22 DE AGOSTO DE 2016
Segunda-feira


RECESSÃO LEVA CARGA TRIBUTÁRIA AO MENOR NÍVEL DESDE 2001



MINISTRO

CRITICA

MERCEDES

POR INFORMAR DEMISSÕES A FUNCIONÁRIOS

POR TELEGRAMA



FIAT CHRYSLER ANUNCIA LICENÇA REMUNERADA PARA OPERÁRIOS



MERCEDES

DIZ QUE PRECISA CORTAR CUSTOS PARA NÃO COMPROMETER

INVESTIMENTOS FUTUROS



KEIPER CASSA LIMINAR PARA VOLKS RETIRAR MOLDES



PRODUÇÃO INDUSTRIAL E EMPREGOS TÊM QUEDA EM JULHO, DIZ CNI



PROGRAMA

CONTRA

DEMISSÕES

PODE

FICAR

MAIS

ABRANGENTE,

DIZ

MINISTRO



PRAZO PARA ADESÃO A PDV DA EMBRAER COMEÇA NA SEGUNDA-FEIRA



MINISTRO

DO

TRABALHO

DIZ QUE DIREITOS TRABALHISTAS NÃO SERÃO

REVOGADOS



FED:

MELHORES POLÍTICAS FISCAIS E REGULATÓRIAS PODEM MELHORAR A

PRODUTIVIDADE



FED TEM FERRAMENTAS PARA LIDAR COM UMA GRANDE CRISE, DIZ ESTUDO



ELECTROLUX MUDA MODELO DE NEGÓCIOS PARA RESPONDER AOS ANSEIOS DOS
CONSUMIDORES



MUDANÇAS DE COMPORTAMENTO TORNAM EMPRESAS MAIS EFICIENTES



BANCOS SE ARTICULAM PARA AMPLIAR O ACESSO AO MICROCRÉDITO



SNAPCHAT, DILETTO

E IFOOD: A NOVA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO

BRASILEIRO MAIS RICO



TAXA SOBRE USO DA ÁGUA VAI PRESSIONAR CAIXA DA COPEL



MME

ESTUDA LEVAR ÁREAS MINERAIS AO

PPI

PARA SEREM OFERECIDAS A

INVESTIDORES



SAIBA POR QUE OS JUROS SOBEM APESAR DO CONGELAMENTO DA SELIC



VINDA DE RECURSOS AO BRASIL DEPENDE DE AJUSTE FISCAL



RBS

DETERMINA

TAXA

DE

JUROS

NEGATIVA

PARA

ALGUNS

CLIENTES

CORPORATIVOS



CENÁRIO EXTERNO VOLÁTIL PREOCUPA O BC



TECPAR APOIA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS QUE BUSCAM EXPORTAR



MINI TRAZ AO BRASIL NOVO COOPER S CABRIO



CAMINHÕES SCANIA TERÃO AIRBAG LATERAL EM NOVA GERAÇÃO



SCANIA VÊ RETOMADA A PARTIR DE 2017



EUA QUEREM CORTAR 25% O CONSUMO DE DIESEL



SYNC 3 SERÁ OFERECIDO EM TODOS OS CARROS DA FORD



MERCEDES PÕE INVESTIMENTOS EM DÚVIDA



PRODUÇÃO

DE AÇO BRUTO NO

BRASIL

ATINGE EM JULHO MAIOR NÍVEL EM

9

MESES



TERMOSTATO PASSIVO MANTÉM TEMPERATURA SEM GASTAR ENERGIA



GOVERNO QUER IMPLEMENTAR PROGRAMA DE RENOVAÇÃO DA FROTA



ANFAVEA ACREDITA EM RETOMADA DO CRESCIMENTO EM 2017



MINISTÉRIO DA FAZENDA: PIB DEVE CRESCER 1,6% EM 2017



EMPRETEC PRODUZ MAIOR AUTO DE LINHA JÁ FABRICADO NO PAÍS



WAGO LANÇA PEDRA FUNDAMENTAL DE FÁBRICA EM JUNDIAÍ



APS ABRE UNIDADE DE MANUTENÇÃO DE HÉLICES EM ATIBAIA



GOVERNO NÃO PREVÊ ALTA DE IMPOSTO, DIZ PADILHA



PROJEÇÃO
REVELA



PARA

IPCA

DE

2016

NA PESQUISA

FOCUS

SEGUE EM

7,31%,

BC

EMPRESAS INSISTEM EM VENDA CASADA E ABUSIVA LEVANDO AO AUMENTO DAS
QUEIXAS DOS CLIENTES



BRASIL TEM A PIOR ARRECADAÇÃO EM 6 ANOS



PRODUÇÃO

DE AÇO BRUTO EM JULHO CAI

6%

ANTE JULHO/2015, MAS TEM

RECUPERAÇÃO MENSAL



INSS

DEFINE PROCEDIMENTOS PARA REAVALIAÇÃO DOS BENEFÍCIOS POR

INCAPACIDADE PAGOS HÁ MAIS DE

2 ANOS



NO PRIMEIRO TRIMESTRE, 10% RECEBIAM MEIO SALÁRIO MÍNIMO



PRODUTOS 'MADE IN BRAZIL' PERDEM VANTAGEM DO CÂMBIO



ARTIGO: CURA GRÁTIS PARA O DESEMPREGO



EXPORTAÇÕES DE VEÍCULOS PODEM SOFRER SE REAL AMPLIAR RALI, DIZ ANFAVEA



BRASIL SOBE UMA POSIÇÃO EM RANKING GLOBAL DE INOVAÇÃO E APARECE EM
69º LUGAR



NOVO JEITO DE CAPTAR RECURSOS, FINANCIAMENTO COLETIVO CONQUISTA OS
BRASILEIROS

CÂMBIO
EM 22/08/2016
Compra

Venda

Dólar

3,221

3,221

Euro

3,643

3,645

Fonte: BACEN

Recessão leva carga tributária ao menor nível desde 2001
22/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

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”, admite.
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.
Ministro critica Mercedes por informar demissões a funcionários por
telegrama
22/08/2016 – Fonte: Tribuna do Paraná
O ministro do Trabalho e Emprego do governo interino, Ronaldo Nogueira, criticou
nesta sexta-feira, 19, os telegramas enviados pela Mercedes-Benz para comunicar
demissões a funcionários da fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC paulista.
Sobre as cartas despachadas aos empregados que serão dispensados no mês que vem,
Nogueira cobrou uma relação respeitosa da multinacional de origem alemã. “O
trabalhador precisa contar com o respeito e o ato generoso na hora de ser demitido.
Tem que ser chamado, tem que ser olhado nos olhos. Trabalhador não é objeto,
trabalhador tem alma, sentimento, é um ser humano”, afirmou Nogueira.
Após se reunir nesta sexta-feira com o sindicato que representa os operários do parque
industrial da Mercedes no ABC, o ministro informou que vai procurar a direção da
montadora.
Ressaltou também que o governo vai se colocar à disposição para intermediar as
negociações entre as partes, com o objetivo de “construir um formato que não seja
traumático ao trabalhador”.
Pouco mais de 2 mil trabalhadores, número considerado como mão de obra excedente
na fábrica da Mercedes – ou cerca de 20% do total empregado -, estão com empregos
em risco.
O sindicato dos metalúrgicos do ABC ainda não sabe exatamente quantos empregados
receberam o telegrama, mas, pelas mãos de funcionários levantadas em assembleias,
estima que mais de mil receberam a carta.
Nesta sexta-feira, a entidade volta a discutir alternativas contra as demissões em
reunião com representantes da montadora. Será o terceiro encontro entre as partes

