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Workshop Gestão de Máquinas e Equipamentos”
19/08/2016 – Fonte: Trabalho e vida.
O Instituto Trabalho e Vida organiza, em parceria com o SENAI-PR evento voltado a
implementação da “norma regulamentadora n° 12 – máquinas e
equipamentos” – (Clique na imagem para visualizar o convite).

Artigo: Idade mínima precisa ser proporcional à realidade histórica
19/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo
Quando a aposentadoria ordinária surgiu pela primeira vez no Brasil, em 1923, com a
Lei Eloy Chaves, havia uma idade mínima de 50 anos de idade. Naquela época a
expectativa de sobrevida era de 54,4 anos.
Mais tarde, nova lei (LOPS 3.807/60) alterou o nome do benefício para aposentadoria
por tempo de serviço e aumentou a idade mínima para 55 anos. Entretanto, essa
exigência de idade mínima não durou por muito tempo, sendo excluída dos requisitos
da aposentadoria em 1962.
Em 1995, época do governo Fernando Henrique Cardoso, foi planejada uma nova
mudança, cuja proposta de alteração (PEC 33/95) planejava: 30 anos de tempo de
contribuição para mulher e 55 anos de idade; ou 35 anos de tempo de contribuição
para o homem e 60 anos de idade.
Na votação da Emenda Constitucional n. 20/98, a idade não passou pelo Congresso
por um voto de diferença, mantendo apenas como exigência para a concessão do
benefício o tempo mínimo de contribuição (30M/35H). Até hoje o benefício é concedido
sem qualquer exigência de idade mínima.
Um segurado que se aposenta hoje por volta os 54 anos de idade, ficará recebendo
benefício por aproximadamente 20 anos. Ao falecer, seus dependentes podem pedir a
pensão por morte, que será mantida por mais uns 10 anos. Não há sistema que
suporte.
Ocorre, no entanto, que a alteração da pirâmide demográfica é um fato que não se
pode negar. Enquanto na década de 50 os casais tinham em média mais de cinco
filhos, atualmente há quem se arrisque a ter no dois, no máximo.
Na outra ponta da pirâmide, a longevidade aumenta a cada ano, graças ao avanço da
medicina e da melhora na qualidade de vida. Estamos nascendo menos e vivendo
mais. Esse fato impacta inexoravelmente na previdência social.
Um segurado que se aposenta hoje por volta os 54 anos de idade (idade média das
aposentadorias, segundo dados estatísticos da Previdência Social), ficará recebendo
benefício por aproximadamente 20 anos. Ao falecer, seus dependentes podem pedir a
pensão por morte, que será mantida por mais uns 10 anos mais ou menos.
Teremos então um benefício sendo pago quase pelo mesmo tempo da contribuição.
Não há sistema que suporte. Hoje pode não haver déficit (se considerarmos toda a
seguridade social), mas no futuro essa conta não vai fechar.
Só há quatro países no mundo que possuem aposentadoria por tempo de contribuição
sem idade mínima: Irã, Iraque, Kuwait e Brasil. É preciso estabelecer alguns limites
mínimos para adequar a previdência à realidade demográfica e para que ela possa ser
garantida às futuras gerações.
Claro que não se espera que haja a fixação de uma idade mínima desproporcional com
nossa realidade histórica. Deve ser respeitado o segurado que já está no sistema há
muitos anos e lembrar que iniciamos trabalhando relativamente cedo, entre 16 e 18
anos.
Estabelecer, por exemplo, 48 anos de idade para a mulher e 53 anos para o homem e
avançar gradualmente até que se alcance 55 para mulher e 60 de idade daqui a 30
anos seria uma transição progressiva e lenta, que atingiria gradualmente aquele que

está ingressando no mercado de trabalho agora e não prejudicaria tanto os que já
possuem uma bagagem considerável de tempo de contribuição.
Importante lembrar que não é possível importar as regras previdenciárias dos países
da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), tais como:
Itália, França, Alemanha, Bélgica, dentre outros de um total de 34 países, cujo cenário
histórico, político, econômico, social e cultural é outro.
As idades para aposentadoria nesses países estão entre 65 e 70 anos. Devemos buscar
países latinos como parâmetro, cujas características sociais e econômicas são mais
parecidas com as nossas. Nestes, as idades da aposentadoria variam entre 55 e 62
anos de idade.
(Adriane Bramante é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário).
Investimento de R$ 183 milhões ampliará capacidade do Porto de Paranaguá
19/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

Com investimento estimado em R$ 183 milhões, o cais oeste do Porto de Paranaguá
passará por obras de melhorias e ampliação até o fim de 2018. A expectativa é que o
projeto triplique a capacidade de movimentação de carga do berço 201, destinado à
exportação de grãos.
O edital de licitação para contratação da empresa que fará as obras foi publicado na
quarta-feira (17) no Diário Oficial do estado. A abertura das propostas e a escolha
da empresa vencedora acontecerão no dia 4 de outubro.
O investimento será custeado com recursos públicos da Administração dos Portos de
Paranaguá e Antonina (Appa), empresa que administra os portos do Paraná. A
vencedora terá até 20 meses para terminar as obras.
A principal obra prevista no projeto é o prolongamento em 100 metros do berço 201,
no extremo oeste do porto. A ampliação permitirá que navios de grande porte possam
atracar no local. Com isso, a capacidade anual de movimentação de carga do berço
aumentará dos atuais 2 milhões de toneladas de grãos para 6 milhões de toneladas.
A ampliação também vai liberar espaço para que o porto possa receber mais navios.
Com a extensão, o berço 201 vai receber até um navio de grande porte para
exportação de grão e vai liberar os espaços dos berços 202 e 203 para a atracação de
duas embarcações menores de fertilizantes, simultaneamente.
A obra também dará um fôlego extra ao setor leste do Porto de Paranaguá, que está
sobrecarregado e não pode mais ser ampliado. Segundo projeto apresentado pela
Appa, o setor leste já vem trabalhando com demanda reprimida, principalmente em
relação a graneis sólidos vegetais, e está próximo ao seu limite logístico e operacional.
Com a ampliação do cais oeste, parte da movimentação de cargas poderá ser
direcionada para a região, descongestionando o setor leste. Atualmente, os berços
201, 202 e 203 só podem receber dois navios ao mesmo tempo.

O projeto prevê, ainda, a modernização das estruturas dos berços 201 e 202. As
reformas vão incluir reforço estrutural, instalação de passarela de pedestres, troca de
defensas, espaçadores metálicos, instalação de novo dolfim (coluna) de amarração de
navios, remoção de 1,5 mil metros cúbicos de sedimento e instalação de novos
equipamentos para carregamento de grãos com capacidade para transportar até 2 mil
toneladas por hora.
As mudanças trarão mais agilidade nas operações do porto e a possibilidade de
atracação de navios maiores e mais pesados, de até 80 mil toneladas de porte bruto
(TPB). No primeiro semestre deste ano, o Porto de Paranaguá movimentou 24,1
milhões de toneladas, valor 4,7% superior ao registrado no mesmo período do ano
anterior.
Reforma do cais oeste estava para sair desde 1990
As obras de ampliação e melhorias do cais oeste do Porto de Paranaguá são um desejo
antigo do poder público. Segundo o diretor-presidente da Administração dos Portos de
Paranaguá e Antonina (Appa), Luiz Henrique Dividino, já foram elaboradas três
versões do projeto desde 1990.
Dividino explica que as obras só devem sair do papel agora porque a última versão do
projeto é “mais pé no chão”. As reformas de melhorias e ampliação serão mais
modestas se comparadas às antigas opções. “Chegamos a algo dentro do bolso e que
atende ao cliente”, diz o diretor-presidente da Appa.
É a segunda grande obra com recursos públicos no cais oeste do Porto de Paranaguá
nos últimos 80 anos. O porto passou recentemente por uma reforma nos 1,9 mil m²
do cais e trocas de shiploaders (carregadores de navios).
Arrendamento de novos terminais fica para 2017
O arrendamento de seis terminais do Porto de Paranaguá deve ficar para 2017. O
projeto está previsto na segunda fase do Programa de Investimentos em Logística
(PIL), lançada pelo governo Dilma Rousseff em 2015.
Em entrevista ao jornal Valor Econômico, o ministro dos Transportes, Maurício
Quintella, sinalizou que neste ano deve acontecer somente a renovação da concessão
do terminal de fertilizantes de Paranaguá e a liberação de recursos para dragagens.
A expectativa era que o governo desse andamento ao projeto de arrendamento dos
terminais (três de grãos, um de celulose, um de granéis minerais e um contêiner)
ainda neste ano. Os investimentos previstos somariam R$ 1,2 bilhão.
Interrupção das atividades deve ser apenas de 15 dias
Durante o período de execução das obras, o diretor-presidente da Administração dos
Portos de Paranaguá e Antonina (Appa), Luiz Henrique Dividino afirma que a
capacidade de movimentação de cargas do porto não será prejudicada. Haverá
somente uma parada de 15 dias, prevista para acontecer no fim de 2017.
Modernização
A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) vai investir R$ 183
milhões na modernização dos berços 201 e 202 do Porto de Paranaguá e na ampliação
em 100 metros do cais do berço 201.

Melhorias

Fonte: Appa. Infografia: Gazeta do Povo.
“Atalhos mentais” levam investidores ao autoengano
19/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

Você já deve ter ouvido falar que investir em imóveis é sempre garantia de um bom
negócio, ou mesmo que uma carteira na Bolsa só estaria “completa” até alguns anos
atrás se tivesse ações da Vale ou da Petrobras.

Pois esses pensamentos são muitas vezes manifestações do viés de confirmação, um
fenômeno estudado pela Economia Comportamental segundo o qual os investidores
criam atalhos mentais para justificar algumas teses, ignorando indicadores e apelando
mais para a emoção do que para a razão nos processos decisórios.
“É muito comum que as pessoas tomem decisões de investimento antes mesmo de
procurar por informações, as quais são usadas unicamente para confirmar as suas
escolhas”, explica a coordenadora do MBA em Economia Comportamental da ESPM,
Flávia Ávila. Mas os atalhos mentais não são a única forma pela qual os vieses se
manifestam.
O professor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e autor do livro
Finanças Comportamentais Jurandir Sell Macedo conta que os aspectos culturais
também têm forte impacto sobre as escolhas financeiras.
“As pessoas muitas vezes esperam que o futuro repita o passado, mas isso não dá
certo. Antes, possuir terras era sinônimo de riqueza, por exemplo, mas com o tempo
as indústrias passaram a ocupar esse lugar, que hoje está nas mãos do conhecimento”,
afirma.
Essa lógica de predição do futuro se aplica tanto às atividades consideradas rentáveis
até a escolha dos ativos disponíveis no mercado, como os fundos de investimentos e
os papeis do Tesouro Direto e da Bolsa de valores. E seguir esse caminho implica em
criar expectativas em torno dos investimentos para que eles sempre evoluam na
mesma proporção.
A professora de Economia Comportamental do Mackenzie Roberta Muramatsu conta
que o contexto e o otimismo em relação a determinados investimentos, como ocorre
hoje com a Bovespa ou com aconteceu com os imóveis há alguns anos, impactam nas
decisões dos consumidores, o que pode resultar em insatisfações futuras.
“As pessoas tendem a manter o status quo quanto às suas decisões. Logo, tudo aquilo
que foge dele é interpretado como um maior risco de perda.”
Esse menor esforço em confrontar ideias consolidadas leva os investidores a
procurarem informações e opiniões que estejam em consonância com as suas
suposições, o que pode levar à entrada na Bolsa num momento em que as ações
estejam mais caras ou em adquirir um imóvel por um preço acima do seu valor de
mercado.
Para consultores e professores da área, a saída para evitar essas armadilhas mentais
é se policiar, avaliar os indicadores financeiros de perto e desconfiar de previsões e
verdades absolutas.
As bolhas e o efeito manada
O efeito manada é outra manifestação dos vieses de confirmação. Um dos motivos por
trás de algumas bolhas financeiras, como a das Tulipas, na Holanda, o efeito ocorre
quando há uma procura em massa por um determinado ativo com a expectativa de
que traga grandes retornos no futuro.
“Para escapar disso é preciso tomar decisões racionais e evitar fazer escolhas no calor
do momento”, avalia o planejador financeiro da Oriente Advisors Emerson Wan.

