertando o maior interesse dos investidores. “Prevemos um
segundo semestre ainda mais aquecido do que o primeiro”, destaca.
Oportunidades
Renato Soriano, da Rosenberg e Partners, conta que o mercado de fusões e aquisições
no Brasil já começou a destravar. “Ainda não estamos em uma fase em que se vende
qualquer ativo, mas já começamos a ver o fundo do poço para trás”, afirma. Segundo
o especialista, é possível notar empresas que querem ampliar a presença no Brasil e
outras que estão buscando musculatura com o movimento de consolidação. “O Brasil
é um mercado importante que não vai deixar de existir, há boas oportunidades”,
afirma.

Bingemer, da BMA, lembra que há planos de recuperação judicial importantes em
curso no País e que, sem dívida, as fusões e aquisições fazem parte dos pilares de
grande parte dos planos de recuperação que são submetidos aos credores. “Os
credores costumam ser receptivos a propostas dessa natureza”, afirma o advogado.
A percepção na Alvarez & Marsal, que atua tanto com reestruturações quanto no
mercado de fusão e aquisição, é de que há interesse em ativos estressados, mas na
prática a insegurança jurídica acaba tornando difícil que os negócios sejam fechados.
“Há muitas oportunidades, mas a execução disso é complicada”, afirma o líder do
grupo de suporte a transações na América Latina pela Alvarez & Marsal, Fabio Pires.
O especialista afirma que essas empresas estressadas com unidades fora do Brasil
estão conseguindo se desfazer desses ativos, feito que não conseguem repetir com os
localizados no Brasil, uma vez que, na avaliação de Pires, falta blindagem para os
compradores desses ativos, o que acaba afastando os interessados.
Apesar disso, Pires lembra que o pipeline dos bancos de investimento – e até mesmo
das butiques de investimento – estão recheados de boas opções e que, mais
recentemente, as negociações começaram a ser retomadas, passado o pior do estresse
político.
A favor dos negócios começarem a ser firmados no segundo semestre pesa ainda o
sentimento de maior visibilidade de médio prazo, acredita o sócio do escritório Motta,
Fernandes Rocha Advogados, André Cantidiano. “No início do ano tivemos ainda um
descontrole do câmbio, que também é uma variável importante. Agora, a expectativa
é de melhora, com aumento do número dos negócios”, afirma o advogado.
Na butique de fusões e aquisições Saint Paul Advisors, a percepção é a mesma, de um
segundo semestre mais aquecido. “O cenário político está menos incerto, estimulando
a economia e motivando os compradores. Os vendedores começam a ver a luz no fim
do túnel, e algumas empresas de alguns setores começam a melhorar sua performance
financeira”, afirma o sócio José Securato.
Por que o mercado mundial de ferramentas parou de crescer?
01/08/2016 – Fonte: Usinagem Brasil

Há pelo menos três anos, o mercado mundial de ferramentas de corte para usinagem
se mantém estável. Isso apesar de a produção mundial - o principal consumidor de
ferramentas do mundo - ter registrado crescimento nesse período.
Vários fatores têm influenciado a estabilização da demanda por ferramentas. O
principal deles é quase um paradoxo: é a própria evolução da indústria de ferramentas.
Ou seja, a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias produzidas pelos
próprios fabricantes (novos substratos, geometrias, revestimentos...) ampliaram de
tal forma a vida útil das ferramentas nos últimos anos, refletindo-se no consumo.