desde que os telegramas começaram a ser enviados, disse Rafael Marques, presidente
do sindicato do ABC.
Segundo ele, as propostas em negociação abrangem mecanismos de flexibilização já
existentes – entre eles, a reedição do programa de proteção ao emprego (PPE), a
suspensão temporária dos contratos de trabalho (“lay-off”) e o lançamento de um
novo plano de demissões voluntárias. O sindicalista admite, contudo, que as
negociações estão difíceis.
Fiat Chrysler anuncia licença remunerada para operários
22/08/2016 – Fonte: Diário do Comércio
A Fiat Chrysler Automóveis (FCA) não para de buscar alternativas para se ajustar à
nova realidade do mercado automotivo. Dessa vez, a montadora irá conceder, pela
primeira vez, licença remunerada de dez dias para cerca de 4 mil trabalhadores da
planta de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), a partir desta
quarta-feira (24). Nos dois dias anteriores, a Fiat ainda realiza uma parada técnica.
Em nota enviada à reportagem, a Fiat mais uma vez justifica que a medida tem “o
objetivo de ajustar a produção à demanda de mercado”. A montadora confirmou que
é a primeira vez que concede licença remunerada, que é negociada em acordo coletivo
com o sindicato, ao contrário das férias coletivas.
A Fiat informou ainda que os dez dias de licença remunerada serão descontados no
período de férias do empregado. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Betim,
Igarapé e São Joaquim de Bicas, João Alves de Almeida, destacou que a paralisação
da fábrica também vai refletir, na mesma proporção, nos fornecedores locais.
“Alguns vão parar, outros vão dar férias coletivas ou licenças remuneradas e ainda
adotar programa de compensação de horas. As empresas já vêm se adaptando à nova
realidade, mas a tendência é que os fornecedores acompanhem a Fiat, colocando 25%
dos funcionários em algumas dessas medidas”, disse o presidente do Sindicato.
Conforme dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores
(Fenabrave), as vendas de automóveis e comerciais leves da Fiat entre janeiro e julho
deste ano somaram 172,4 mil veículos contra 274,7 mil nos mesmos meses de 2015,
uma redução de 37,3%. A FCA vendeu praticamente 102,3 mil carros a menos neste
exercício e perdeu a liderança deste mercado para a GM.
Não é à toa que, ao mesmo tempo em que perde espaço no mercado interno, a FCA
tenta buscar fôlego com as vendas externas, a maior parte para Argentina e México.
Com base em informações do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
(Mdic), as exportações de automóveis a partir de Betim cresceram 195,3%, em valor,
nos primeiros quatro meses deste ano em relação ao mesmo período de 2015. Mesmo
assim,
não
foi
suficiente
para
compensar
as
perdas
domésticas.
Medidas - A queda nas vendas e a perda da liderança de mercado este ano,
exatamente quando a planta da montadora em Betim completou 40 anos de operação,
vêm fazendo a Fiat adotar, desde 2014, várias medidas, entre férias coletivas e
paradas técnicas de produção, para ajustar a produção e estoques à demanda interna.
Só este ano, a montadora já concedeu férias coletivas por duas vezes e, em 2015,
entre paradas técnicas e férias coletivas, foram cerca de 111 dias a menos de operação
nas linhas da plataforma mineira. Em 2016, a montadora também enfrentou
problemas com fornecedores e, em maio, chegou a ter sua produção na planta de
Betim parada.

Mercedes diz que precisa cortar custos para não comprometer investimentos
futuros
22/08/2016 – Fonte: Tribuna do Paraná
A Mercedes-Benz, maior fabricante de veículos comerciais do País, disse nesta sextafeira, 19, que pode comprometer os investimentos planejados para o futuro se não
conseguir reduzir custos de operação e administração da fábrica de São Bernardo do
Campo, no ABC paulista.
Após o ministro do Trabalho e Emprego, Ronaldo Nogueira, criticar nesta sexta-feira
o envio de telegramas pela empresa para comunicar demissões de operários do parque
industrial, a companhia afirmou que, consciente de sua responsabilidade social,
esgotou todas as possibilidades viáveis para manter o nível de emprego nos últimos
anos – entre medidas como licença remunerada, suspensão temporária de contratos
de trabalho (lay-off) e a adoção do programa de proteção ao emprego, o PPE.
“A difícil situação do mercado brasileiro resultou para a companhia em uma redução
de suas receitas. Inevitavelmente, com isso, é imprescindível também reduzir os
custos de operação e administração na fábrica de São Bernardo do Campo”, disse a
Mercedes, em nota, onde acrescentou que informou com frequência seus empregados
sobre a gravidade da situação.
“Em função disso, é necessário entender que esse cenário extremamente negativo vai
afetar a todos os colaboradores”, completou a fabricante de caminhões e ônibus.
Desde segunda-feira (15), toda fábrica da Mercedes em São Bernardo – onde são
produzidos também motores, câmbios e eixos – está parada por causa da licença
remunerada concedida aos operários. Não há previsão de quando a unidade volte a
operar.
Nesta sexta, o presidente do sindicato dos metalúrgicos do ABC, Rafael Marques,
lamentou a falta de avanços nas negociações e criticou a postura da multinacional nas
negociações, citando informações obtidas pela entidade de que a administração da
matriz na Alemanha estaria colocando obstáculos a um acordo.
O sindicato tem mobilizado os trabalhadores em manifestações contra os cortes na
fábrica, sendo a próxima marcada para segunda-feira (22), às 10h.
A empresa calcula em aproximadamente 1,9 mil empregados a força de trabalho
excedente em São Bernardo – o que corresponde a cerca de 20% do total empregado
no local -, já descontando 630 funcionários que deixaram a Mercedes no último
programa de demissões voluntária.
Keiper cassa liminar para Volks retirar moldes
22/08/2016 – Fonte: DGABC
A Keiper Metalls do Brasil, que fabricava bancos automotivos para a Volkswagen,
conseguiu, com o apoio do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá,
suspender o direito da montadora de retomar seu ferramental na empresa que tem
planta em Mauá.
“Hoje (ontem) estive em São Bernardo para conversar com o ministro do Trabalho,
Ronaldo Nogueira. Após apresentarmos as condições dos trabalhadores da Keiper,
conseguimos cassação da liminar que dava o direito à Volkswagen de retirar seus
ferramentais”, informa o diretor administrativo do sindicato, Adilson Torres Santos, o
Sapão.

Com a decisão, chegou ao fim a ‘barricada’ dos cerca de 100 operários, que
permaneceram em frente à empresa por três dias. A vigília começou na quarta-feira,
após a Volks ter conseguido na Justiça decisão que a permitia recuperar seus moldes.
Cerca de 85% do faturamento da Keiper provém da Volkswagen. Porém, no último
ano, na tentativa de reajustar os valores dos bancos para a montadora, a fabricante
atrasou a entrega dos produtos por diversas vezes e, ainda, forneceu volume menor
do que o combinado.
Na quinta-feira, a Keiper afirmou ao sindicato que só tem verba para pagar os salários
dos funcionários até o fim do mês. E emendou que não possui recursos para bancar
as verbas rescisórias em eventual demissão em massa dos 950 funcionários.
“Cada vez mais a gente fica apreensivo em relação ao que pode acontecer. Os
funcionários continuam aguardando alguma resposta, tanto com uma retomada do
contrato por parte da Volks quanto da Keiper, com a confirmação de que os
funcionários terão seus direitos”, explica o diretor executivo do sindicato, Giovane
Corrêa.
O gerente regional do Trabalho e Emprego em Santo André, Helcio Ceccheto Filho,
enviou nesta semana e-mail solicitando conversa à montadora, mas não obteve
resposta. “Estou tomando cuidado em relação à Volks porque ela demonstra que não
quer conversar”, explica ele, que vai contatá-la novamente. Procurada, a montadora
não se manifestou sobre a liminar.
Produção industrial e empregos têm queda em julho, diz CNI
22/08/2016 – Fonte: Bem Paraná
A produção industrial e o número de empregados do setor caíram na passagem de
junho para julho. É o que mostra a Sondagem Industrial, divulgada nesta sexta-feira
(19) pela CNI (Confederação Nacional da Indústria). O levantamento foi feito com
2.532 empresas entre 1º e 11 de agosto. As informações são da Agência Brasil.
O índice de evolução da produção industrial ficou em 46,6 pontos em julho de 2016,
inalterado na comparação com junho. Segundo a CNI, como permanece abaixo dos 50
pontos, indica que a produção caiu de junho para julho. O índice de evolução do
número de empregados ficou praticamente estável em 45,1 pontos em relação ao ano
anterior.
O valor indica nova queda do número de empregados. “Ressalta-se, contudo, que o
índice mostra tendência de aumento desde fevereiro de 2016 e acumula crescimento
de 3,7 no período. Ou seja, o ritmo de queda do número de empregados está se
reduzindo”, destacou a CNI.
Os índices de evolução variam de 0 a 100 pontos. Valores abaixo dos 50 pontos
indicam queda da produção e do número de empregados. Quanto mais abaixo dos 50
pontos, mais intensa e disseminada é a queda. COMPARAÇÕES A utilização da
capacidade instalada (UCI) subiu um ponto percentual em julho, na comparação com
o mês anterior, ao chegar em 65%.
A UCI de julho é um ponto percentual inferior ao valor registrado em julho de 2015.
O índice de evolução de estoques ficou em 48,9 pontos, em julho, valor abaixo da
linha divisória de 50 pontos, o que representa queda na comparação com junho. O
índice de expectativa de demanda aumentou 2,1 pontos de julho para agosto e
alcançou 55 pontos, o maior valor desde agosto de 2014.
O índice de intenção de investimento ficou em 42 pontos. “Embora seja o maior valor
do ano, o índice encontra-se 5,9 pontos abaixo de sua média histórica”, informou a

CNI. O índice de intenção de investimentos varia de 0 a 100 pontos. Quanto maior o
índice, maior é a intenção de investir.
Programa contra demissões pode ficar mais abrangente, diz ministro
22/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