Voto errado barrou a idade mínima para aposentadoria em 1998
19/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

O presidente interino Michel Temer reconhece que terá pela frente “uma luta feroz”
para tentar aprovar a reforma da Previdência, que, embora ainda não tenha sido
enviada ao Congresso, provavelmente terá como principal medida a fixação de uma
idade mínima para a aposentadoria.
Esse requisito – presente na grande maioria dos sistemas previdenciários mundo afora
– poderia existir no Brasil há quase duas décadas, se não fosse um erro bisonho na
votação da reforma da Previdência de 1998, numa sessão da Câmara dos Deputados
comandada pelo próprio Michel Temer, então presidente da Casa.
O principal ponto da reforma apresentada pelo governo Fernando Henrique Cardoso
era justamente a idade mínima, então proposta em 55 anos para mulheres e 60 para
homens. Quando esse ponto da emenda constitucional foi a votação no plenário da
Câmara, na noite de 6 de maio de 1998, FHC precisava de 308 votos.
Como o tema era – e continua sendo – impopular, a tropa de choque do governo
passou o dia angariando apoios entre os deputados mais ariscos da base aliada. Mas,
no fim, o placar terminou em 307 votos a favor da emenda, 148 contrários e 11
abstenções.
O detalhe é que uma dessas abstenções foi de um deputado governista. Antonio Kandir
(PSDB-SP), ex-ministro do Planejamento, pretendia votar a favor da reforma, e seu
“sim” era o que faltava para o governo alcançar os 308 votos. Mas acabou apertando
o botão errado na hora de votar.
“Companheiro Kandir”
O deputado, que no governo Collor fora um dos mentores do confisco da poupança,
acabou saudado por toda a oposição aos gritos de “Kandir, Kandir”. “O companheiro
Kandir ajudou a gente”, gritou Chico Vigilante (PT-DF), segundo relato feito à época
pela Folha de S.Paulo. No dia seguinte, a Central Única dos Trabalhadores (CUT)
distribuiu nota agradecendo a abstenção.
Alegando ter certeza de que apertou o botão correto, e que não houve tempo para
retificar o voto, Kandir chegou a pedir à mesa diretora da Câmara para retificar seu
voto, sem sucesso.
Poucos dias depois daquela votação, FHC daria uma declaração que o persegue até
hoje. “Fiz a reforma da Previdência para que aqueles que se locupletam da Previdência
não se locupletem mais, não se aposentem com menos de 50 anos, não sejam
vagabundos em um país de pobres e miseráveis”, disse o então presidente.
Para compensar o impacto da derrota na idade mínima, o governo criou em 1999 o
fator previdenciário, um índice que reduz o benefício de quem se aposenta
precocemente. Caso Temer consiga aprovar a idade mínima, a tendência é de que o
fator seja extinto, dando lugar a um outro mecanismo de cálculo.

IMPACTO
A idade mínima sugerida por Temer é de 62 anos para mulheres e 65 para homens. A
proposta por FHC, que acabou derrubada pelo Congresso, era de 55 e 60,
respectivamente.
Mas não teria efeito imediato, pois valeria apenas para quem entrasse no mercado de
trabalho após a reforma – os primeiros impactos, portanto, apareceriam três décadas
após a aprovação, por volta de 2028.
O que traria resultado mais rápido seria a regra de transição, válida para quem já
estava trabalhando, com idades mínimas de 53 anos para homens e 48 para mulheres.
O governo imaginava que pouparia perto de R$ 100 bilhões em uma década caso a
regra de transição fosse aprovada – mas ela também não passou.
Aposentadoria – As regras do INSS
Saiba como funcionam os principais tipos de aposentadoria pelo INSS, que atende os
trabalhadores do setor privado.
Como se aposentam os brasileiros
O QUE PODE MUDAR

Confira as principais propostas de mudanças na Previdência que o governo já sinalizou:
Idade mínima
As últimas declarações do governo indicam que após a reforma a idade mínima para
aposentadoria será de 65 anos para homens e 62 para mulheres. Não se sabe o que
acontecerá com a fórmula 85/95, aprovada no ano passado. O fator previdenciário
pode ser extinto.
Regra de transição
O governo indica que a idade mínima valerá para quem tiver até 50 anos quando a
reforma entrar em vigor.
Quem tiver 51
40% ou 50%,
trabalhador se
aposentadoria,

anos ou mais terá uma regra de transição, com um acréscimo – de
segundo o governo – no tempo de contribuição que faltava para o
aposentar pela regra atual. Assim, se faltavam quatro anos para a
esse prazo subirá para até seis anos.

Homens e mulheres
O governo pretende reduzir – ou eliminar, no longo prazo – as diferenças que existem
nas regras de aposentadoria para homens e mulheres. Hoje elas conseguem se
aposentar mais cedo.

Público e privado
Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, o governo quer unificar as
regras de aposentadoria do regime geral – o INSS, que vale para os trabalhadores do
setor privado – e do regime próprio, dos servidores públicos.
Especiais
As regras para profissionais como professores e policiais militares também devem ficar
mais rígidas. Mas, ainda assim, tendem a continuar mais brandas que as dos demais
trabalhadores.
Rural
O governo pode exigir uma contribuição previdenciária maior dos trabalhadores rurais
e passar a cobrar das empresas agrícolas que são exportadoras – hoje elas não
contribuem com o INSS.

Homenagem às empreendedoras
19/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo
As mulheres já são a maioria quando se fala em empreendedorismo no Brasil.
Atualmente 52% dos empreendedores no país são mulheres, enquanto que em 2.000
as estatísticas apontavam 25%.

E, a Mulher Empreendedora” foi o tema do bate-papo do headhunter e consultor Bernt
Entschev na cerimônia de lançamento e entrega do Projeto “WCP” (Woman Company
Partner) pela BPW Curitiba – Business Professional Women, na última quarta-feira, em
Curitiba. Cerca de 40 empresas receberam brasão da BPW Curitiba por valorizarem o
empreendedorismo feminino.
Para receber o brasão, as associadas da BPW devem indicar seus clientes cuja parceria
é constante. E para manter o brasão, é preciso que as empresas clientes das
associadas da BPW mantenham seus contratos atuais. E a empresa que quiser obter
o brasão pode contratar os serviços das empresas das associadas da BPW e ser
indicadas por elas.
A BPW Curitiba conta atualmente com 120 mulheres de negócios, dos mais variados
setores da economia que englobam serviços, comércio e indústria.
Bosch pode ter papel fundamental no dieselgate
19/08/2016 – Fonte: Automotive Business

O Dieselgate, fraude nos motores diesel do Grupo Volkswagen para burlar o controle
de emissões, começa a respingar na Bosch. A sistemista é responsável pelas unidades
de controle que a companhia alemã usou nos 11 milhões de propulsores diesel EA189
que equiparam carros vendidos globalmente. Advogados de executivos da fabricante
de veículos acusam a fornecedora de trabalhar a quatro mãos com a montadora no
desenvolvimento do dispositivo fraudador.
O processo corre em sigilo nos Estados Unidos, mas a agência Bloomberg apurou que
foram apresentadas uma série de provas de que a Bosch também se envolveu no
esquema para evitar que as autoridades descobrissem a funcionalidade ilegal do
software instalado no motor.
O dispositivo identificava quando o carro estava em teste e reduzia o nível de emissões
de poluentes. Nas condições reais de rodagem, o modelo emitia bem mais do que o
permitido pela legislação.
Trecho do processo aponta que a Bosch “participou ativamente com a Volkswagen de
uma conspiração de mais de uma década.” A sistemista teria ajudado a desenvolver o
mecanismo e chegou até a fazer lobby com autoridades americanas para garantir que
os carros do Grupo fossem aprovados.
Entre as provas apresentadas pela montadora estão registros e comunicações entre a
fabricante de veículos, a sistemista e autoridades dos Estados Unidos. “A Bosch tinha
profundo conhecimento do que a legislação permitia ou não permitia e ajudou a
Volkswagen a conseguir aprovação”, aponta o processo.
BOSCH NÃO COMENTA
Procurada pela Bloomberg, a Bosch evitou comentar o caso e declarou apenas que
está colaborando com as investigações. A companhia é uma das maiores sistemistas
do mundo, com faturamento estimado em US$ 44,8 bilhões em 2015 e centros de
pesquisa e desenvolvimento espalhados em diversos países.
A empresa fornece unidades de controle de motor para as principais montadoras.

Desde que o escândalo do Grupo Volkswagen eclodiu, a companhia confirmou que
entregava tecnologia para os propulsores adulterados, mas sempre negou qualquer
envolvimento no escândalo. É, no entanto, improvável que a companhia tenha
desenvolvido e testado soluções para a Volkswagen sem ter conhecimento da fraude.
Volvo Cars lança XC60 com motor a diesel no Brasil
19/08/2016 – Fonte: Automotive Business

A Volvo Cars está lançando neste mês no Brasil a linha 2017 do utilitário esportivo
XC60, o modelo mais vendido da marca no País. Desta vez a novidade fica por conta
do motor a diesel, que marca a estreia da montadora no segmento diesel no mercado
brasileiro. Chega em duas versões de acabamento - Kinetic e Momentum – pelos
preços sugeridos R$ 199.950 e R$ 224.950, respectivamente.
Equipado com motor 2.4 na configuração D5, turbodiesel e cinco cilindros, o propulsor
entrega 220 hp de potência e traz como atributo a economia de combustível: o Inmetro
classificou o XC60 D5 com a melhor pontuação possível (A) no Programa Brasileiro de
Etiquetagem Veicular em termos de consumo. Com um tanque de 70 litros, o modelo
pode atingir 868 quilômetros de autonomia.
O XC60 diesel traz sistema de tração integral AWD com diferencial central de
acoplamento viscoso. No caso de perda de aderência, por exemplo, o torque enviado
às rodas varia de acordo com a necessidade, mantendo a dirigibilidade de referência
do modelo. O utilitário é equipado com transmissão automática Geartronic de seis
velocidades e paddle shift na coluna de direção.
No interior, o utilitário esbanja a característica luxo: banco dianteiro elétrico com
memória para o motorista, ar-condicionado digital de duas zonas com sistema de
controle de qualidade do ar multiativo, função start-stop, espelhos retrovisores
elétricos retráteis com desembaçador e memória, faróis de xênon com acendimento
automático e controle direcional ativo, luzes sinalizadoras dianteiras de LED, piloto
automático, freio de estacionamento elétrico e rodas de alumínio de 18 polegadas são
alguns dos equipamentos de série.
Na versão Momentum, acrescenta-se banco com regulagem elétrica também para o
passageiro, painel de instrumentos digital de 8” com três modos de tela, teto solar
elétrico, câmera traseira de estacionamento, além de suporte lombar com regulagem
elétrica do assento dianteiro e sistema de navegação por GPS com mapas 3D e
informações de tráfego em tempo real.
Ambas as versões têm o sistema de entretenimento com display central com tela de
7 polegadas e DVD player, com áudio reproduzido em 8 alto-falantes.
Nos itens de segurança, fortemente presentes na gama Volvo, o XC60 oferece de série
o City Safety, sistema de assistência para evitar ou reduzir colisões com o veículo da
frente em velocidades reduzidas: ao detectar a falta de reação do motorista a uma
possível colisão, o sistema aciona imediatamente os freios até a parada total do
veículo.
Com seis airbags, traz controle avançado de estabilidade (ASC), controle dinâmico de
estabilidade e tração (DSTC), monitoramento de pressão dos pneus e sistemas de

proteção contra lesões na coluna cervical e de impactos laterais, além de Isofix para
fixação de cadeiras infantis e assentos para crianças.
Adicionalmente, o utilitário esportivo traz ainda o Volvo On Call, serviço de segurança,
proteção e conveniência que oferece assistência 24h, auxílio de emergência e
localização, em caso de roubo ou furto.
O sistema dispõe de um aplicativo para smartphone e smartwatch que conecta o
motorista a seu veículo. Entre os recursos, indicação da necessidade de manutenção
de alguns itens e acesso a dados do computador de bordo.
O sistema é integrado ao Sensus Connect, solução de entretenimento e conectividade,
com serviços de streaming de música, rádio e podcasts online, navegação e serviços,
como a busca por pontos de interesse, postos de gasolina e estacionamento, entre
outros.