Este fato, obviamente, não é novidade para os fabricantes. Há cerca de dez anos, um
executivo de um dos principais players mundiais de ferramentas dizia que “nosso
principal concorrente - e não apenas da minha empresa, mas de todos os fabricantes
- somos nós mesmos, ao produzirmos ferramentas cada vez mais resistentes e
geometrias otimizadas que fazem o mesmo trabalho na metade do tempo e com uma
vida útil muito superior ao modelo anterior”.
Mas este não é o único fator. Outro dado relevante para entender essa questão está
no sobremetal. Hoje as peças brutas, como as fundidas, são entregues aos fabricantes
de peças com camadas cada vez menores de sobremetal ou próximos da forma final
(near net shape).
Esse fato reduziu muito a necessidade das operações de desbaste. Além disso, novos
materiais têm conquistado espaço importante na produção de veículos automotivos,
aviões e bens de consumo.
Desde a introdução das peças plásticas, há já algumas décadas, até os compósitos,
mais recentemente. Vale acrescentar ainda o crescente emprego do alumínio na
produção de automóveis, especialmente nas peças e componentes do powertrain, com
o objetivo de reduzir o peso dos veículos e consequentemente o consumo de
combustíveis. Comparado ao ferro fundido, o alumínio é um material de mais fácil
usinagem, exigindo menor consumo de ferramentas.
As ferramentas de corte têm ainda outras “ameaças” pela frente. Uma delas é a
manufatura aditiva (impressão 3D): até que ponto esse processo irá evoluir e em que
medida poderá substituir operações de usinagem.
Outro dado são as perspectivas de crescimento do emprego de motores elétricos em
automóveis. Comparados aos motores à combustão, os elétricos têm número bem
inferior de peças que precisam ser usinadas.
Consumo de máquinas e equipamentos registra forte alta
01/08/2016 – Fonte: Usinagem Brasil

O consumo aparente de máquinas e equipamentos apresentou resultado inesperado
em junho, influenciado pelas importações que dobraram de valor na comparação com
o mês anterior. O crescimento foi de 56,7% e de 9% sobre junho de 2015. No
acumulado do semestre, porém, o consumo registra queda de 25,4% na comparação
com o primeiro semestre de 2015.
A alta nas importações - que saltaram de uma média mensal de US$ 1,2 bilhão para
US$ 2,3 bilhões, com alta de 93,5% - se deve em grande parte (US$ 800 milhões) às
importações de equipamentos da Coreia do Sul para a usina siderúrgica de Pecem, no
Ceará, que está prestes a entrar em operação.