O Planalto avalia ampliar o subsídio dado no programa de proteção ao emprego (PPE),
para assegurar postos de trabalho enquanto as empresas não saem da crise, disse
nesta sexta-feira (19) o ministro do Trabalho e Emprego do governo interino, Ronaldo
Nogueira.
“Vamos dialogar com as empresas. Pretendemos rediscutir o PPE para que o programa
seja mais abrangente, inclusive no sentido de, se possível, aprimorar a participação
dos investimentos, assegurando o trabalhador no emprego nesse período em que a
crise é mais aguda”, afirmou Nogueira, após participar de reunião com diretores do
sindicato dos metalúrgicos do ABC paulista, na sede da entidade em São Bernardo do
Campo.
Em entrevista a jornalistas, o ministro informou que está revendo o PPE e analisando
alternativas que incluem ampliar os recursos vindos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT), hoje usados no programa para bancar 50% da redução dos custos
salariais das empresas participantes - o que reduz pela metade o impacto nos
vencimentos do empregado.
“A economia dá sinais de recuperação, mas a recuperação não é de curto prazo. É
fundamental manter o emprego”, disse Nogueira, que, na entrevista, frisou a
importância da preservação de empregos e salários na dinâmica do consumo. “A saída
da crise passa pela mão do trabalhador. O trabalhador vai surpreender o Brasil.”
Pouco após as declarações do ministro, o presidente do sindicato dos metalúrgicos do
ABC, Rafael Marques, disse que a proposta em discussão envolve aumentar de 50%
para 75% a participação do governo no programa. Nesse formato, o impacto nos
salários dos trabalhadores seria menor, abrindo o caminho para acordos igualmente
mais vantajosos para os empregadores.
Hoje, se a empresa acerta uma redução de jornada de 20% - ou seja, um dia a menos
de trabalho por semana -, os vencimentos de seus empregados são diminuídos em
10%, já que os outros 10% são bancados pelo governo.
Pela proposta em discussão, seria possível fechar acordos que reduziriam jornadas e
custos salariais das companhias em 30%, com uma perda salarial menor para os
funcionários: 7,5%, já que os 22,5% restantes (ou 75% do corte negociado) ficariam
na conta do governo.
“Isso poderia fazer a Mercedes, por exemplo, pensar melhor e não demitir”, disse
Marques, referindo-se à montadora de caminhões, que já enviou telegramas com
comunicado de demissões a trabalhadores de seu parque industrial em São Bernardo.
Segundo o sindicalista, em seis meses o governo desembolsou R$ 78 milhões para
financiar acordos de PPE fechados no ABC. “Parece muito, mas acho que é pouco para

manter empregos e manter a economia girando. Gasta-se muito mais com segurodesemprego”, comparou.
Além das negociações em torno do PPE, Marques disse que, entre as medidas contra
demissões debatidas na esfera estadual, o sindicato propôs ao governo de São Paulo
um programa de compensação futura de ICMS a empresas, em especial exportadoras,
que se comprometerem a não cortar vagas.
Prazo para adesão a PDV da Embraer começa na segunda-feira
22/08/2016 – Fonte: Bem Paraná
Começa na segunda-feira (23) e se estende até 14 de setembro o prazo para adesão
dos trabalhadores da Embraer ao PDB (plano de demissões voluntárias), anunciado na
última quarta pela empresa. As informações são da Agência Brasil.
As inscrições serão analisadas até 23 de setembro. Todos os empregados que aderirem
ao PDV terão seu desligamento realizado na 1ª semana de outubro deste ano. O
programa será aberto a todos os empregados de todas as unidades do Brasil.
Segundo a empresa, a iniciativa ocorre após algumas rodadas de negociação com o
sindicato da categoria e faz parte de uma série de medidas de redução de custos
adotada pela empresa para superar o cenário desafiador enfrentado hoje pela indústria
aeroespacial.
Entre os incentivos para adesão ao PDV estão o pagamento rescisório equivalente a
desligamento sem justa causa (aviso prévio, incluindo quinquênios, férias e abono de
férias, décimo terceiro salário proporcional e 40% do FGTS), indenização adicional
proporcional ao tempo de empresa (40% do salário nominal por ano de empresa),
garantindo um mínimo de dois salários nominais brutos, pagamento de seis meses do
plano de saúde e de assistência odontológica para o empregado e seus dependentes
já cadastrados, apoio e orientação para o processo de transição de carreira ou de
aposentadoria, workshops de planejamento financeiro, empreendedorismo e
consultoria.
De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos (CSP-Conlutas),
os trabalhadores aprovaram em assembleia na quarta-feira um plano de lutas contra
as demissões programadas pela empresa. A votação reuniu cerca de oito mil
trabalhadores da produção e do setor administrativo e atrasou em duas horas a
entrada do primeiro turno. “
A assembleia foi uma resposta da categoria ao Plano de Demissão Voluntária (PDV)
anunciado pela Embraer. A proposta, apresentada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de
São José dos Campos (CSP-Conlutas), e aprovada pelos trabalhadores, exige o
cancelamento imediato do plano de demissões. Do contrário, a ordem será demitiu,
parou”, informou o sindicato.
Segundo informações do sindicato, como alternativa aos cortes foi proposto 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 investigado pelo Ministério Público Federal do Rio de janeiro. O sindicato
acrescentou que o PDV é contra o que afirmou em junho o presidente da Embraer,
Marco Tulio Pellegrini. “
Na época, ele afirmou para a imprensa que cada emprego criado nos Estados Unidos
geraria outros cinco no Brasil. O que se vê hoje é exatamente o contrário. A fábrica
de Melbourne tem 600 trabalhadores e deve abrir mais 600 vagas em cinco anos. Já
no Brasil, os planos da Embraer são de cortes”, concluiu Pellegrini.

Ministro do Trabalho diz que direitos trabalhistas não serão revogados
22/08/2016 – Fonte: Tribuna do Paraná
O ministro do Trabalho e Emprego, Ronaldo Nogueira, disse nesta sexta-feira, 19, que
o governo em exercício de Michel Temer não vai mexer nos direitos dos trabalhadores.
“Direito você não revoga, direito você aprimora”, afirmou, após participar de reunião
com sindicalistas do ABC paulista em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.
Nogueira enfatizou que não há “nenhuma possibilidade” de aumento de jornada de
trabalho, bem como de parcelamento do décimo terceiro salário ou de fatiamento de
férias.
Segundo ele, o governo não trabalha para retirar direitos, mas sim para atualizar leis,
com o objetivo de reduzir a insegurança jurídica na relação capital/trabalho. “Não pode
o trabalhador interpretar de uma forma, o empregador de outra e o juiz de outra”,
afirmou.
Entre os exemplos, Nogueira citou a ideia de prestigiar a negociação coletiva sobre a
legislação. A jornada de trabalho prevista nos acordos coletivos terá, por exemplo,
efeito de lei, “para que depois um juiz não torne sem efeito suas cláusulas”, disse.
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22/08/2016 – Fonte: Tribuna do Paraná
O vice-presidente do Federal Reserve (Fed), Stanley Fischer, defendeu neste domingo
melhores políticas fiscais e regulatórias que poderiam impulsionar a taxa de
crescimento da produtividade e ajudar o banco central a evitar ter de diminuir as taxas
de juros para perto de zero novamente.
Em um discurso no Instituto Aspen, Fischer expressou preocupação com a recente
baixa taxa de crescimento da produtividade, definida como produção por trabalhador.
A presidente do Federal Reserve, Janet Yellen, tem apontado para a diminuição do
crescimento da produtividade como uma possível explicação para o prolongado
período econômico de crescimento mais lento e taxas de juros mais baixas.
Fischer não comentou sobre o próximo aumento da taxa de juros.
No longo prazo, a produtividade é um componente importante para a melhora nos
salários, nos padrões de vida e no crescimento econômico. Seu ritmo lento de
expansão nos últimos anos tem sido um sério problema para os formuladores de
políticas públicas, que dizem não estar bem preparados para enfrentá-lo. Fischer pediu
que formuladores de políticas fiscais façam os investimentos necessários para
aumentar a produtividade.
“Embora haja discordância sobre quais políticas seriam mais eficazes, alguma
combinação de melhoria da infraestrutura, melhor educação, mais incentivo para o
investimento privado e uma regulamentação mais eficaz, todas provavelmente têm
um papel a desempenhar na promoção de um crescimento mais rápido da
produtividade e do padrão de vida – e também na redução da probabilidade de que a
economia e, particularmente, o banco central terá, no futuro, de lidar mais do que é
necessário com a taxa de juros perto de zero”, disse ele.
Ao mesmo tempo, Fischer soou otimista sobre as perspectivas de curto prazo para a
economia dos EUA, observando que o crescimento do emprego tem sido sólido e a
inflação, embora inferior à meta do Fed de 2%, está “perto o bastante”.