Brasil reúne clima, crédito e tecnologia para energia limpa
19/08/2016 – Fonte: CIMM
As fontes limpas e renováveis contribuíram, pela primeira vez, em 2015, com mais
que a soma das fontes “sujas” (fósseis e nucleares) e de hidrelétricas para o aumento
da capacidade de geração de energia no planeta.
O Brasil exibe enorme potencial neste campo pois, além de condições climáticas e
incentivos como linhas de crédito de instituições financeiras, tem disponível a
tecnologia necessária, como a disponibilizada pela Omega no país.
Segundo o relatório “Tendências globais sobre investimento em energias renováveis
2016” da ONU, o investimento em energias renováveis vem crescendo desde 2007 e
já configura um mercado global, no qual o Brasil está entre os 10 maiores investidores.
O país se destaca por ocupar a vice-liderança em investimentos em energia
hidroelétrica, de biodiesel e etanol, atrás da China, e o quarto em energia eólica,
apesar de estar na 7ª posição em total aplicado com US$ 7,1 bilhões em 2015.
Além do aspecto ambiental, os investidores se deram conta que as tecnologias
renováveis são competitivas financeiramente e, cada vez mais, são priorizadas por
empresas, países e investidores.
O grande potencial do país nestes campos, dadas as condições climáticas, já começa
a ser aproveitado. Segundo a Associação Mundial de Energia Eólica, o país registrou
em 2014 o terceiro maior crescimento de mercado, atrás somente de Índia e Estados
Unidos.

O Brasil, certamente, pode ser um dos protagonistas e, inclusive, o setor bancário
nacional já oferece diversas linhas de crédito para financiar o investimento neste tipo
de tecnologia, especialmente a eólica e solar.
Tecnologia
Quanto à tecnologia, a Omega Engineering disponibiliza componentes que podem ser
utilizados em equipamentos de geração de energia como o Sensor/Transmissor
infravermelho OS136.
A vantagem de um infravermelho é poder medir temperatura sem contato, o que é
bastante útil quando se tem algum componente em movimento.
Outro benefício é que normalmente esses ambientes são carregados de campos
eletromagnéticos que poderiam causar ruídos em sensores de contato, como
termopares. A medição de temperatura por sensores infravermelhos não é afetada por
essas fontes de ruídos.
Como uma proteção adicional à eletrônica de transmissão, o OS136 vem com um cabo
blindado de 1,8 m (6') para conexões de alimentação e de saída. Os modelos possuem
saídas padrão da indústria para todos os medidores, controladores, registradores de
dados, gravadores, placas de computador e PLCs.
A emissividade fixa de 0,95 permite, também, uma medição rápida e fácil que não
requer ajustes durante a instalação e o uso.
MDIC promete programa de renovação de frota em 2017
19/08/2016 – Fonte: CIMM
O novo MDIC, agora Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, quer
resolver nos quatro meses que restam para o fim do ano algo que está emperrado
desde 2013: estabelecer um plano de renovação da frota de veículos no Brasil. Esta é
a promessa de Marcos Pereira, ministro da pasta, que anunciou a meta na abertura
do Congresso e Expo Fenabrave na terça-feira (16), em São Paulo.
Ele aponta que está em contato com entidades do setor automotivo para desenvolver
o plano. “Já tivemos três reuniões com a Anfavea, que negocia ainda com uma série
de outras organizações”, conta.
O plano de Pereira é formatar os termos do programa até o fim deste ano para que o
projeto entre em vigor já no começo de 2017.
“Estou pessoalmente comprometido com isso”, assegura, destacando que pretende
impulsionar crescimento maior do que o esperado para o setor automotivo ao longo
do próximo ano. “É um segmento que gera receita anual de R$ 270 bilhões e perdeu
27 mil empregos”, aponta.
A demanda por uma política de renovação da frota de veículos é antiga. Em 2013 um
documento que esboçava um programa do gênero foi entregue ao governo federal
pela Anfavea, que desde então negociava com o MDIC um formato efetivamente capaz
de tirar veículos antigos de circulação e estimular as vendas de modelos mais novos.
Com a crise, o principal entrave ao programa foi o necessário ajuste das contas
públicas, que impedia qualquer incentivo a esses negócios. Apesar da promessa, por
enquanto o novo ministro do MDIC não esclareceu como vai desatar este nó.

Correção: CEO da Mercedes-Benz evita comentar demissões de unidade do
ABC
19/08/2016 – Fonte: Estado de Minas
A grafia do nome do CEO da Mercedes-Benz no Brasil estava incorreta na nota
publicada anteriormente. Segue abaixo a versão corrigida:
O CEO da Mercedes-Benz no Brasil, Philipp Schiemer, afirmou nesta quinta-feira, 18,
que ainda não é possível prever uma recuperação do setor automotivo brasileiro. Para
ele, a mudança de cenário não ocorrerá nos próximos meses, pois deverá
obrigatoriamente ser precedida de uma diminuição nos juros e de uma melhora nas
perspectivas gerais da economia nacional.
"Tendo financiamento mais barato e acessível para as empresas, aí a gente pode ter
um crescimento", disse a jornalistas ao chegar a um evento da Câmara BrasilAlemanha em Porto Alegre.
Schiemer evitou comentar os problemas enfrentados pela unidade de São Bernardo
do Campo, no ABC Paulista, que suspendeu a produção de caminhões e ônibus e
começou a demitir trabalhadores.
Questionado, ele disse que não falaria sobre o assunto porque a empresa está em
meio a uma negociação sindical. De acordo com o Sindicato de Metalúrgicos do ABC,
a Mercedes insiste na necessidade de cortar 2 mil funcionários que considera
excedentes.
O CEO afirmou ainda que tanto o mercado de caminhões como o de ônibus vão
amargar, este ano, uma queda que pode chegar a 40%. "Todo mundo sabe que o
Brasil está passando por um momento difícil e o nosso setor é um dos que mais sofreu.
Nós não achamos que isso vai se modificar nos próximos meses. Hoje principalmente
os juros altos estão afetando muito os negócios. Se a gente não tiver melhora no
financiamento e no crédito, vai ser difícil ter uma melhora sensível de mercado",
avaliou.
Ele também reclamou da volatilidade do câmbio. De acordo com o executivo, o
problema não é a recente valorização do real, mas a falta de previsibilidade. "Qualquer
câmbio tem vantagens e desvantagens. O que a indústria precisa é de uma
estabilidade", disse.
Segundo Schiemer, a boa notícia é que a queda do setor parece ter estacionado.
"Agora achamos um piso. A gente talvez tenha chegado ao fundo do poço. Mas por
enquanto não sentimos uma recuperação", reforçou.
Ele disse que não arriscaria prever quando a recuperação deverá ocorrer. "Isso
depende de reformas que estão se discutindo (no País), que por enquanto não foram
aprovadas. A gente torce para que isso aconteça, mas no momento infelizmente não
podemos dar nenhuma previsão."
Schiemer salientou que o mercado de ônibus está sofrendo bastante. Segundo ele, o
segmento de ônibus urbanos, que foi "razoavelmente bem" no primeiro semestre,
agora está parando por causa das eleições municipais, e o segmento rodoviário está
"sem uma grande movimentação há muito tempo". Além disso, ele citou que o
segmento de ônibus escolares, que era promissor e, segundo ele, acabou
desaparecendo.
"O mercado de ônibus este ano deve ficar em 11 mil unidades aproximadamente, e
três anos atrás ele era de 30 mil unidades", afirmou. "Melhorando o ambiente
econômico, acredito que o mercado de caminhões deve reagir primeiro", finalizou.

Busca por microcrédito avança na contramão da crise
19/08/2016 – Fonte: Portal Contábil

Costureira Bernadete Feltrin
A economia brasileira iniciou o ano de 2016 com indicadores nada favoráveis. A
cotação do dólar estava perto de R$ 4, a taxa de desemprego encostando em 10% e
os índices de confiança eram os mais baixos da história.
Neste ambiente difícil, Bernadete Feltrin, 63 anos, costureira há 16 anos na
comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, resolveu realizar um sonho antigo.
Contrariando as expectativas negativas, decidiu investir. Para montar um armarinho
e ampliar o negócio de costura – até então restrito a ajustes de roupas – tomou
um empréstimo de R$ 14 mil no banco Santander em fevereiro deste ano.
“Aqui não tem crise porque a demanda por serviços é constante”, afirma Bernadete,
proprietária da SOS Costura. Com o financiamento, que será quitado ao longo de dois
anos, a costureira reformou a loja e comprou mercadorias, principalmente aviamentos
e novelos de lã e linhas.
Ela não revela quanto fatura no novo negócio e se limita a dizer que os resultados têm
sido promissores. “Vendo bastante aviamentos para as costureiras do bairro. Além
disso, os materiais de crochê também estão em alta”, diz.
Segundo dados da União dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis, existem pelo
menos 100 mil moradores na comunidade, que são atendidos por aproximadamente
8 mil estabelecimentos comerciais, entre lojas de roupas, farmácias e supermercados.
A poucos metros da SOS Costura, Herlene Campos Duarte, 47 anos, proprietária da
Fortaleza Ferramentas, relata, com o mesmo entusiasmo, sobre a decisão de expandir
sua loja de materiais de construção, que existe na comunidade há cerca de 20 anos.
Lena, como é conhecida na região, acabou de obter um empréstimo de R$ 15 mil no
mesmo banco para reformar o ponto comercial e ampliar a oferta de mercadorias do
estabelecimento, que vende de prego a cimento e areia.
“É difícil existir crise por aqui, principalmente para quem trabalha direitinho. As
construções e reformas nunca param de ser executadas na comunidade”, afirma.
A Fortaleza Ferramentas funciona das 8h às 21h, de segunda a sábado, e das 8h às
14h aos domingos e feriados. Lena conta que trabalha direto, dia e noite, e só folga
no Natal e no dia 1º de janeiro.
“Quando falo que trabalho direitinho me refiro ao comerciante que inaugura uma loja
e sai para passear e viajar. Não é assim que o comércio funciona. O lojista tem de
abrir o estabelecimento para trabalhar. Caso contrário, o negócio não vai para frente.”
A filosofia de Lena tem gerado resultados. Quem passa pela porta não consegue
imaginar que a loja localizada na rua Pasquale Gallupi, em Paraisópolis, chega a
faturar até R$ 100 mil por mês, segundo informações da empresária.