A Abimaq - que divulgou o balanço do setor na semana passada - destaca que,
“embora essa importação da Coreia tenha sido um fenômeno pontual, os outros US$
400 milhões podem ser um sinal de perda de fôlego das exportações, pois um câmbio
na faixa de R$ 3 a 3,30 estimula as importações”.
O balanço também registra aumento de 4,2% da receita líquida do setor em junho na
comparação com o mês anterior. Em relação ao a junho de 2015, porém, o resultado
é de queda de 23,7%. Na comparação entre os semestres a receita diminuiu 29,3%
em 2016. A Abimaq frisou a preocupação com a queda nas vendas internas, que
caíram 46,3% no primeiro semestre de 2016.
Já as exportações do setor se mantiveram estáveis em junho. Em relação ao mesmo
mês do ano passado, o volume exportado aumentou 2,3% e na comparação entre os
semestres o resultado também é positivo, de 1,1%. A entidade destaca que esse
resultado de alta nas importações “é uma inversão na curva em relação ao ano
passado, mas há dúvidas de que o atual câmbio, inferior a R$ 3,4, permitirá a
manutenção desta tendência”.
Na avaliação da entidade, o comportamento de vendas até junho indica uma provável
queda, da ordem de dois dígitos, em 2016 na comparação com 2015. Se confirmada,
será o quarto ano de queda consecutivo da indústria nacional de máquinas e
equipamentos. Vale destacar que, nesse período, o número de empregados no setor
caiu de 380 mil para 307 mil, uma queda de cerca de 20%.
Governo de SP amplia programa para financiar tratores
01/08/2016 – Fonte: Usinagem Brasil
O Governo do Estado de São Paulo ampliou a lista de itens financiáveis pelo Programa
Pró-Implemento e garantiu o dinheiro da subvenção dos juros do Programa Pró-Trator,
ambos do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap), executado pela
Secretaria de Agricultura e Abastecimento. São mais de R$ 57 milhões para pagar os
juros dos tratores adquiridos pelos produtores paulistas pelo Pró-Trator.
A Resolução SAA nº. 46, publicada no Diário Oficial paulista nesta quarta-feira, 27 de
julho, estabelece que, dentro do teto de R$ 200 mil de financiamento, o agricultor
pode adquirir qualquer tipo de implemento agropecuário por meio do Pró-Implemento.
Podem ser comprados - além dos itens acopláveis ao trator, colhedora ou colheitadeira
já previstos antes – bens automotrizes, autopropelidos e estacionários, inclusive para
preparo, secagem e beneficiamento.
“Antes, o agropecuarista só podia adquirir os itens que eram acopláveis ao trator ou à
colhedora. Com essa ampliação, estamos atendendo uma solicitação dos próprios
produtores surgida nas Câmaras Setoriais da Secretaria”, explicou Fernando Aluizio
Pontes de Oliveira Penteado, secretário-executivo do Feap.
Os juros continuam a ser pagos pelo Governo do Estado, que para o ciclo agrícola
2016/2017 aportou R$ 7.995.719 para essa subvenção. O valor oferecido pelo Banco
do Brasil para o financiamento do mesmo período é de R$ 30 milhões.
Já a Resolução SAA nº. 45, publicada na mesma data, garante a verba de subvenção
dos juros do Programa Pró-Trator, disponibilizando R$ 57.185.557 para pagar o prêmio
dos veículos adquiridos pelos produtores para o ciclo 2016/2017. Para o
financiamento, o Banco do Brasil disponibilizou R$ 130 milhões.
A nova Resolução para o Pró-Trator também atualizou os preços dos veículos, que não
eram reajustados desde 2014. O aumento médio foi de 10%. “Colocamos os valores
em patamares mais reais”, esclareceu Penteado.

O Pró-Trator entregou seu veículo número 6 mil, no último dia 28, em Araçatuba,
durante o 5º Encontro Regional Comemorativo do Dia do Agricultor, no Recinto de
Exposições Clibas de Almeida Prado
Rumo ALL investirá R$ 4,7 bi em ferrovias no Paraná
01/08/2016 – Fonte: Usinagem Brasil
Em reunião com o governador do Estado do Paraná e representantes do setor
produtivo, a operadora ferroviária Rumo ALL apresentou planos de investimento da
companhia no Estado para os próximos cinco anos. O montante previsto é de R$ 4,7
bilhões. Um dos objetivos é ampliar a participação da ferrovia no transporte de grãos
até Paranaguá.
O presidente da Rumo ALL, Júlio Fontana, afirmou que a companhia vem acelerando
investimentos de curto e médio prazo com o objetivo de melhorar as condições da
malha ferroviária da empresa no Estado, que se deteriorou nos últimos anos. “Os
nossos desafios são muitos, especialmente porque encontramos a ALL em condição
financeira bastante complicada e com escassez de investimentos”, afirmou.
A empresa é fruto da fusão entre a América Latina Logística (ALL) e a Rumo, do grupo
Cosan. A união das duas empresas foi realizada em 2014 e aprovada em abril do ano
passado. Júlio Fontana informou que a empresa trabalha com projetos de curto e
médio prazo e prevê investimentos de R$ 3,2 bilhões em expansão e R$ 1,5 bilhão em
manutenção da malha ferroviária, com prazo de cinco anos.
“Temos muitos desafios, como superar uma malha mal cuidada e terminais
pulverizados, com locomotivas e vagões antigos e as restrições de acesso ferroviário
pela Serra do Mar até Paranaguá”, disse. Hoje, de acordo com Fontana, estão sendo
realizadas intervenções em 256 quilômetros da malha ferroviária no Estado, além da
compra de locomotivas e vagões.