“Eu acredito que é uma notável, e talvez subvalorizada, conquista que a economia
tenha voltado a um quase pleno emprego em um tempo relativamente curto após a
Grande Recessão, dada a experiência histórica posterior a uma crise financeira”, disse
ele.
Fed tem ferramentas para lidar com uma grande crise, diz estudo
22/08/2016 – Fonte: Tribuna do Paraná
Um novo estudo do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) argumenta que o
BC americano tem as ferramentas de que precisa para responder a futuras recessões
profundas usando rodadas de compra de ativos e uma estratégia de comunicação clara
para reassegurar investidores e consumidores.
Na maioria dos casos, os dirigentes serão capazes de usar o relaxamento quantitativo
e um racional da mesma maneira que os utilizaram logo após a recessão de 2007 a
2009 para combater uma desaceleração acentuada semelhante, de acordo com o
artigo do economista do Fed David Reifschneider.
Dirigentes do Fed e economistas estão ficando cada vez mais preocupados com o fato
de que as mudanças econômicas de longo prazo, como o envelhecimento da população
ativa, o crescimento menor da produtividade e o avanço de investidores de mercados
emergentes, irão manter a taxa de juros e a inflação baixas no futuro próximo.
Isso vai impedir que o banco central eleve os juros para mais de 3% nos próximos
anos. No momento, a taxa está entre 0,25% e 0,50%.
Reifschneider usou o modelo macroeconômico do Fed, conhecido como FRB/US, para
simular uma grande recessão. Em seu principal cenário, a economia começa em boas
condições, com a inflação na meta do Fed de 2% e os juros em 3%.
Após um choque econômico, a taxa de desemprego vai para 10% e a inflação cai a
1,5%. Em resposta, o Fed corta os juros para perto de zero e os mantêm assim.
Então, os dirigentes compram US$ 2 trilhões em títulos do Tesouro e prometem
manter a taxa de juros baixa por mais tempo. O mercado de trabalho melhora mais
rápido do que em outras condições e a inflação não recua tanto.
“No evento de uma futura recessão, os dirigentes poderão realmente ser capazes de
fazer o uso de compra de ativos e de diretrizes para compensar uma habilidade
limitada de cortar os juros”, escreveu Reifschneider.
Previsões
Entretanto, se as linhas de base da economia não forem tão fortes como as descritas
no artigo, ou se a recessão for significativamente mais forte e longa do que no cenário
descrito, o Fed pode não achar tão efetivo o uso do relaxamento quantitativo e das
diretrizes como esperado.
“Não se pode descartar a possibilidade de que pode haver circunstâncias no futuro nas
quais a habilidade do Fed de fornecer o grau desejado de acomodação usando essas
ferramentas seja menor”, afirma o economista.

Electrolux muda modelo de negócios para responder aos anseios dos
consumidores
22/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

Vinte anos depois da aquisição da paranaense Prosdócimo pela Electrolux, a fabricante
de freezers e geladeiras passou por um processo de transição no modelo de negócios.
Antes voltada apenas para a criação de bens que atendessem a exigências internas da
linha de produção, a marca direcionou os seus olhares aos anseios e necessidades dos
clientes. A virada ocorrida em 2001, cinco anos depois de a marca chegar ao estado,
resultou no lançamento de inovações para o mercado nacional e no maior investimento
em design e novos produtos.
Hoje, a fabricante apresenta em média cerca de 100 itens ao mercado todos os anos,
que vão desde reestilizações e adaptações feitas para diferentes regiões do país a bens
inéditos. Um cronograma mantido mesmo em períodos de desaceleração nas vendas,
como ocorreu no ano passado, quando a linha branca teve uma queda estimada em
mais de 10% no Brasil.
“A nossa fábrica tem hoje uma grande flexibilidade de produção. Há
anos, víamos uma maior venda de produtos ‘Classe A’, com
inspiracionais. Mas agora há uma procura por produtos mais simples,
preparados para atender a essa demanda”, conta o vice-presidente
Operações para a América Latina, Ramez Chamma Junior.

três ou quatro
características
e nós estamos
de Indústria e

Com uma capacidade de produção de 8 mil itens por dia, a unidade localizada no bairro
do Guabirotuba ocupa 90 mil metros quadrados e é a responsável por abastecer todo
o mercado brasileiro. Além desta fábrica, a Electrolux possui uma outra unidade na
capital, na Cidade Industrial de Curitiba, que produz itens como purificadores de água
e aspiradores de pó. Ao todo, as unidades empregam 3.380 funcionários.
O plano de lançamentos da Electrolux é feito dentro de um horizonte de três a quatro
anos, mas isso não significa que os itens não recebam adaptações conforme as
respostas dos consumidores.
“A cada ano, nós ouvimos cerca de 800 consumidores em diversas clínicas, que são
feitas principalmente em São Paulo, onde está 40% do nosso mercado, quando
fazemos protótipos muito próximos dos produtos finais e testamos a aceitação com os
clientes”, explica o vice-presidente de Desenvolvimento de Produto e Qualidade,
Gilmar Zilli.
Foi por meio destas avaliações que a marca apresentou em 2004 o primeiro fogão com
dois fornos do país e agora se prepara para lançar até o fim de 2016 opções de
eletrodomésticos com controle de funções via celular para todas as suas linhas de
produtos.
O direcionamento da marca ao consumidor levou ainda a um investimento de cerca de
R$ 1,5 milhão em tecnologias de realidade virtual, que contribuíram com a experiência
dos clientes nas pesquisas de mercado.

Pés no chão
Embora a perspectiva seja de estabilização das vendas do varejo, após meses de
queda, o vice-presidente de Indústria e Operações, Ramez Chamma Junior, afirma que
a Electrolux “mantém os pés no chão” quanto à demanda do mercado. Todos os meses,
a fabricante avalia as respostas dos consumidores antes de definir o volume de
produção, que pode receber um reforço em horas extras caso haja um aumento na
procura.
No ano passado, a fabricante enxugou o quadro ao demitir 540 trabalhadores em
virtude do mau momento da economia. “Historicamente, o setor de linha branca é o
primeiro a sentir a crise e um dos últimos a se recuperar dela. Quem compra uma
geladeira tem uma expectativa de uso de 10 anos, o que é diferente de um automóvel
com um ciclo de dois a três anos”, completa o diretor.
Investimentos em tecnologia aumentam competitividade
A política de investimentos em tecnologias para a linha de produção e o maior controle
da cadeia logística contribuiu para o aumento da eficiência e da competitividade da
Electrolux nos últimos anos.
Com um aporte fixo de 15% dos investimentos totais para o desenvolvimento dos
processos de automação e digitalização, as unidades de Curitiba receberam em dois
anos 30 novos robôs e deverão ganhar outros 50 em 2017, afirma o vice-presidente
de Indústria e Operações para a América Latina, Ramez Chamma Junior.
De 1996 para cá, a planta de freezers e geladeiras ainda mantém em funcionamento
algumas máquinas herdadas dos anos de Prosdócimo, mas também atualizou os
equipamentos para acompanhar a modernização exigida pelos produtos.
Entre elas está uma máquina dedicada apenas para a fabricação das portas, que são
consideradas um dos componentes de design mais importantes para a decisão de
compra dos produtos. Já os sistemas integrados de gerenciamento de estoque tiveram
papel importante na economia da fábrica, que reduziu de 30 para 14 dias o tempo de
armazenamento dos insumos dentro da unidade.
Mudanças de comportamento tornam empresas mais eficientes
22/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

Em busca de uma solução para reduzir seu consumo de combustíveis, a companhia
aérea inglesa Virgin Atlantic Airways submeteu 355 pilotos a um teste de
comportamento. Todos foram avisados de que teriam seu desempenho monitorado.
Depois, foram divididos em três grupos. O primeiro passou a receber pareceres
mensais sobre seu trabalho. Ao segundo, foram dados alguns alvos a serem atingidos.
O terceiro foi beneficiado com uma política de recompensas, além de contar com os
feedbacks e metas.
Os resultados do estudo mostraram na prática o que muitos gestores já defendem:
mudanças de atitude podem mudar a eficiência de uma empresa.
Ao fim da experiência, realizada entre 2013 e 2014, a maioria dos colaboradores
avaliados havia se engajado em estratégias de consumo eficiente por saberem que

estavam sendo acompanhados. Também se constatou que os profissionais que tinham
metas obtiveram os melhores desempenhos porque se sentiram desafiados.
Calcula-se que mais de US$ 5,4 milhões tenham sido economizados pela Virgin Atlantic
ao longo dos oito meses de testes. O processo também resultou na redução de 21.500
toneladas de dióxido de carbono (CO2) emitidas na atmosfera.
Hora da mudança
Maus hábitos nas organizações afetam a produtividade e o desempenho de muitos
profissionais. Mas promover mudanças eficazes não é algo simples, de acordo com
Nancy Malschitzki, professora da FAE Business School.
Segundo a especialista, é preciso que os setores de Recursos Humanos estejam
preparados para trabalhar junto aos líderes, mediando as expectativas de cada
funcionário para adequá-las às necessidades da companhia. Embora a transformação
não tenha uma receita pronta, esse processo pode levar um ano.
A professora explica que o primeiro passo para se obter uma boa transição é conhecer
a fundo os colaboradores. O próximo estágio consiste em mostrar a eles que a
mudança buscada pela empresa beneficiará todo mundo.
Qualquer programa que se proponha a mudar comportamentos em uma instituição
funciona melhor quando se fomenta o engajamento, conceito que, como explica
Nancy, abrange princípios, como o senso de pertencimento e a automotivação.
Além disso, é essencial que os líderes estejam aptos a se tornar espelhos. “As
lideranças precisam inspirar suas equipes”, complementa.
Para Marlyse Matheus, diretora executiva de desenvolvimento da Stato, consultoria de
talentos, impulsionar uma mudança construída por várias mãos em uma empresa
também demanda uma comunicação clara da companhia que guie o funcionário por
três principais pontos: para onde a instituição está indo, aonde ela quer chegar e qual
o papel do colaborador nesse contexto.
O trabalhador precisa ser desafiado com base nessa missão, e a transparência fará
com que ele invista na transformação de maneira mais espontânea.
Senso de pertencimento
É preciso nutrir no funcionário um senso de responsabilidade que venha do apreço
sincero pelo seu local de trabalho, segundo Marlyse. Esse tipo de sensação pode nascer
do chamado ownership, condição na qual o trabalhador desenvolve um sentimento de
propriedade pela empresa e, consequentemente, aprimora seu compromisso com ela.
Oferecer desafios, projetos de capacitação, treinamentos e oportunidades voltadas
para aproximar o colaborador da empresa o conscientiza de sua importância. Assim,
seu trabalho fará muito mais sentido e qualquer mudança tende a ser abraçada de
pronto. “Cada regra da companhia deve se tornar um valor pessoal”, explica.
Engajamento transforma hábitos em shopping
Foi por meio de uma série de ações de engajamento, que o setor de recursos humanos
do Shopping São José, em São José dos Pinhais, conseguiu transformar os hábitos de
seus colaboradores. Se, antes, muitos trabalhavam desmotivados, menos atentos à
limpeza do espaço e a questões associadas ao desperdício, hoje, tudo mudou.
Entre as iniciativas implementadas pela empresa estão um programa de contratação
de menores aprendizes para filhos de funcionários e a oferta de ingressos de cinema
do shopping, com um dia de folga, no mês do aniversário.