Lena: aqui não tem crise
Bernadete e Lena são microempreendedoras que estão alimentando o mercado de
microcrédito no país, que continua aquecido independentemente da recessão que o
país atravessa.
Com uma carteira de microcrédito da ordem de R$ 300 milhões, e crescimento médio
de 8% a 10% ao ano, o banco Santander informou que não captou efeitos da crise
vindos do comportamento dos clientes deste segmento.
“O microcrédito gera oportunidades quando a economia está ‘bombando’ ou quando
está em dificuldades”, afirma Jerônimo Rafael Ramos, superintendente comercial de
Microcrédito do banco Santander.
Segundo ele, nos últimos meses os clientes estão mais conservadores, mas não
desapareceram. Ou seja, o empreendedor que tomou um empréstimo de R$ 5 mil
quando a economia estava bem, apenas renovou o microcrédito por um valor menor,
de R$ 3 mil ou R$ 2 mil neste ano de recessão.
Ramos conta que, por outro lado, há clientes novos entrando neste mercado.
“Nossa sensibilidade indica que algo em torno de 20% a 30% desses 11 milhões ou
12 milhões de desempregados vão empreender como uma forma definitiva de
estabelecer uma geração de renda”, afirma.
Em 2015, o banco tinha 134,7 mil clientes empreendedores ativos no segmento de
microcrédito.
No primeiro semestre deste ano, esse contingente passou a ser de 142,3 mil.
A expectativa do banco é que o número de clientes novos se aproxime de 23 mil
pessoas em 2016. No ano passado, o número foi de cerca de 16 mil
microempreendedores.
O valor médio dos empréstimos da linha de microcrédito do banco foi de R$ 2.133 no
ano passado e, neste ano, passou a ser de R$ 2.121.
“O tíquete médio caiu um pouco, mas sabemos que boa parte dos nossos novos
clientes perdeu o emprego e resolveu montar um negócio”, diz Ramos.
De acordo com a Resolução 4.000 do Banco Central (BC), os bancos podem emprestar
até R$ 15 mil na modalidade de microcrédito, e cobrar taxas de juros que podem variar
de 2% a 4% ao mês.
Se o valor solicitado for superior a este limite, as taxas de juros médias cobradas são
maiores e oscilam de 3% a 3,5%. De acordo com o banco, o microempreendedor pode
solicitar um empréstimo de até R$ 60 mil se aceitar essa condição.
PERFIL DO EMPREENDEDOR
O superintendente do Santander conta que a crise não afetou o perfil do empreendedor
que busca o microcrédito. O segmento preferido é o comércio de produtos e serviços

de beleza, que envolve desde a venda de cosméticos até a abertura de pequenos
salões de cabeleireiros.
A fabricação de bolos, doces e salgados é outro segmento que tem proliferado. Esses
dois setores estão mais relacionados ao público feminino, que hoje responde por 70%
dos clientes que utilizam a linha de microcrédito do banco.
A taxa de inadimplência, de acordo com Ramos, também não mudou e continua na
ordem de 3% (para atrasos acima de 90 dias) sobre o total de financiamentos.
O percentual corresponde à quase a metade do que foi registrado no crédito pessoal,
ao redor de 6%.

Jeronimo Ramos, do Santander: inadimplência não disparou no microcrédito
“Este é um paradigma. No microcrédito, se pressupõe a relação de confiança. Estamos
estimulando a tomada de crédito em grupos solidários, formados por três ou quatro
pessoas”, diz Ramos.
Se um dos membros não tiver condições de pagar a sua cota-parte do financiamento
na data do vencimento, outros membros se solidarizam e pagam. “Essa é uma garantia
espetacular de recebimento”, diz Ramos.
O Santander disponibiliza essa linha de crédito a 29 núcleos de microcrédito de cerca
de 600 municípios brasileiros.
A região Nordeste representa 80% da carteira de empréstimo (R$ 300 milhões). Os
outros 20% do total de financiamentos concedidos estão praticamente distribuídos
entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.
Ramos conta que este é um mercado que continua com um forte potencial de
crescimento. Isso porque ainda existem 52 milhões de indivíduos adultos no Brasil
sem conta bancária. Deste total, 30 milhões são empreendedores.
A clientela de microcrédito do banco já soma 142,3 mil. “Até chegar na casa dos
milhões há muito para crescer e é isso que nos anima. O microcrédito é um bom
negócio e gera valor para os indivíduos.”
Com dólar em alta, BC reduzirá intervenção no mercado
19/08/2016 – Fonte: Paraná Online
O dólar fechou a quinta-feira, 18, em alta de 1,02%, a R$ 3,2381. Foi o sexto pregão
consecutivo com a moeda americana em alta e o mercado já prevê o dólar em R$
3,2525 em setembro. O comportamento do câmbio levou o Banco Central a anunciar
na mesma quinta, no fim do dia, que vai reduzir nesta sexta-feira, 19, sua intervenção
diária nos negócios.
Profissionais ouvidos pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo
Estado, justificaram o movimento cambial citando o mal-estar em torno do cenário
interno – em especial, do ajuste fiscal. Entre os fatores de pressão, as dificuldades na

aprovação, pelo Senado, da proposta de Emenda à Constituição que recria a
Desvinculação de Receitas da União (DRU) e a greve dos servidores do Tesouro
Nacional.
Em comunicado, o Banco Central informou que retirará do mercado nesta sexta-feira
por meio de swaps cambiais reversos (um tipo de contrato ligado à moeda americana,
no qual o BC se compromete a pagar juros ao investidor em troca da variação cambial),
apenas o equivalente a US$ 500 milhões.
Nos últimos seis dias úteis, a autoridade monetária vinha retirando US$ 750 milhões
do sistema. Na prática, com a decisão, o BC contribui para diminuir a pressão mais
recente de alta para o dólar no Brasil.
A mudança surge após a cotação do dólar à vista saltar 3,47% em seis dias úteis. Na
quinta, especificamente, a alta de mais de 1% chamou a atenção, ainda mais porque
no exterior a moeda americana registrou recuo na comparação com divisas de outros
países exportadores de commodities, como o dólar australiano e o dólar canadense.
Estoque
Em suas comunicações, desde que assumiu o comando do BC, o presidente da
instituição, Ilan Goldfajn, vem defendendo os leilões de swap cambial reverso como
forma de reduzir o estoque total da instituição, hoje na casa dos US$ 44 bilhões, em
swaps tradicionais.
Na prática, com um estoque menor, o risco de prejuízos para o BC caso o dólar dispare
diminui e, ao mesmo tempo, a avaliação do País no mercado e entre as agências
globais de risco tende a melhorar.
Quando o dólar se aproximou dos R$ 3,10 na semana passada, o BC enxergou a
oportunidade de elevar de US$ 500 milhões para US$ 750 milhões suas intervenções
diárias, acelerando o processo. Agora, com a moeda americana próxima dos R$ 3,22,
a instituição reduz as intervenções, evitando uma pressão adicional de alta para o
dólar, em meio às incertezas na área fiscal.
O superintendente regional de câmbio da SLW Corretora, João Paulo de Gracia Corrêa,
chama atenção justamente para o fato de o BC elevar a intervenção quando o dólar
se aproximou dos R$ 3,10 e, na outra ponta, reduzir quando a moeda passou os R$
3,20.
“Por mais que o Banco Central diga que o dólar é flutuante e que, com as intervenções,
a intenção é reduzir os estoques e não influenciar as cotações, o mercado não vai
entender desta forma”, comentou.
Coeficiente de exportação fica estável no 2º trimestre, revela Fiesp
19/08/2016 – Fonte: Paraná Online
A parcela da produção da indústria da transformação dedicada às exportações ficou
praticamente estável no segundo trimestre, marcando 20,9% após fechar o primeiro
trimestre em 21%, informou a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp). Por outro lado, a participação dos produtos importados no total consumido
pelos brasileiros subiu de 19,1% para 20,1% no mesmo período, em nível próximo ao
do segundo trimestre do ano passado: 20,3%.
Entre abril e junho, o indicador de exportação, medido pelos departamentos de
Pesquisas e Estudos Econômicos (Depecon) e Relações Internacionais e Comércio
Exterior (Derex) da Fiesp, refletiu mais uma vez a desvalorização do real, segundo a
entidade.

De acordo com o relatório, os embarques de produtos brasileiros ao exterior subiram
0,5% em volume na passagem do primeiro para o segundo trimestre, enquanto a
produção nacional teve alta de 1,1%.
“O pequeno aumento das exportações ainda é reflexo de um período de 12 meses em
que a taxa média de câmbio esteve acima dos R$ 3,70”, diz o diretor titular do Derex,
Thomaz Zanotto. Ele lembra, porém, que o dólar já registra valorização em torno de
15% desde o início deste ano, o que tende a estimular a retomada das importações.
O volume de produtos comprados do exterior no segundo trimestre subiu 7,6%, ao
passo que o consumo aparente teve alta menor, de 2,4%.
Dos 21 setores monitorados pela Fiesp, dez mostraram alta no coeficiente de
exportação, comparativamente aos três primeiros meses do ano. Outros dois ficaram
estáveis e nove registraram queda na fatia da produção dedicada a vendas ao exterior.
A retração mais acentuada, de 7,4 pontos percentuais, aconteceu no setor de produtos
têxteis.
Já a indústria de produtos de fumo, destaque positivo do levantamento, ampliou em
3,6 pontos percentuais o porcentual da produção embarcado ao exterior.
Na apuração do coeficiente de importações, houve aumento em 12 dos setores
analisados, enquanto nove registraram menor penetração dos importados no
consumo, com destaque aos produtos farmoquímicos farmacêuticos, cuja proporção
importada recuou em 2,6 pontos percentuais.
Nos setores de derivados de petróleo, biocombustíveis e coque, houve alta de 4,9
pontos percentuais na participação dos importados, enquanto as importações de
máquinas e equipamentos sobre o total consumido tiveram alta de 4,4 pontos
percentuais.
Previdência deve ter transição especial para mulher e professor, diz Padilha
19/08/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo
O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou nesta quinta-feira (18) que o
presidente interino Michel Temer solicitou que os estudos para a proposta de reforma
da Previdência incluam um período de transição especial para mulheres e professores.
Padilha coordena o trabalho para definir as novas regras, com o argumento de tentar
equacionar, a longo prazo, o deficit da Previdência. A proposta inclui aumentar a idade
mínima para a aposentadoria e unificar os sistemas de previdência pública e privada.
A ideia é elevar a idade mínima de 60 para 65 anos, para os homens, e de 55 para 60
anos, no caso das mulheres.
"O presidente Temer me pediu apenas uma exceção: que o grupo que eu coordeno
observe para as mulheres e os professores uma transição mais longa, para que não
seja abruptamente elevada essa diferença de idade com relação à idade mínima para
os homens (de outras profissões)", disse o ministro, em entrevista no Rio.
A idade mínima de aposentadoria para professores é de 50 anos, no caso das
mulheres, e 55 anos para os homens. Eles também precisam contribui menos tempo:
25 e 30 anos, respectivamente.
Padilha não detalhou, porém, como será essa regra especial de transição.
Ele reiterou que aqueles que já estão em idade para se aposentar, ou já requereram
a aposentadoria, não serão afetados pela reforma. Os outros "vão pagar um pedágio"
proporcional ao tempo que falta para atingir a idade mínima.