“Trazer os familiares para cá foi uma forma de abraçar cada trabalhador na sua
integralidade”, conta a coordenadora de Recursos Humanos do Shopping São José,
Kelly Machado.
Com essa ideia, a empresa conseguiu consolidar muitas das mudanças que almejava.
As pessoas se tornaram mais compromissadas com medidas sustentáveis, como
limpeza e economia, e passaram a se identificar melhor com os princípios do shopping.
“Agora todo mundo quer ajudar todo mundo, mesmo quando é horário de almoço. Eles
sentem prazer em contribuir com qualquer mudança benéfica porque se reconhecem
como parte da organização”, conta Kelly.
Hora de mudar
Quer melhorar os hábitos na sua empresa? Há um caminho para isso.
1) Conheça os colaboradores, busque saber como eles enxergam seu próprio papel
na organização. Pesquisas internas costumam ser eficazes.
2) Valorize os funcionários com estratégias de feedback e os capacite.
3) Encare cada colaborador como um ser integral, com uma história, cultura e
percepção única.
4) Procure alinhar a missão da empresa à visão de todas as equipes, fomentando
o engajamento.
5) Crie ações que alimentem o senso de pertencimento, mostrando ao colaborador
o quanto ele é importante para a companhia.
6) Apresente a mudança como algo que beneficiará a todos.
Bancos se articulam para ampliar o acesso ao microcrédito
22/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo
Siga a Gazeta do Povo e

Bancos públicos e privados estão se articulando para ampliar o escopo do microcrédito
no Brasil. A proposta que vem sendo elaborada pelas instituições financeiras e será
apresentada ao Banco Central em novembro visa a ampliar o volume de recursos
direcionados ao segmento e o tamanho dos empreendimentos que podem ser
beneficiados.
Essa modalidade de empréstimo, com juros regulados por lei (no máximo 4% ao mês),
é concedido a microempreendedores de baixa renda e, em muitos casos, na
informalidade. A iniciativa surge em momento de crescimento da inadimplência e de
perda de fôlego do microcrédito, após anos de expansão no governo da presidente
afastada, Dilma Rousseff.
Uma das demandas do setor é que o Banco Central eleve o limite dos empréstimos,
hoje em R$ 15 mil ao ano, para algo em torno de R$ 60 mil. Os bancos querem que a
fonte dos recursos aumente. Hoje, o BC determina que ao menos 2% dos depósitos
compulsórios à vista (que precisam ser recolhidos pelos bancos ao BC) sejam
destinados ao segmento; a proposta é que o percentual seja elevado para 3%.
Outra demanda é a elevação, de R$ 120 mil para R$ 360 mil, do teto de faturamento
anual para empreendedores que podem ser beneficiados pelo microcrédito. Ao menos
15 executivos de bancos que atuam no segmento já se reuniram duas vezes este ano
para elaborar a proposta (uma vez na sede da Caixa e outra, na do Santander, em

São Paulo), que será apresentada ao BC em novembro durante seminário de Cidadania
Financeira, em Brasília.
“O mercado de microcrédito tem uma carteira de R$ 5,3 bilhões ao ano. Dentro do
cenário de melhoria de condições operacionais, de aumento do funding, esse mercado
pode chegar a R$ 20 bilhões daqui a cinco anos”, afirmou Jerônimo Ramos,
superintendente de Microcrédito do Santander. Procurado, o BC afirmou que não
comenta movimentações de instituições que supervisiona.
Correção
Segundo executivos do setor, um dos motivos para o pleito por um aumento dos
valores é o fato de não terem sido corrigidos pela inflação desde que foram instituídos,
em meados da década passada. Apesar disso, os bancos que atuam no segmento
admitem que o empréstimo médio hoje é bem menor que o limite de R$ 15 mil.No
Banco do Nordeste, o tíquete de médio é de R$ 1.900; no Banco do Brasil, de R$
2.000, e no Santander, de R$ 2.900.
“O teto atual impõe limitações de atividades empreendedoras. Com o aumento do
desemprego, as pessoas tentam montar o próprio negócio. Mas, hoje, com R$ 15 mil,
o cliente não consegue comprar um food truck. Isso é algo que deveríamos ser capazes
de financiar”, ponderou o superintendente de Microfinança do Banco do Nordeste,
Stélio Gama Lyra Junior,
Segundo números do Banco Central, o saldo da carteira de microcrédito (o estoque de
empréstimos que ainda precisam ser quitados pelos clientes) fechou o primeiro
semestre do ano em R$ 5,3 bilhões, 0,4% menor que no mesmo período de 2015.
Programa Crescer
Embora o governo já tivesse um projeto de apoio ao microcrédito orientado desde
meados dos anos 2000, o segmento ganhou impulso a partir de 2011, quando foi
lançado o Programa Crescer, que estimulou a concessão de empréstimos a pequenos
empreendedores por meio dos bancos públicos.
O saldo da carteira deu um saltou naquele ano, avançando quase 22% entre o primeiro
semestre de 2011 e o mesmo período do ano seguinte, para R$ 2,95 bilhões. O
montante seguiria subindo até se aproximar de R$ 5,5 bilhões em 2014. Desde então,
o segmento está praticamente estagnado, afetado pela desaceleração econômica e
pelo aumento da inadimplência, de acordo com especialistas.
“A inadimplência cresceu por razões conjunturais, como aumento do desemprego, mas
a principal razão é o avanço das operações de crédito pelos bancos públicos. Houve
um crescimento muito rápido das carteiras dessas instituições”, observou Lauro
Gonzalez, coordenador do Centro de Estudos em Microfinanças (Cemf) da FGV/EAESP.
Os calotes, que haviam se reduzido em 2015, subiram de 4,1% de junho daquele ano
para 7% no mesmo mês de 2016. Em comparação, a inadimplência da carteira total
de crédito direcionado, que inclui crédito rural e empréstimos do BNDES ao capital de
giro, é de apenas 1,4%.
Parcela pequena
A perda de fôlego manteve o microcrédito no mesmo patamar de insignificância
quando comparado com o mercado brasileiro como um todo. Ele não chega a 0,4% do
R$ 1,5 trilhão da carteira de crédito direcionado.
Embora 28,2 milhões de pessoas já tenham sido beneficiadas com o empréstimo de
R$ 64,3 bilhões entre 2008 e 2015, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, 70%
do público que necessita desses empréstimos não são atendidos.