"O maior interessado na reforma da Previdência não é o governo, não são os políticos.
É o João, o José, a Maria, o Antônio, é o cidadão brasileiro comum que quer ter a
certeza de que, quando chegar na idade, poderá receber sua aposentadoria", defendeu
Padilha.
Ele argumentou que o déficit da Previdência chega a R$ 146 bilhões este ano e que as
previsões para 2017 estão entre R$ 180 bilhões e R$ 200 bilhões. "Essa bola não pode
continuar crescendo nessa proporção."
Anúncio de pacote de concessões e privatizações fica para setembro
19/08/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo

O primeiro pacote de concessões e privatizações do governo Michel Temer deverá ser
anunciado em meados de setembro. O Palácio do Planalto decidiu aguardar a
aprovação pelo Congresso da medida provisória que criou o Programa de Parcerias de
Investimentos (PPI), responsável pela gestão da iniciativa, para lançar as medidas.
Há receio de que a indefinição sobre a estrutura do PPI e o cargo do secretárioexecutivo do programa, Moreira Franco, crie insegurança jurídica, afastando
investidores e prejudicando negócios.
A medida provisória foi editada em maio, e o seu prazo acaba em 8 de setembro. Para
evitar que ela prescreva, o presidente interino mobilizou seus aliados no Congresso
para votá-la na semana que vem na Câmara e no início de setembro no Senado.
O próprio Palácio do Planalto, contudo, reconhece dificuldades para obter número
suficiente para votações no Congresso em meio às eleições municipais e na reta final
do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que começará a ser
julgada na quinta-feira (25).
Nesta quarta-feira (17), o governo não conseguiu quórum para votar no Senado a
prorrogação da DRU (Desvinculação de Receitas da União), mecanismo que dá
liberdade para o governo usar parte dos recursos do Orçamento sem aplicá-los em
áreas como saúde e educação.
O próprio presidente interino trabalhou pela aprovação da medida no Senado. Com a
iniciativa, ele esperava tranquilizar o mercado financeiro às vésperas do julgamento
de Dilma, uma vez que o setor empresarial tem demonstrado preocupação com
concessões na área econômica e as dificuldades para aprovar medidas fiscais.
Caso não consiga aprovar a tempo a medida provisória do PPI, o Planalto cogita editar
uma nova medida, que aumente as atribuições de Moreira Franco, dando a ele mais
poderes, e impeça que o andamento do pacote de concessões seja prejudicado.
O plano do governo é transferir à iniciativa privada num primeiro momento quatro
aeroportos, duas ferrovias e um terminal portuário. Existe ainda a expectativa de que
o governo anuncie uma lista de empresas que poderão ser privatizadas.
A equipe econômica espera arrecadar no próximo ano algo entre R$ 20 bilhões e R$
30 bilhões com os leilões em que esses projetos serão oferecidos ao setor privado. Os

recursos são essenciais para o governo atingir sua meta de redução do deficit do
orçamento para R$ 139 bilhões.
CHINA
A ideia inicial do governo interino era que o pacote econômico fosse anunciado na
próxima quinta. Além do risco de a medida provisória caducar, o Planalto resolveu
adiá-lo para não dividir as atenções com o início da fase final do impeachment.
Com a decisão de deixá-lo para meados de setembro, o presidente interino resolveu
transformar a iniciativa no primeiro grande anúncio econômico de seu governo após a
decisão do Senado, onde a maioria se inclina pela condenação de Dilma e seu
afastamento definitivo do cargo.
A intenção de Temer é lançar as medidas após retornar da reunião do G-20, grupo que
reúne as maiores economias do mundo, marcada para os dias 4 e 5 de setembro na
China. Temer pretende levar com ele na viagem uma comitiva de ministros para ajudálo a atrair o interesse de investidores estrangeiros pelo seu programa de privatizações.
O peemedebista também planeja fazer depois uma espécie de tour internacional,
visitando países como Estados Unidos, Inglaterra, Índia, Argentina e México.
Justiça anula acordo da Samarco com União e mantém ação de R$20 bi, diz
MPF
19/08/2016 – Fonte: R7
A Justiça anulou a homologação do acordo firmado entre as mineradoras Samarco,
Vale e BHP Billiton com a União e Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, após o
rompimento de uma barragem de rejeitos em Mariana (MG), informou nesta quintafeira o Ministério Público Federal (MPF).
Além disso, manteve decisão liminar contra a Samarco, após ação movida em
novembro, ajuizada pela União e Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, além de
outros institutos, explicou o órgão. A ação civil pública previa a criação de um fundo
de 20,2 bilhões de reais para reparação de danos.
As decisões foram tomadas na quarta-feira pela Quinta Turma do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região (TRF1), embora mais cedo a Vale tenha informado que a decisão
sobre a manutenção da liminar havia sido tomada pela TRF2.
Com a anulação da homologação do acordo entre as mineradoras e autoridades,
segundo o MPF, a ação será julgada pelo Juízo da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária
de Minas Gerais.
"A homologação tinha que ser revista, porque violava a competência do juízo de
primeiro grau, além de impedir a participação de outros legitimados que já haviam
pedido para ingressar na ação originária", afirmou o MPF.
O rompimento da barragem da Samarco, uma joint venture da brasileira Vale, maior
produtora global de minério, e a anglo-australiana BHP Billiton, maior mineradora do
mundo, deixou 19 mortos, centenas de desabrigados e poluiu o rio Doce, que deságua
no litoral capixaba.
A ação civil de novembro também pediu a decretação da indisponibilidade das licenças
e concessões para a exploração de lavras existentes em favor da Samarco, da Vale e
da BHP, assim como os direitos decorrentes dessas concessões.
A decisão, segundo a Vale, não limita as suas atividades de produção e
comercialização.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já havia suspendido o acordo assinado entre
mineradoras e autoridades em resposta a um pedido da Procuradoria-Geral da
República.
No acordo, as mineradoras se comprometeram com a União e os governos estaduais
de Minas e Espírito Santos com o empenho de valores ao longo dos próximos anos
para compensações e reparações ao desastre socioambiental, considerado o pior da
história do Brasil.
Apesar das decisões judiciais, a Vale afirmou nesta quinta-feira em nota ao mercado
que as empresas permanecerão cumprindo o acordo realizado.
"A Vale esclarece que o acordo celebrado com as Autoridades Brasileiras em 2 de
março de 2016 (Acordo) no âmbito da referida ação civil pública continua válido e as
partes continuarão a cumprir com as suas obrigações lá previstas", disse.
Recentemente, as empresas criaram a Fundação Renova para desenvolver e executar
os programas de longo prazo para remediação e compensação previstos no acordo.
"A Vale continua adotando todas as medidas para assegurar seu direito de defesa na
ação e na homologação do acordo, mantendo o mercado informado caso haja qualquer
nova informação relacionada a tal ação", disse a empresa no comunicado
Exportadores do Centro-Oeste consideram o custo do transporte 11% mais
crítico do que a média brasileira
19/08/2016 – Fonte: CNI

O custo do transporte e as elevadas tarifas cobradas por portos e aeroportos foram
apontados como os maiores desafios às exportações brasileiras qualquer que seja o
porte da empresa ou a região geográfica na qual está localizada.
A análise dos 10 entraves mais críticos por região mostra que, de forma geral, os
exportadores enfrentam os mesmos problemas, a diferença é o nível de criticidade. O
estudo foi feito pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), em parceria com a
Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Os exportadores da região Centro-Oeste apontaram as greves dos profissionais
envolvidos nas exportações e a situação das rodovias fatores mais graves do que os
exportadores de outas regiões.
Para eles, o custo de transporte reflete as debilidades logísticas da região e é um
problema considerado 11% mais crítico do que a média brasileira. No Nordeste, os
exportadores mostraram-se mais afetados pelos elevados juros para o financiamento
da produção e pela baixa disponibilidade de capital para as atividades de exportação.
A análise por porte empresarial mostra que as micro e pequenas empresas consideram
o excesso de leis, as alterações frequentes nas normas e a complexidade da legislação
problemas maiores do que empresas de médio e grande porte. Isso ocorre porque
essas empresas tendem a não possuir um departamento jurídico especializado ou

recursos para manter uma assessoria jurídica dedicada ao comércio exterior. Veja
quais são os principais problemas em cada região:
Centro-Oeste
Custo do transporte é 11% mais crítico no Centro-Oeste do que na média nacional.
Única região onde as greves de profissionais envolvidos nas atividades de exportação
aparecem entre os dez principais entraves. É um fato 12% mais crítico do que no
restante do país.
Nordeste
Para o Nordeste, a taxa de juros é um problema maior do que as tarifas cobradas em
portos e aeroportos. E metade das grandes empresas exportadoras diz que a
burocracia afetam seus negócios.
Norte
Múltiplas interpretações dos requisitos legais pelos agentes públicos é um problema
maior no Norte do que no restante do país.
Sul
Única região do País onde a taxa de câmbio aparece entre os dez primeiros obstáculos
às exportações.
Sudeste
No Sudeste, as micro e pequenas empresas têm dificuldades para conhecer as leis e
as normas do comércio exterior, que estão espalhadas em diversas fontes.
Índice mostra que industrial gaúcho retoma otimismo após 29 meses
19/08/2016 – Fonte: Zero Hora
Icei-RS alcança 52,7 pontos em agosto, na quarta alta consecutiva, e passa pela
primeira vez a fronteira dos 50 pontos, saindo de terreno pessimista

Ao subir pela quarta vez consecutiva em agosto, o Índice de Confiança do Empresário
Industrial (IceiI-RS) alcançou 52,7 pontos e mostra que, depois de 29 meses, a
indústria gaúcha recupera o otimismo. Em 2016, desde maio, o indicador, elaborado
pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), aumentou 13,2 pontos.
Este resultado é apenas um reflexo do choque de confiança que começa a se
estabelecer na economia brasileira, iniciado em maio, e que se consolida à medida que
aumenta a percepção de que a nova equipe econômica conseguirá implementar as
medidas necessárias para o ajuste fiscal, observa o presidente da Fiergs, Heitor José
Müller. Em julho, aos 50,2 pontos, o índice se mostrava neutro.
O Icei-RS é elaborado mensalmente, sendo consultadas empresas do Estado. É
baseado em quatro questões: duas referentes às condições atuais e duas referentes
às expectativas para os próximos seis meses com relação à economia brasileira e à
própria empresa.

Varia de zero a cem — acima de 50, mostra otimismo, e abaixo, pessimismo. Neste
mês, foram ouvidas 244 empresas, sendo 54 pequenas, 90 médias e cem grandes,
entre 1º e 11 de agosto.
Segundo Müller, as razões para o retorno da confiança são as perspectivas de que, ao
término do impasse político, ocorram ajustes econômicos, além de uma solução para
a crise fiscal e de avanços nas reformas estruturais. ¿A recuperação da confiança é
fundamental para que o setor volte a investir e a crescer. Entretanto, a sustentação
desse processo está condicionada à concretização dessas expectativas pelo governo¿,
diz.
Entre julho e agosto, o Índice de Condições Atuais subiu 2,6 pontos, atingindo 44,6
pontos, sinalizando diminuição na intensidade da piora. A avaliação da economia
brasileira pelos empresários gaúchos ouvidos avançou 2,1 pontos em relação a julho,
chegando a 40,9 pontos, e a que analisa as condições das empresas subiu de 43,6
para 46,4 pontos.
Com relação às perspectivas para o futuro, os industriais mostram um otimismo que
não se via desde maio de 2013 (57,7 pontos). O Índice de Expectativas para os
próximos seis meses chegou a 56,9 pontos no mês de agosto, 2,4 acima de julho,
acumulando alta de 13,9 pontos em quatro meses.
Para a economia brasileira, o índice que mede as expectativas chegou a 51,5 pontos.
A última vez que superou a marca dos 50 foi em junho de 2013 (50,6). Já o índice de
expectativas com relação às empresas cresceu de 57,8 para 60 pontos entre julho e
agosto, o maior valor em 35 meses.
Trabalhadores da Embraer criam plano contra PDV
19/08/2016 – Fonte: Exame
Trabalhadores da Embraer reunidos em assembleia do Sindicato dos Metalúrgicos de
São José dos Campos aprovaram nesta quinta-feira, 18, um plano contra
as demissões programadas pela empresa.
A companhia anunciou na semana passada um plano de demissões voluntárias (PDV)
para os empregados de todas as unidades no Brasil e na quarta-feira, 17, o detalhou,
determinando o prazo entre a próxima terça-feira, 23, e 14 de setembro para a
adesão, com desligamento previsto para a primeira semana de outubro.
A companhia pretende economizar cerca de US$ 200 milhões com essa e outras
medidas de redução de custos.
A proposta aprovada pelo sindicato e pelos trabalhadores exige o cancelamento
imediato do plano de demissões. Do contrário, a ordem será "demitiu, parou".
Como alternativa aos cortes, o sindicato propôs que a Embraer "pare com o processo
de transferência de parte da produção para o exterior e que os acionistas arquem com
a multa de US$ 200 milhões referente ao caso de corrupção".
O sindicato vem se posicionando contrariamente ao PDV desde que ficou sabendo do
plano e acusa a empresa de cobrar dos trabalhadores a conta do suposto esquema de
corrupção pelo qual tem sido investigada.
O valor de US$ 200 milhões também é o montante provisionado pela companhia no
segundo trimestre deste ano relacionado a caso de "não conformidade" com o U.S.
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).