“Em geral, os bancos não veem vantagem em atuar no microcrédito quando olham
para outros segmentos. O setor privado sempre participou muito pouco, enquanto o
poder público, invariavelmente, atua por meio do crédito (convencional)”, diz
Gonzalez.
Por isso, o professor acredita que o aumento da destinação do compulsório não
promoveria aumento substancial na concessão do microcrédito. Ele afirma que,
embora uma resolução de 2005 do Conselho Monetário Nacional (CMN) determine que
bancos comerciais e a Caixa Econômica Federal devam destinar ao microcrédito ao
menos 2% dos depósitos à vista compulsórios, nem todos o fazem.
Segundo o diretor do BB Asclepius Soares, a destinação do banco está na faixa de
1,5% dos compulsórios. O Santander, por sua vez, diz usar 90% do montante exigido.
Os bancos que não fazem isso podem repassar cotas a outras instituições.
O Banco do Nordeste, líder disparado do segmento, tem carteira de R$ 2,95 bilhões,
ou mais de metade do mercado. Ele usa, porém, não só o seu compulsório, como o de
outras instituições. Os valores que não são usados dessa forma são depositados pelo
BC numa conta sem remuneração.
“O que me parece uma luz no fim do túnel é o fenômeno das Fintechs (empresas que
oferecem serviços financeiros digitais). Se conseguirem se comunicar facilmente com
a população de baixa renda, poderão aumentar a presença, já que há um mercado
preponderantemente não atendido “, afirma o professor.
Jerônimo Ramos, do Santander, avalia que o suporte à carreira dos agentes de crédito
poderá democratizar o microcrédito. Os agentes são responsáveis por ir a campo
avaliar a capacidade dos empreendedores de aplicar os recursos em seus negócios e
quitar dívidas.
São essenciais para as operações porque, na maioria das vezes, os tomadores não
têm relacionamento prévio com o sistema financeiro e, logo, têm perfil de crédito
desconhecido.
A ideia é criar certificação oficial para esses profissionais, a exemplo das do mercado
financeiro, para garantir que tenham noções de contabilidade e da metodologia de
microcrédito.
Benefícios
Nos últimos anos, o microcrédito tem sido essencial para a Manancial Bolsas, loja de
bolsas e assessórios no centro de Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Ao lado de
favelas como o Complexo do Alemão, a região é a principal base de atuação no Rio do
microcrédito do Santander, do qual o dono da loja é cliente.
“Meu primeiro empréstimo foi há sete anos, R$ 400 que vieram com gosto de R$ 20
mil. Na época, não tinha cartão, conta em banco nem loja. Comprava os produtos na
25 de Março e na Saara para vender a camelôs.
Só não procurava agiotas porque cobram muito caro, mas sempre precisava pedir à
minha mãe e a um tio para pegar empréstimo para mim”, contou Tiago José da Silva,
de 33 anos, dono da loja.
Ele acaba de renovar empréstimo de R$ 15 mil, parcelado em seis vezes, para
aproveitar os descontos de até 40% que o atacado paulista está oferecendo nesses
tempos de crise.

Snapchat, Diletto e iFood: a nova carteira de investimentos do brasileiro mais
rico
22/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

Dono de uma fortuna estimada em cerca de US$ 30 bilhões, o empresário Jorge Paulo
Lemann, controlador da AB InBev, maior cervejaria do mundo, da rede de fast food
Burger King e da Heinz, tornou-se mais conhecido pelos consumidores brasileiros ao
unir a Brahma à Antarctica, em 1999, criando a AmBev.
Anos antes, ainda no comando do banco Garantia, já dava tacadas certeiras sempre
farejando grandes negócios na chamada economia real. Aos 76 anos, Lemann, à frente
de um império de emblemáticas marcas globais por meio do fundo 3G, avança a passos
largos para se tornar um importante investidor em empresas de inovação.
Não há limites para a ambição de um dos maiores empreendedores do mundo. Em
maio, Lemann tornou-se um dos investidores do Snapchat, rede social de fotos e
vídeos com 150 milhões de usuários diários, cujo valor de mercado é de cerca de US$
22 bilhões.
Sua entrada nesse negócio foi por meio do fundo Innova Capital, do qual é um dos
investidores. O valor aportado no Snapchat, que captou US$ 1,8 bilhão em uma rodada
de investimentos há três meses, é mantido sob sigilo.
A entrada de tradicionais investidores globais em empresas de tecnologia surpreende
o mercado. Foi assim também com o bilionário americano Warren Buffet, da Berkshire
Hathaway, sócio do empresário suíço-brasileiro na Heinz e na Kraft (que uniram as
operações em 2015), que decidiu investir, em maio, cerca de US$ 1 bilhão em ações
da gigante Apple.
Nada indica que Lemann vá mudar radicalmente o perfil de seus investimentos. Mas
os passos mais recentes do empresário, que mora na Suíça e é conhecido por
mergulhar a fundo em cada negócio no qual põe seu dinheiro, mostram que, ao mesmo
tempo em que orquestra a fusão da sua gigante AB InBev, donas das marcas Stella
Artois e Budweiser, com a SABMiller, também diversifica atuação em diferentes
negócios, como a recém-criada rede de padarias Benjamin; a Dauper, de ingredientes
alimentícios e cookies; a empresa de aplicativos Movile, dona da iFood e PlayKids; da
Diletto (fabricante de picolés premium); e outras três companhias de software.
Também é investidor de outros fundos, como o Gera, da área de educação.
Esses investimentos considerados “fora da curva”, incluindo o do Snapchat, foram
feitos pelo fundo de investimento Innova Capital, gerido com mãos de ferro por
Veronica Serra, que faz parte do board global da Endeavor, uma das maiores
organizações de apoio a empreendedorismo. É por meio desse fundo de gestão
ativista, que tem vários investidores de peso - entre eles Marcel Telles, sócio do
empresário no 3G -, que Lemann busca oportunidades fora da economia real e
diversifica seus negócios.
Nenhum investimento do empresário Jorge Paulo Lemann, sócio do fundo 3G,
controlador de um império de importantes empresas globais, como AB InBev, Burger
King e Heinz/Kraft, é feito da noite para o dia. Assim como ocorre nos grandes

negócios, a tomada de decisão para entrar em empresas de menor porte e
consideradas “fora da curva” é muito bem planejada, apurou a reportagem.
Com estilo marcado sobretudo pela meritocracia, corte de custos e planos de longo
prazo, a filosofia de Lemann (que tem Marcel Telles e Beto Sicupira como sócios no
fundo 3G), pode ser replicada em vários tipos de negócios, segundo fontes.
No caso do aplicativo de mensagens instantâneas Snapchat, o fundo Innova Capital,
no qual Lemann é investidor, avaliou que a companhia, com sede na Califórnia, tem
grande potencial que o crescimento no Brasil. Com perfil ativista, o fundo não se dá
por satisfeito em participar de suas apostas apenas com dinheiro. Gosta de influenciar
na gestão e participar das decisões, mesmo não sendo o sócio controlador do
empreendimento.
Não à toa, em maio, Lemann fez um curso na Singularity University, instalada no
centro de pesquisa da Nasa, no Vale do Silício (Califórnia), para se informar sobre
inovação e entender melhor sobre a lógica das empresas deste setor.
O investimento em tecnologia, porém, começou já há alguns anos. O Innova investiu
na empresa de aplicativos Movile em 2014, por acreditar no potencial da
desenvolvedora brasileira, fundada em 1998 e hoje controlada pela empresa sulafricana Naspers - a mesma que possui participação no Buscapé. Nos últimos anos, a
Movile foi fazendo aquisições e hoje é dona de apps importantes, como iFood e
Playkids, que já têm atuação fora do Brasil.
Das oito companhias investidas pelo Innova, outras três atuam no setor de tecnologia,
como a Accera, empresa nacional especializada em soluções de gestão da cadeia de
suprimentos, que tem fatia minoritária na Visor, de inteligência de mercado; e a
TradeForce, de gestão e trade marketing.
No entanto, o fundo também investe em negócios da “economia real”, de pequeno
porte, mas com forte potencial de expansão. São os casos da rede de padarias
Benjamin, com 12 unidades; da Diletto (fabricante de picolés) e da Dauper (que produz
ingredientes alimentícios e cookies).
Na Benjamin, a Innova entrou em agosto de 2015, em parceria com a gestora
Península, do empresário Abilio Diniz, ex-dono do Grupo Pão de Açúcar (GPA) e
acionista do Carrefour global e da BRF. Os dois megainvestidores acreditam que a rede
pode se tornar uma das maiores do país, uma vez que esse mercado é pulverizado.
Para entender como esse segmento funciona, Abilio, Lemann e gestores da Innova
fizeram, juntos, visitas a grandes redes de padarias na Califórnia. “Agora, as pessoas
brincam sobre quando a rede de padaria vai atingir 5 mil unidades, uma cobrança de
Abilio, e quando atingirá seu primeiro US$ 1 bilhão, uma meta de Lemann”, disse um
empresário ao Estado.
Na trajetória de sucesso de Lemann, nem todos os investimentos foram bem
sucedidos. Um desses casos é o da maior ferrovia do País, ALL (hoje Rumo-ALL), onde
a “trinca” do 3G investiu quando ainda fazia parte da GP Investments.
A mesma lógica de gestão foi usada no negócio, mas não deu os mesmos resultados,
segundo fontes. Nos EUA, o 3G chegou a aplicar na CSX, do mesmo ramo, em 2007,
mas acabou desistindo da empreitada em 2011, após não conseguir comprar o
controle da empresa.