Desde 2010, a Securities and Exchange Commission (SEC) e o Departamento de
Justiça dos EUA investigam a companhia por suspeitas de irregularidades na venda de
aeronaves fora do Brasil.
"A Embraer quer que os trabalhadores paguem pelos erros e irresponsabilidades
cometidos por ela própria. Não pagaremos esta conta", disse o vice-presidente
licenciado do sindicato, Herbert Claros, por meio de nota.
A entidade também critica o processo de desnacionalização da produção da Embraer,
como um dos fatores que podem levar ao fechamento de postos de trabalho no Brasil.
O sindicato lembra que a fabricante de aeronaves já transferiu a produção dos jatos
Phenom para os Estados Unidos e diz que a próxima linha será a do modelo Legacy.
"O plano de demissões contradiz a declaração feita em junho pelo presidente e CEO
da Embraer Executives Jets, Marco Tulio Pellegrini. Na época, ele afirmou para a
imprensa que 'cada emprego gerado nos Estados Unidos geraria outros cinco no
Brasil'. O que se vê hoje é exatamente o contrário", disse, citando que a fábrica de
Melbourne possui 600 trabalhadores e deve abrir mais 600 vagas ao longo de cinco
anos.
A assembleia foi realizada entre as 5h45 e as 7h45 e, segundo o sindicato, reuniu
cerca de 8.000 trabalhadores da produção e setor administrativo.
Embraer responde a críticas do sindicato dos metalúrgicos
19/08/2016 – Fonte: Exame

A Embraer divulgou na tarde desta quinta-feira, 18, posicionamento sobre comunicado
enviado mais cedo pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos (SP),
informando sobre os resultados da assembleia com funcionários da fabricante de
aeronaves realizada hoje e que aprovou um "plano contra as demissões programadas
pela empresa".
A reunião ocorreu em resposta a um Programa de Demissões Voluntárias (PDV)
anunciado pela empresa na semana passada.
Conforme destacou a Embraer, o PDV foi detalhado nesta quarta-feira, 17,1a seus
empregados, após algumas rodadas de conversa com os diversos sindicatos.
"O programa, como o próprio nome diz, é de caráter voluntário: ou seja, cabe ao
empregado decidir se adere ou não. A iniciativa, informada na semana passada, é
parte de uma série de medidas de redução de custos para superar o cenário desafiador
enfrentado hoje pela indústria global aeroespacial e de defesa", diz a companhia.
A fabricante havia anunciado na semana passada que com o PDV e outras medidas de
redução de custos em andamento pretende economizar cerca de US$ 200 milhões.
Trata-se do mesmo montante provisionado pela companhia no segundo trimestre
deste ano relacionado a investigações que a Embraer enfrenta nos Estados Unidos por
suspeitas de irregularidades na venda de aeronaves fora do Brasil.

Diante disso, o sindicato vem sugerindo que a empresa estaria cobrando de seus
trabalhadores a conta do suposto esquema de corrupção.
A entidade também voltou a criticar o processo de desnacionalização da produção da
Embraer, como um dos fatores que podem levar ao fechamento de postos de trabalho
no Brasil. O PDV é destinado aos empregados das unidades da companhia no Brasil.
Na nota, a Embraer diz que o processo de expansão internacional da empresa permitiu
que a companhia estivesse mais próxima dos principais clientes e mercados
consumidores, como os Estados Unidos.
"A expansão foi fundamental para auxiliar a Embraer a ampliar vendas e manter os
níveis de produção até o atual momento - afinal, quase 90% das receitas da Embraer
advém de exportações", disse.
A companhia comentou ainda sobre a desoneração de sua folha de pagamentos, o
que, segundo a Embraer, "contribuiu para que a empresa pudesse ter mantido, ao
longo dos últimos anos, os atuais níveis de emprego".
O sindicato dos metalúrgicos tinha citado a desoneração em sua nota, dizendo que
levantamento feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese) mostrou que, entre os anos de 2013 e 2015, a empresa
"economizou" R$ 1,1 bilhão em impostos. "O benefício, de caráter horizontal,
contemplou diversos setores da indústria brasileira", respondeu a empresa.
A nota da Embraer conclui dizendo que a empresa "está focada no sucesso das ações
já anunciadas para assegurar a perenidade da companhia".
Ministro do Trabalho discute sobre Mercedes
19/08/2016 – Fonte: Diário do Grande ABC

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, estará hoje na sede do Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo, para debater sobre a situação dos 1.870
trabalhadores da Mercedes-Benz que devem ser demitidos em setembro. O encontro
também deverá abordar a crise que assola o setor automotivo.
Segundo Rafael Marques, presidente do sindicato, o intuito é pedir a ajuda da Pasta
na busca por soluções que possam reverter a dispensa desses profissionais.
“Queremos discutir o que pode ser feito no âmbito do Ministério. O setor automotivo
como um todo vive crise muito forte e, com certeza, há medidas que o governo pode
adotar para interferir de forma positiva nesse cenário. A situação na Mercedes é
emergencial e vamos solicitar apoio para as negociações com a fábrica”, afirma.
Na segunda-feira, a montadora alemã disparou telegramas a seus colaboradores, os
convocando no dia 24 para dar início ao processo de rescisão do contrato de trabalho,
que deverá ser concluído em 5 de setembro. Como o fim do PPE (Programa de Proteção
ao Emprego) em maio, que vinha reduzindo em 20% a jornada de trabalho e em 10%

os salários, desde setembro, os funcionários ganharam estabilidade no emprego por
mais três meses, prazo que termina dia 31.
A empresa alega que, devido à forte queda nas vendas de veículos comerciais,
acumulou excedente de 2.500 empregados. Porém, com a baixa adesão ao PDV
(Programa de Demissão Voluntária), que contou com 630 pessoas, restariam 1.870
ociosos.
Dados da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores)
mostram que a Mercedes acumula queda de 23,3% na comercialização de caminhões
no acumulado de janeiro a julho ante o mesmo período em 2015, com 8.783 unidades.
Quanto aos ônibus, o recuo é de 27,7%, totalizando 4.098 veículos.
Ao apontar ociosidade em torno de 50%, a montadora colocou a fábrica inteira, que
emprega 9.000 profissionais, em licença remunerada por tempo determinado, mas
não divulgado pela empresa.
MOBILIZAÇÃO - Em ato coordenado pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, ontem,
operários realizaram passeata pelo entorno da fábrica e pela marginal da Via Anchieta,
sentido Litoral, na altura do km 15. O objetivo da mobilização foi pressionar a
companhia a recuar nos cortes.
“Ontem (quarta-feira) tivemos conversa com a direção da Mercedes, mas não tem
havido espaço para negociar nada, pois eles partem da premissa de que o corte do
excedente tem de ser efetivado, de que essa é, inclusive, a determinação da matriz
na Alemanha. Vamos continuar conversando com a empresa para tentar convencê-los
de ampliar o diálogo. Estamos abertos, mas, para nós, só existe negociação com a
reversão das demissões e busca conjunta de alternativas”, destaca Moisés Selerges,
diretor do sindicato. Na semana que vem, dirigentes mundiais da Mercedes estarão
em São Bernardo.
Procurada, a montadora disse que “apesar da redução do quadro de pessoal ser
inevitável, a companhia se reuniu com o sindicato ontem (quarta) e continua em
negociações com a entidade no dia de hoje (ontem)”. Até o fechamento desta edição,
porém, não havia novo posicionamento.
Brasil quer que Mercosul permita acordos comerciais em separado
19/08/2016 – Fonte: Jornal Extra/Globo
O governo brasileiro quer aproveitar a reunião que acontecerá na próxima terça-feira,
dia 23, em Montevidéu, entre representantes dos países fundadores do Mercosul, para
propor a flexibilização dos acordos bilaterais entre os sócios e terceiros países.
A estratégia do Itamaraty é evitar que os debates se voltem apenas para a questão
da Venezuela — que enfrenta a resistência de Brasil, Argentina e Paraguai para
assumir a presidência pro tempore do Mercosul.
Hoje, os países do bloco não podem negociar acordos em separado que comprometam
a Tarifa Externa Comum (TEC), usada no comércio com países que não fazem parte
do Mercosul.
A saída encontrada nos últimos dois anos tem sido fechar tratados mais amplos,
incluindo não apenas reduções de alíquotas de importação, mas também compras
governamentais, investimentos e serviços, mas sempre com preferência aos membros
da união aduaneira.

Uma das propostas é que os associados não sejam mais obrigados a concluir, ao
mesmo tempo, uma negociação. Por exemplo: o Brasil negocia um acordo de livre
comércio com o México, previsto para ser concluído até o fim deste ano. Os demais
parceiros do Mercosul fariam o mesmo em momentos diferentes. Isso também se
aplicaria à União Europeia e aos Estados Unidos.
PLANALTO RESPALDA SERRA
Para evitar que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, assuma a presidência do
Mercosul, o Brasil chegou a cogitar usar a cartada mais poderosa para excluir um
membro do bloco: alegar autoritarismo e rompimento dos princípios democráticos.
Com a justificativa de que a Venezuela não respeita os direitos humanos e os princípios
democráticos, o governo brasileiro poderia evocar a cláusula democrática da região
para que o país fosse suspensa do Mercosul. O argumento seria que o país não cumpre
deveres, como o da liberdade de ir e vir, e também de direitos humanos, já que vários
opositores do chavismo estão na cadeia.
Mas o governo do presidente interino, Michel Temer, desistiu dessa estratégia por
entender que seria vencido, tendo em vista o apoio incondicional dado ao líder
venezuelano por Bolívia e Equador, sócios em processo de adesão ao bloco.
O Brasil pode usar, entretanto, o não cumprimento de Caracas às normas do Mercosul
como argumento para rebaixar a Venezuela, retirando-lhe o status de membro pleno
e deixando-a como mero associado, sem direito a voto.
Os venezuelanos são fortemente criticados quando o assunto é a expansão do
comércio entre o Mercosul e outros parceiros internacionais. A queda dos governos de
esquerda e, consequentemente, a perda do apoio, fizeram o país embarreirar
negociações que já foram fechadas.
— Temos um acordo automotivo com a Colômbia que não pode entrar em vigor,
porque falta a assinatura da Venezuela — desabafou uma fonte do primeiro escalão
do governo Temer.
Esse é um dos argumentos para que os negociadores brasileiros tentem conseguir o
apoio do Uruguai ao projeto de limar os venezuelanos do bloco. Formalmente, já houve
avanço. Na semana passada, um comunicado foi enviado à Venezuela. O texto diz que
o país não havia cumprido todas as condições para entrar no bloco, entre os signatários
estavam os uruguaios.
A questão é que o presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, está em uma situação
complicada. Sua base de sustentação no Congresso do país, ligada ao ex-presidente
José Mujica, não concorda que se impeça Caracas de assumir por seis meses o
Mercosul, como prevê normas do bloco.
Esta semana, Maduro agradeceu publicamente a Vázquez e atacou Brasil, Argentina e
Paraguai, que, segundo o presidente da Venezuela, formam a “aliança tripartite
golpista e de ultradireita” que quer acabar com a união aduaneira.
O ministro das Relações Exteriores do Brasil, José Serra, defende que o Mercosul seja
administrado por um colegiado com representantes dos quatro países fundadores,
uma vez que a Venezuela deverá ser impedida de assumir a presidência pro tempore
do bloco. Outra saída seria deixar o bloco sem presidente.
— É preciso um consenso político. Depois disso, a forma como será feito é o de menos
— argumentou um diplomata.