Taxa sobre uso da água vai pressionar caixa da Copel
22/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

Uma das principais medidas do novo pacote de ajuste fiscal do governo do estado para
reforçar a arrecadação, a criação de uma taxa para o uso de recursos hídricos, vai
penalizar o caixa da Companhia Paranaense de Energia (Copel). Isso ocorrerá porque
a geradora tem contratos de longo prazo, com preços pré-estabelecidos.
No pacote que tramita na Assembleia Legislativa, o governo pede que se institua uma
taxa sobre a água que é usada para fins econômicos, incluindo o volume que passa
pelas turbinas das hidrelétricas para gerar energia.
Neste caso, de acordo com projeto, a cobrança vai incidir apenas sobre a água usada
para gerar energia produzida no Paraná e distribuída para outros estados, ou seja, a
medida não trará custo para os consumidores paranaenses, garante a Secretaria da
Fazenda, que elaborou o pacote.
Se o projeto for aprovado sem modificações, parte dessa conta pode recair sobre o
caixa da Copel e de outras geradoras de energia do estado. Isso porque, a maior parte
da energia é vendida em leilões, em contratos de longo prazo.
Com exceção dos novos contratos ou da energia vendida para o mercado livre, casos
em que seria possível repassar esse custo, as geradoras teriam de absorver o valor do
tributo sobre a água. Afetada pela medida, a Copel informou que não vai se manifestar
antes da aprovação do projeto.
“A Copel Geradora terá um adicional de custo da energia que vai vender, assim como
todos os demais empreendimentos que produzem energia no Paraná. Isso pode levar
a uma perda de competitividade ou redução da margem de lucro dessas empresas, no
caso dos contratos já firmados”, avalia Cristopher Vlavianos, presidente da
comercializadora Comerc Energia.
Custo
No caso da água usada para gerar energia, o preço da taxa será de 1,7% da Unidade
Padrão Fiscal Paraná (UPF/PR) vigente no mês de apuração por 1.000 m³. Para as
demais atividades, como na cadeia alimentícia, por exemplo, o custo será de 0,7% da
UPF/PR por metro cúbico.
Para o exercício de 2016, a UPF/PR foi fixada em R$ 88,76. Estão isentas do
pagamento da taxa, por exemplo, atividades que usam recursos hídricos para
abastecimento residencial e não residencial.
As empresas têm até o último dia útil do mês para informar o volume hídrico usado
durante o mês de apuração. No caso de falta dessa informação, a autoridade
considera, para efeito de cobrança, o volume diário de vazão que consta da outorga.
O não pagamento implica em multa de 0,33% sobre o valor do imposto devido por dia
de atraso, até o limite de 20%.
Com a Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de
Exploração e Aproveitamento de Recursos Hídricos (TCFRH), e outra semelhante que

será aplicada às atividades de mineração (Taxa de Controle, Acompanhamento e
Fiscalização das Atividades de Lavra, Exploração e Aproveitamento dos Recursos
Minerais (TCFRM)), o estado projeta uma arrecadação de R$ 100 milhões por ano. Em
ambos os casos, a fiscalização será feita pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos (Sema). Segundo a proposta, os recursos serão aplicados integralmente em
projetos na área do meio ambiente.
Outros estados
A criação da taxa não é exclusividade do Paraná. Mais cinco estados já aplicam taxas
semelhantes que têm sido motivo de questionamentos na Justiça por parte de
associações e empresas. O pioneiro a instituir uma taxa sobre a atividade mineradora
foi o estado de Minas Gerais, em 2011.
Taxa semelhante existe no Mato Grosso e no Amapá. No Rio de Janeiro, a cobrança é
feita sobre atividade de pesquisa, lavra, exploração e produção de petróleo e gás. Por
enquanto, o Pará é o único estado que tem uma taxa sobre o uso de recursos hídricos.
A cobrança é questionada na Justiça pela Eletronorte, responsável pela usina
hidrelétrica de Tucuruí, no Rio Tocantins.
MME estuda levar áreas minerais ao PPI para serem oferecidas a investidores
22/08/2016 – Fonte: Tribuna do Paraná
O Ministério de Minas e Energia estuda a possibilidade de levar ao Programa de
Parcerias de Investimentos (PPI) áreas de exploração mineral para que estas sejam
ofertadas a investidores, disse o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia,
Paulo Pedrosa, a jornalistas. Ele citou que um levantamento sobre as áreas já
pesquisadas está sendo feito pelo ministério.
O executivo, que esteve na manhã desta sexta-feira, 19, na Amcham São Paulo para
uma apresentação, comentou que o setor mineral poderia dobrar sua participação do
Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Para isso, disse, o governo está discutindo um
conjunto de ações, como “a redução da incerteza que o Código Mineral tem trazido ao
setor”.
O debate sobre essa regulação se arrasta desde 2013 no Congresso Nacional. “Essa
incerteza, no nosso diagnóstico, compromete o setor. Para o ambiente de
investimentos, às vezes é melhor algo que não é o ideal, mas é estável, e permite que
os investimentos sejam planejados, do que a situação que temos hoje, de algo que
não é bom e sobre isso pesa uma incerteza grande”, disse.
Além disso, Pedrosa também comentou que a intenção é fortalecer o Departamento
Nacional de Produção Mineral (DNPM) e a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
(CPRM). “São órgãos que precisam de uma revitalização”, disse.
Saiba por que os juros sobem apesar do congelamento da Selic
22/08/2016 – Fonte: Tribuna do Paraná
O congelamento dos juros básicos da economia não está chegando ao consumidor
final. Enquanto a taxa Selic está em 14,25% ao ano desde julho do ano passado, os
juros para os tomadores de crédito não pararam de subir no período. As taxas foram
encarecidas pela inadimplência, que impulsionou o spread bancário – diferença entre
as taxas que os bancos pagam para captar recursos e as que cobram dos
consumidores.
Somente num intervalo de 12 meses, o spread médio subiu 9,2 pontos percentuais.
Em junho, segundo os dados mais recentes divulgados pelo Banco Central (BC), o
spread atingiu 39,7% ao ano. Esse é o nível mais alto registrado desde que a

autoridade monetária mudou a metodologia de apuração das taxas de juros do sistema
de crédito, em 2011.
Se for considerado apenas o crédito para as pessoas físicas, a diferença entre os juros
de captação e aplicação correspondeu a 58,5% ao ano, alta de 13,4 pontos percentuais
entre junho de 2015 e junho deste ano. Em relação aos empréstimos para as
empresas, o spread atingiu 18,2% ao ano, alta de 3,2 pontos percentuais na mesma
comparação.
A conta inclui apenas as linhas de crédito operadas com juros livres, sem
financiamentos com taxas subsidiadas como as do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) ou com recursos da poupança. A diferença pode ser
observada quando se compara a evolução das taxas usadas na captação – quando as
instituições financeiras pegam dinheiro emprestado dos correntistas e oferecem juros
em aplicações como poupança e CDB – e os juros cobrados na concessão de crédito.
Apesar de os bancos estarem gastando menos para captar recursos em relação ao
início do ano, o consumidor ainda não sentiu a diferença. Depois de atingir o recorde
de 15,2% ao ano em janeiro, a taxa média de captação para o crédito com recursos
livres caiu para 9,9% ao ano em junho.
Mesmo assim, as taxas finais médias para os consumidores não pararam de subir e
totalizaram 52,2% ao ano em junho, também no maior nível desde o início da nova
série histórica do Banco Central.
Juros recordes
Apenas nos 12 meses terminados em junho, os juros finais para os tomadores de
empréstimo e financiamento subiram 8,9 pontos percentuais, turbinados pelo aumento
do spread bancário. De acordo com o professor de Finanças da Fundação Getulio
Vargas (FGV) Fabio Gallo, a alta dospread é explicada pelo aumento da inadimplência.
“A inadimplência é o principal fator que justifica o spread bancário. Num momento de
queda da renda e do emprego, a qualidade do crédito piora.
Os bancos cobram de todos o que alguns clientes não pagam, o que resulta numa taxa
média maior para todos”, explica Gallo. Em maio, a inadimplência, definida pelo BC
como atrasos superiores a 90 dias no pagamento de parcelas, bateu o recorde de
5,8%, recuando levemente para 5,6% em junho.
O especialista, no entanto, não descarta a possibilidade de que alguns bancos tenham
aproveitado a movimentação para ampliar o lucro. “É possível que algumas instituições
tenham embutido, nas taxas finais, a recomposição de margens de lucro que ficaram
comprimidas nos anos de juros baixos e de crédito farto”, comenta Gallo.
Para o professor da FGV, o spread deverá cair nos próximos meses caso a economia
comece a se recuperar e o movimento de queda na inadimplência se consolide. “Há
indicadores que mostram que a economia está começando a sair do fundo do poço,
como a produção industrial e as vendas. Se a inadimplência continuar a cair, os bancos
reduzirão o spread e as taxas finais”, acrescenta.
A Agência Brasil procurou a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) para saber
os motivos da alta do spread bancário. Por meio da assessoria de imprensa, a entidade
informou que não comenta temas da conjuntura econômica.