Os venezuelanos não foram convidados para o encontro de Montevidéu. E sofreram
ataques feitos diretamente por Serra, na última quarta-feira, que disse que o mundo
democrático deve pressionar a Venezuela a realizar o plebiscito que pode levar à
alternância de poder no país.
Ontem, o Palácio do Planalto respaldou integralmente as críticas feitas pelo ministro
José Serra à Venezuela. Mais do que isso, disse um interlocutor do presidente interino,
seu governo está fazendo uma clara inflexão, se afastando de países que considera
autoritários, casos de Venezuela e Cuba, e buscando aproximação com Argentina e
Colômbia. Estes dois serão os primeiros países da América do Sul a serem visitados
por Temer, entre setembro e outubro próximos.
— A Venezuela tem que se adequar às normas dos demais países do bloco — disse um
auxiliar do peemedebista.
PREOCUPAÇÃO COM VENEZUELA
Em uma avaliação reservada, fontes próximas ao ministro das Relações Exteriores
brasileiro disseram que o governo continua bastante preocupado com a situação na
Venezuela. Citaram a crise humanitária, as notícias de “arbitrariedades e de atropelos”
contra o Poder Legislativo e a existência de presos políticos.
— Parece que há manobras para atrasar artificialmente a realização do referendo
revocatório, que é o instrumento constitucional que permitirá ao povo venezuelano se
manifestar democraticamente sobre o futuro do país — disse uma fonte.
Quanto ao papel da Venezuela no Mercosul, a informação é que a posição brasileira
permanece inalterada. O governo brasileiro entende que os venezuelanos não têm
condições de assumir a presidência do Mercosul.
— Estamos conscientes das dificuldades e das diferenças de posição, mas
continuaremos empenhados em buscar uma solução adequada, que preserve o bloco
e seu bom funcionamento — destacou a fonte.
Fed e ajuste fiscal pressionam dólar, que pode fechar 2016 em R$ 3,65
19/08/2016 – Fonte: O Globo

Depois de passar as duas primeiras semanas de agosto cotado abaixo de R$ 3,20 —
no dia 10, chegou a R$ 3,132 —, o dólar voltou a subir, puxado por dois fatores:
internamente, pelo aumento dos temores de que o ajuste fiscal defendido pela equipe
econômica não seja aprovado integralmente, e, no front externo, pelas incertezas
sobre a alta dos juros nos Estados Unidos.
Ontem, pelo sexto pregão consecutivo, a moeda americana voltou a valorizar-se ante
o real, encerrando com alta de 0,68%, a R$ 3,233. Hoje, a divisa abriu em alta, mas
logo virou o sinal e passou a operar em leve queda, perto da estabilidade.
A maior parte dos economistas acredita que o dólar pode voltar a ficar abaixo de R$
3,20 a curtíssimo prazo — o que, se afeta as exportações, ajuda a segurar a inflação
—, mas, nos próximos meses, tende a subir gradualmente para um patamar mais

elevado. As projeções para a cotação da moeda no fim do ano, contudo, são muito
díspares: variam de R$ 3,10 a R$ 3,65.
A magnitude da “correção” vai depender, principalmente, de quando ocorrerá uma
nova elevação dos juros nos Estados Unidos, mas também da velocidade na aprovação
das reformas, vistas pelo mercado financeiro como essenciais para a retomada da
atividade econômica.
Consumado o processo de impeachment de Dilma Rousseff, o governo do presidente
interino, Michel Temer, deve enfrentar pressão crescente para a aprovação das
medidas de ajuste, e há dúvidas se ele terá o apoio necessário para estabelecer um
teto para os gastos públicos e, principalmente, alterar as regras da Previdência.
— Essa alta do dólar é uma questão interna. Na quarta-feira à noite, o Senado
suspendeu a votação da proposta que prorroga a Desvinculação das Receitas da União
(DRU) por falta de quórum, o que mostra que a base aliada não é tão grande quanto
o esperado. O mercado está perdendo a paciência, e esse mau humor vai continuar se
não tiver nada concreto — explica Bernard Gonin, analista da Rio Gestão de Recursos.
BC REDUZ VOLUME DE LEILÕES
Nos últimos pregões, a cotação do dólar negociado no mercado local descolou-se do
comportamento da moeda no exterior. Ontem, por exemplo, o índice Dollar Spot, da
Bloomberg, que mede a força da divisa americana em relação a uma cesta de dez
moedas, caiu 0,56%, chegando ao menor nível em quase três meses.
Esse movimento refletiu a ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco
central dos EUA), que mostrou uma divisão entre seus membros sobre a urgência de
elevar a taxa básica de juros do país — hoje entre 0,25% e 0,50% ao ano. Essa divisão
pode postergar o aumento da taxa de setembro para dezembro.
Para Luciano Sobral, economista do Santander, a tendência é que as condições
externas mudem antes do fim do ano. Ele projeta um câmbio em R$ 3,65 até
dezembro:
— Ainda vemos o exterior como positivo, mas, ao longo do ano, esse cenário não vai
ficar tão favorável. Ainda há uma probabilidade de aumento de juros nos Estados
Unidos, e isso reduz o apetite por ativos dos mercados emergentes. O preponderante
é saber o que o Fed vai fazer.
Apesar da alta da moeda nos últimos dias, o dólar ainda acumula recuo de 17,3% em
relação ao real. No mercado externo, o enfraquecimento da moeda americana também
foi influenciado pela recuperação dos preços das commodities.
Alessandra Ribeiro, economista especialista em macroeconomia da consultoria
Tendências, não descarta que esses fatores possam levar o dólar de volta a um
patamar em torno de R$ 3,15 a curtíssimo prazo.
Até o fim do ano, segundo suas projeções, a moeda pode chegar a R$ 3,40, avançando
a R$ 3,50 em 2017, em razão da alta dos juros nos EUA, que terá impacto no fluxo de
capitais para os emergentes, com os investidores voltando para os títulos americanos.
Além disso, observa a economista, o Banco Central (BC) deve zerar sua exposição ao
câmbio, hoje em torno de US$ 44 bilhões, reduzindo a necessidade de atuar no
mercado.
Por uma semana, até ontem, o BC ofertou diariamente 15 mil contratos de swap
reverso, que equivale a uma compra de dólar no futuro, no montante de US$ 750
milhões.

Hoje, no entanto, a autoridade monetária voltará ao patamar anterior, de 10 mil
contratos (US$ 500 milhões), desacelerando o ritmo de redução de sua exposição ao
câmbio, que, no início, ultrapassava os US$ 100 bilhões.
— Mesmo com pressão dos exportadores, acho difícil o BC agir para definir um piso ou
um teto para o dólar — diz Alessandra, lembrando que a baixa do dólar só será sentida
pelos exportadores mais adiante, já que seus contratos são fechados com prazos entre
seis meses e um ano.
A economista da Tendências lembra ainda que, embora a mudança de governo tenha
melhorado o humor do mercado, as medidas que precisam ser aprovadas são
impopulares e podem gerar desgaste para a gestão Temer.
E são, principalmente, as incertezas políticas internas que explicam a disparidade das
projeções entre as instituições financeiras. Levantamento da Correparti Corretora de
Câmbio junto a 16 corretoras e bancos mostra que as estimativas para o dólar no fim
do ano variam de R$ 3,10 (Banco Fibra) a R$ 3,65 (Santander).
BOM PARA INFLAÇÃO E SETOR DE VIAGENS
Para o professor do Insper João Luiz Mascolo, se o governo Temer conseguir fazer um
ajuste abrangente como prometido, o dólar pode voltar a um patamar abaixo de R$
3,20.
— Acredito que um dólar a R$ 3,20 é compatível com os fundamentos econômicos.
Isso vai depender de o governo realizar um ajuste fiscal mais profundo. E acredito que
isso pode acontecer independentemente das ações que o BC vier a tomar para conter
a desvalorização do dólar, pressionado pelo setor exportador — avalia Mascolo,
lembrando que os exportadores perdem com o real forte.
Por ora, a desvalorização da moeda acumulada no ano traz um alívio para as empresas
endividadas em dólar e que não têm receitas em moeda estrangeira. Outro benefício,
de curto prazo, é seu efeito sobre a inflação, uma vez que parte dos produtos
consumidos aqui é importada ou usa insumos que vêm de fora.
— Esse dólar mais baixo beneficia a queda da inflação. Os importados ficam mais
baratos, o que limita a alta dos preços domésticos. Isso pode fazer com que o BC inicie
mais cedo a queda nos juros — afirma Clemens Nunes, professor da Escola de
Economia da FGV-SP.
Mas há ainda o problema da volatilidade. O setor de calçados aponta a volatilidade do
câmbio como o maior problema para as exportações, já que prejudica as negociações.
Para o vice-presidente da Abicalçados, associação que representa o setor, Heitor Klein,
a instabilidade do câmbio traz perda de rentabilidade ou até mesmo cancelamentos de
negócios em casos de desacordo:
— Nas feiras no primeiro semestre, negociamos as vendas com o dólar a R$ 3,50. Hoje
estamos com o dólar mais perto de R$ 3,20. O prejuízo acaba caindo na conta do
exportador, sob o risco de perda do negócio ou até mesmo do cliente.
Outros setores tiram proveito do câmbio desvalorizado. A Associação Brasileira de
Viagens (Abav) previa crescimento de 5% a 5,5% no faturamento este ano. Mas o
recente aumento da demanda em viagens internacionais deve levar a uma revisão,
para cima, das projeções.
— O dólar nesse patamar ajuda bastante — explica Edmar Bull, presidente da Abav.

Editorial: A mineração e seu papel
19/08/2016 – Fonte: Inda/Diário do Comércio
A indústria de extração mineral corresponde a 8% do Produto Interno Bruto (PIB) de
Minas Gerais e representa um quarto de toda a produção industrial do Estado. Esta é
uma das principais conclusões do “Panorama da Mineração em Minas Gerais” elaborado
pela Fundação Getulio Vargas, a pedido do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) e
do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais (Sindiextra).
O peso econômico do setor se projeta além dos limites territoriais do Estado,
correspondendo a 1,3% do PIB brasileiro e a 44% de toda a produção de minerais,
com destaque para minério de ferro (66%), zinco (100%), ouro (45%), fosfatos (57%)
e calcário (27%). Somente as atividades diretas da indústria de extração mineral gera
66 mil empregos no Estado.
São números que impressionam, mas não chegam a surpreender, posto que refletem
uma evolução que remete, ainda no período colonial, à ocupação do território que no
século XVII chegou a ser a maior e mais importante província mineral do planeta e
base da geração de riquezas que financiaram a Revolução Industrial na Europa.
Uma relevância que hoje se reflete no peso decisivo na pauta de exportações de Minas
Gerais, como suporte para a indústria de transformação, além de fortes repercussões
em outras atividades, como a construção e a agricultura.
A adequada compreensão dessa realidade é fundamental para que seja igualmente
entendido o potencial do setor mineral, muito além de uma vocação associada
simplesmente à abundância e variedade das reservas localizadas nos limites das
divisas do Estado.
Os estudos agora apresentados pela FGV confirmam essa realidade, ao mesmo tempo
em que recomendam transformações ditadas, em primeiro lugar pela necessidade de
atenuação dos impactos ambientais e sociais gerados pela atividade, porém tendo em
conta igualmente a sua relevância.
São cuidados possíveis e necessários, assim como a plena consciência de que o
objetivo principal deve ser agregar valor à produção ofertada, gerando riquezas numa
escala que pode e deve ser bem mais ampla.
Uma visão moderna dos negócios, da atividade mineral em particular,
necessariamente apontará nessa direção, no entendimento claro de que sempre será
possível fazer mais e fazer melhor.
E com a pragmática consciência de que estas riquezas não podem ser esgotadas sem
que sejam verdadeiramente a base para transformações mais amplas na economia
regional, ajudando a promover sua prosperidade num ambiente de competitividade,
diversificação e inovação. Os estudos reunidos no “Panorama da Mineração”, agora
apresentado, só fazem reforçar estas ideias.
Gasto de mineradoras em projetos reacende sinais de recuperação
19/08/2016 – Fonte: Inda
As duas maiores empresas de mineração do mundo planejam elevar o gasto de capital
em relação aos menores patamares da década. A solidificação da recuperação dos
preços das commodities abre caminho para pelo menos US$ 12 bilhões em projetos
de expansão.

A BHP Billiton, maior mineradora do mundo, espera elevar os investimentos em 15 por
cento no ano fiscal de 2018, enquanto a Rio Tinto Group projeta que ampliará os
gastos a partir do próximo ano-calendário. A BHP, que tem sede em Melbourne,
Austrália, busca a aprovação de cerca de US$ 4,7 bilhões em investimentos para um
empreendimento de petróleo no Golfo do México e para um projeto de cobre no Chile.
Qualquer aumento significativo do preço do petróleo poderia fazer a BHP ampliar os
gastos ainda mais, disse o CEO da empresa, Andrew Mackenzie, em entrevista ao
programa “Bloomberg ‹GO›”, da Bloomberg Television, após divulgar os resultados do
ano cheio na terça-feira. A empresa teve uma alta de 95 por cento nos resultados
subjacentes do segundo semestre.
“Certamente [o investimento] subiria um pouco se víssemos uma grande elevação do
preço do petróleo e, nesse caso, gostaríamos de avançar mais agressivamente com
nossos desenvolvimentos no setor de petróleo, particularmente no nosso negócio
onshore”, disse Mackenzie. Ele prevê, contudo, que os gastos de capitais
permanecerão mais baixos do que no auge do boom das commodities. O gasto anual
da BHP atingiu um pico de cerca de US$ 21 bilhões no ano fiscal de 2013.
Os preços das matérias-primas estão se recuperando neste ano após cinco declínios
anuais seguidos em meio aos excedentes do mercado e ao crescimento mais lento da
China, o maior consumidor.
A BHP está otimista em relação à perspectiva para o petróleo e o cobre e ao
crescimento futuro de mercados como Índia e Sudeste Asiático, disse Mackenzie a
analistas na terça-feira. O fluxo de caixa livre provavelmente atingirá uma alta recorde
de mais de US$ 7 bilhões no ano financeiro atual, disse ele.
“A melhora da perspectiva para o fluxo de caixa deverá possibilitar que a BHP
desenvolva de forma mais confortável seu portfólio de projeto orgânico, enquanto
continua quitando dívidas”, disseram analistas do Macquarie Group, na quarta-feira,
em nota a clientes. Existe um cronograma de decisões de despesas de capitais
significativas para os próximos 18 meses, disseram eles.
O conselho da BHP tomará decisões a respeito do potencial investimento de US$ 2,5
bilhões por sua participação no desenvolvimento do projeto de petróleo e gás Mad Dog
2, operado pela BP, no Golfo do México, no ano financeiro atual e a respeito de uma
expansão de US$ 2,2 bilhões na operação de cobre Spencer, no Chile, até o fim de
2017, disse Mackenzie na conferência com analistas.
As decisões vêm na esteira da autorização da Rio Tinto de cerca de US$ 7,5 bilhões
em investimentos em projetos de bauxita, cobre e minério de ferro desde novembro.
Empresas estrangeiras se preparam para retomada da atividade brasileira
19/08/2016 – Fonte: DCI
Consultoria afirma que procura de franceses por mercado nacional, por exemplo,
cresceu no primeiro semestre e Saint Gobain afirma que reabriu projetos que estavam
parados neste ano
As empresas estrangeiras estão mais otimistas em relação ao Brasil e já se preparam
para o momento de retomada da atividade econômica. A avaliação delas é que o ritmo
de recuperação deve ser rápido.
A diretora da GAC Group no Brasil, Norma Garcia, afirma que cresceu muito o interesse
de empresas francesas no País. A GAC Group presta consultoria nas áreas tributária,
de funding (financiamento) e inovação para companhias que querem abrir negócios
no Brasil.

Ela conta que, até julho deste ano, a consultoria conseguiu faturar o mesmo valor
apurado em todo o ano de 2015. Isso representou uma alta de 20% na receita bruta
da GAC Group, do final de 2015 a julho de 2016.
Norma diz que as áreas de maior interesse dos estrangeiros no Brasil são energia,
saneamento básico, farmacêuticas, seguros e softwares.
Há 80 anos no Brasil, a francesa Saint-Gobain está mais positiva em relação ao Brasil,
já que se aproxima o momento de definição na política, com a finalização do processo
de impeachment [até o dia 31 de agosto], o que, consequentemente, levará ao
endereçamento de medidas na área econômica.
"As coisas estão voltando à normalidade e começamos a reabrir projetos que estavam
parados e a colocá-los na mesa", relatou Thierry Fournier, presidente do grupo
industrial Saint-Gobain no Brasil, em um almoço promovido pela Câmara de Comércio
França-Brasil (CCFB-SP). Ele pondera que apenas aguarda o final de agosto para
avaliar encaminhamentos nos projetos de expansão de capacidade.
Já os investimentos em aumento de produtividade continuam. Essa foi a estratégia
escolhida pela Saint-Gobain para atravessar a crise no Brasil, além da realização de
aquisições. "Já compramos quatro empresas neste ano", afirma Fournier,
acrescentando que o grupo trabalha para adquirir mais duas ou três companhias.
Recuperação
O presidente da Saint-Gobain avalia que o setor de infraestrutura será fundamental
na retomada da atividade e, por isso, aposta em um programa de parcerias públicoprivadas no setor após a definição do cenário político brasileiro.
Para o economista-chefe do Bradesco, Octávio de Barros, a infraestrutura é setor que
mais tende a prosperar nos próximos meses, caso a agenda macroeconômica que está
sendo proposta pelo presidente interino Michel Temer seja colocada em prática. "Essa
agenda tende a aumentar a previsibilidade de médio e longo prazo das empresas
estrangeiras no Brasil", diz ele, ao se referir à expectativa de maior segurança jurídica
nos contratos de concessão em infraestrutura.
Barros afirma ainda que percebe uma mudança no humor dos estrangeiros em relação
ao Brasil. Segundo ele, as companhias estão "bem mais otimistas" hoje do que em
2015.
"Nós estamos identificando muitos casos de negócios que estão retomando
investimentos, porque avaliam que a ociosidade será reduzida muito rapidamente.
Portanto, elas estão se antecipando, fazendo investimentos e se preparando para o
fim da redução dessa ociosidade", relata Barros.
Para o economista-chefe do Bradesco, a recuperação da atividade econômica é óbvia
e está em curso. "A partir do terceiro trimestre de 2016, a gente já vê uma pequena
recuperação cíclica, apontando para um crescimento da ordem de 1,5% do PIB
[Produto Interno Bruto]. Para 2018, nós trabalhamos com 3% de crescimento. Temos
pares no mercado que estão com perspectivas mais ambiciosas que a nossa, do
Bradesco", complementa.
Segundo Barros, outro ponto de vantagem para o Brasil é a alta liquidez presente no
mundo. "Os estrangeiros estão desesperados em busca de rentabilidade e o Brasil é
capaz de oferecer ativos lucrativos", destaca ele, pontuando que as fusões e aquisições
estão "crescendo muito" no Brasil.
Indústria
O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Andrade, também
estava presente no almoço da CCFB, e afirmou que o ano de 2016 ainda será muito

difícil para a indústria. "Nós teremos ainda uma redução do PIB industrial. Ele vai cair
mais um pouco, mas a expectativa é de um horizonte melhor para 2017", ressaltou o
representante da confederação.
Ele disse ainda que está com o "pé atrás" com relação à expectativa de crescimento
da economia projetada pela equipe econômica do governo interino para 2017
(+1,6%). "Eu não tenho muita certeza se isso vai acontecer. Se o PIB de 2017
expandir até 1% já está muito bom, porque a expectativa [da CNI] ainda é de redução
no indicador", afirmou.
Andrade destacou que a presença das empresas francesas sempre foi muito forte e
que estas não pararam de investir mesmo na crise.

Recessão deve levar carga tributária do País ao menor nível desde 2001
19/08/2016 – Fonte: Estado de Minas
Afundada pela retração econômica, a carga tributária bruta brasileira - ou seja, o
quanto é pago de impostos em relação ao Produto Interno Bruto - caminha para
registrar, este ano, seu nível mais baixo desde 2001.
É o que aponta o estudo Termômetro Tributário, elaborado pelos economistas José
Roberto Afonso, professor do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP) e Kleber
Pacheco de Castro, doutorando em Economia pela Universidade Estadual do Rio de
Janeiro (UERJ).
Eles estimam que o total de impostos e contribuições pagos pelos contribuintes
brasileiros aos governos federal, estaduais e municipais chegará ao final deste ano a
33,15% do Produto Interno Bruto (PIB). "Esse resultado significaria uma queda de 0,2
ponto do produto neste ano e, ficando abaixo de 33,2% do PIB, seria o menor índice
desde 2001", afirma o estudo.
Naquele ano, a carga tributária foi de 32,05% do PIB. O nível mais alto foi registrado
em 2008, com 34,76%.
O Termômetro é calculado mês a mês, com o objetivo de antecipar o comportamento
da carga tributária no ano. Ele toma por base os principais tributos recolhidos por
União e Estados. A partir deles, é feita uma extrapolação que se aproxima da carga
nacional. O resultado, alertam os pesquisadores, não é igual ao da Receita Federal,
que faz uma conta semelhante. A tendência, porém, é coincidente com o dado oficial.
Impeachment
Nos 12 meses encerrados no mês de junho, a carga medida pelo Termômetro chegou
a 27,42% do PIB, o que representou uma redução real de 6,7% em comparação com

igual período anterior. "Essa foi a queda mais profunda desde setembro de 1992, mês
em que a Câmara dos Deputados abriu o processo de impeachment do ex-presidente
Fernando Collor", diz Afonso.
Naquele mês, o mergulho foi de 7,1%. Ele não se arrisca, porém, a fazer uma
correlação entre esse episódio e o processo de impeachment da presidente afastada
Dilma Rousseff. "É só coincidência. Mas é muito curioso."
Porém, não são poucos os especialistas que apontam o ambiente de incertezas no
campo político como um fator inibidor dos investimentos e, por consequência, da
própria atividade econômica. A desaceleração, por sua vez, tem impacto na
arrecadação.
Mas, a exemplo de outros dados da economia brasileira, os recolhimentos de impostos
também dão sinal de que bateram no fundo do poço e, em alguns casos, pararam de
cair. "No caso da arrecadação federal, parece claro que se parou de afundar", constata
Afonso. "Mas, por si só, isso não significa voltar a crescer." A recuperação, explicou
ele, ainda aparece concentrada nos tributos sobre ganhos financeiros."