Vinda de recursos ao Brasil depende de ajuste fiscal
22/08/2016 – Fonte: Tribuna do Paraná
A vinda de recursos para o Brasil não depende mais do impeachment de Dilma
Rousseff, que já está basicamente precificado, e sim do avanço do ajuste fiscal,
afirmam analistas ouvidos pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo
Estado. Se o governo do presidente em exercício Michel Temer conseguir provar que
está colocando as contas públicas em ordem, pode se beneficiar da ampla liquidez
global.
O economista-chefe para América Latina do banco ING, Gustavo Rangel, argumenta
que a implementação das medidas de estabilização da dívida pública não está
inteiramente no preço dos ativos brasileiros, mas ele tem uma visão otimista sobre o
tema. “Acho que o mercado vai se surpreender positivamente com o que vai acontecer
com a PEC dos gastos. Entendo que há espaço para entrar mais dinheiro no Brasil,
principalmente em termos de ‘real money'”, comenta.
“Fluxo virá, mas a condição é que o lado das reformas não desaponte. O que já está
no preço é um relativo sucesso dessas duas reformas combinadas (PEC do teto para
os gastos públicos e Previdência), e talvez seja um otimismo um pouco exagerado”,
afirma o economista sênior para a América Latina do banco Standard Chartered, Ítalo
Lombardi.
Mesmo o estrategista-chefe Empiricus Research, Felipe Miranda, um dos poucos
defensores da tese do “tsumoney” – a entrada de um tsunami de dinheiro no País -,
diz que o impeachment é uma condição necessária, mas não suficiente para garantir
uma trajetória sustentável de fluxo para Brasil. “O impeachment dispara a atração de
investimentos, que vai ganhar força a cada notícia na direção de uma melhor política
fiscal”, diz.
Miranda argumenta que existem quase US$ 17 trilhões em liquidez no mundo
aplicados em juro zero ou mesmo negativo e o Brasil, com um juro real de quase 6%,
é uma oportunidade bastante atrativa.
“Ainda que fiquemos com uma fração, um milésimo dessa liquidez, para nós já é
muito”, afirma. Ele observa que muitos gestores ainda estão bastante subalocados em
América Latina e Brasil em relação à média histórica. Mesmo com o ganho de 36%
acumulado este ano, a Bovespa ainda está barata, nos cálculos do economista.
O sócio e diretor de investimento da NCH Capital para América Latina, James
Gulbrandsen, é outro a afirmar que o estrangeiro nem sequer voltou com força para o
mercado de ações brasileiro. Ainda assim, Gulbrandsen reconhece a importância do
avanço no ajuste fiscal. “Já temos o ‘dream team’ na condução da economia. O que
falta agora é apenas a execução do plano econômico.”
RBS determina taxa de juros negativa para alguns clientes corporativos
22/08/2016 – Fonte: Tribuna do Paraná
O Royal Bank of Scotland (RBS) afirmou que cobrará de alguns clientes corporativos
para aceitar seus depósitos. Trata-se do primeiro banco do Reino Unido a impor as
chamadas taxas negativas de juros, após o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em
inglês) cortar os custos de empréstimo para estimular o investimento.
O RBS, que recebeu ajuda oficial durante a crise financeira, afirma que as taxas
negativas se aplicam apenas à taxa de juros no overnight para um número limitado
de instituições que necessitam ter dinheiro em depósito para concluir negócios futuros.

Neste sábado, o banco disse que “irá agora repassar o custo de manter tais depósitos
para um número limitado de nossos clientes institucionais”.
Neste mês, o BoE cortou a taxa básica de juros de 0,50 para 0,25 ponto porcentual,
recorde de baixa, como parte de um pacote de medidas de estímulo para impulsionar
a confiança após o voto do Reino Unido para deixar a União Europeia.
Cenário externo volátil preocupa o BC
22/08/2016 – Fonte: Tribuna do Paraná
As mudanças recentes do cenário externo são atualmente uma das maiores fontes de
risco monitoradas pelo Banco Central, de acordo com o novo diretor de Assuntos
Internacionais da casa, Tiago Berriel. O economista carioca, de 35 anos, que integra
o núcleo de comando presidido por Ilan Goldfajn no BC, vê o quadro externo com
tranquilidade, mas ressaltou estar atento para qualquer alteração “violenta” que possa
afetar a economia doméstica.
A atividade dos Estados Unidos, ainda sem sinais claros de recuperação, tem
postergado a alta dos juros pelo Federal Reserve (BC local). Da mesma forma, outras
potências mundiais têm reduzido as suas taxas e, ao mesmo tempo, irrigado as
economias locais com recursos extras.
“A gente vê nuvens, mas não necessariamente vai chover. Temos de agir levando em
consideração essas incertezas. Não podemos achar que isso vai continuar assim para
sempre”, disse Berriel, em sua primeira entrevista como diretor do BC.
A saída do Reino Unido do bloco europeu (Brexit) foi outro ponto monitorado pela
instituição, mas não chegou a ter impactos fora da região. Já a China tenta fazer uma
transição suave de um país que avançava a um ritmo acima da média e reduziu a
aceleração.
“Na China está tudo bem, mas acompanhamos como um fator de possíveis
instabilidades futuras, com implicações diretas sobre o Brasil”, disse, enfatizando o
grande fluxo de comércio com o país e possíveis reflexos sobre preços de commodities
e a atividade doméstica.
O consenso de analistas locais e estrangeiros é que a fartura de recursos continue em
todo o mundo por mais tempo. “A gente vê o cenário internacional como uma questão
na nossa tomada de decisão. Não podemos achar que isso vai continuar assim para
sempre. Devemos agir com muita cautela”, ponderou.
Destino
Países como o Brasil, com juros elevados (14,25% ao ano no caso brasileiro), seriam
um dos principais destinos desse dinheiro. Isso implicaria em aumento da entrada de
dólares, o que poderia fazer o real se fortalecer ainda mais. “Não temos meta para
câmbio e tentamos evitar o excesso de volatilidade, sabendo que o nosso poder de
atuação é limitado”, considerou o diretor. Ele enfatizou que o câmbio reflete
fundamentos domésticos e externos e reforçou que o BC não possui uma meta para o
dólar.
Apesar disso, a instituição tem atuado diretamente no mercado de câmbio todos os
dias, por meio de leilões de swap cambial reverso, operações que equivalem à compra
de dólares no mercado futuro.
O montante da intervenção, que teve início em julho, varia de acordo com a avaliação
da instituição sobre a necessidade da moeda americana pelos agentes financeiros.

Até agora, a enxurrada de recursos externos ainda não chegou por aqui. Um sinal de
quando estiverem vindo – se realmente vierem – será uma queda ainda maior do
dólar. “Os investidores podem tentar antecipar (esse aumento de fluxo por meio da
cotação)”, explicou o diretor.
Para Berriel, o mundo enxerga o Brasil hoje com uma posição favorável. E cita que um
dos elementos que formam essa avaliação se dá justamente pelo processo
desinflacionário que o BC pretende traçar nos próximos anos. Em 2015, o IPCA foi de
10,67% e a previsão mais recente da instituição para este ano é de taxa de 6,75%.
Para o ano que vem, o Banco mira em 4,50%.
“O que pode ser ruim para o Brasil, é uma situação de revisões muito violentas (dessas
previsões de liquidez)”, previu. O diretor citou como possíveis consequências para o
País mudanças nos preços de ativos (bolsa e dólar) e dificuldade de redução da
inflação.
Tecpar apoia pequenas e médias empresas que buscam exportar
22/08/2016 – Fonte: Tribuna do Paraná

Empresas paranaenses que buscam acessar mercados internacionais podem contar
com o apoio do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) para realizar análises
técnicas de seus processos e produtos. Essas análises são fundamentais para atestar
aos países importadores que os produtos paranaenses atendem às especificações
técnicas das nações de destino.
Várias unidades do Tecpar trabalham em conjunto para ajudar o empresário a chegar
no mercado internacional, como os laboratórios dos Centros de Tecnologia em Saúde
e Meio Ambiente, de Tecnologia de Materiais e de Medições e Validação; o Tecpar
Informação; o Tecpar Educação; Tecpar Certificação e a Agência Tecpar de Inovação.
De acordo com gerente do Tecpar Informação, Rogério Moreira, os principais
beneficiados pelo apoio do instituto são as pequenas e médias empresas. “Em tempos
de crise, buscar mercados internacionais diminui a dependência apenas do consumidor
brasileiro e dos sobressaltos da economia doméstica”, salienta.
Para exportar, o empresário precisa cumprir uma série de requisitos, como conhecer
os aspectos jurídicos e legais para a exportação, tanto no Brasil quanto no país de
destino, além de ter o produto qualificado para atender às exigências internacionais,
ressalta Moreira.
É nesta fase que entra o Tecpar. O instituto oferece capacitação para a exportação,
cursos técnicos, identificação de requisitos legais, adequação de produtos e processos,
inteligência de mercado, obtenção de marcas e patentes e certificação.
“O Tecpar tem especialistas que podem ajudar o empresário a conhecer os melhores
mercados para seus produtos e que podem realizar ensaios que comprovem que tanto
o produto quanto o processo atendem os requisitos legais e especificações técnicas do
país de destino. Dessa forma, damos o apoio para o produto alcançar a qualidade
esperada pelo cliente internacional”, pontua Moreira.

Apoio - O Tecpar é uma das instituições paranaenses que participa do Plano Nacional
da Cultura Exportadora (PNCE), que apoia os pequenos e médios empresários
brasileiros a exportar. O plano é conduzido pela Ministério do Desenvolvimento,
Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e no estado tem o apoio ainda da Secretaria
do Planejamento e Coordenação Geral do Paraná, dos Correios, do Projeto Extensão
Industrial Exportadora (Peiex), do Banco do Brasil, da Federação das Indústrias do
Estado do Paraná (Fiep), da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do
Estado do Paraná (Faciap), do Sebrae e do Secretaria Especial de Agricultura Familiar
e do Desenvolvimento Agrário.
Soluções - Quatro grandes áreas são foco dos negócios dos centros tecnológicos do
Tecpar: Saúde e Meio Ambiente, Tecnologia em Materiais, Medições e Validação e
Informações Tecnológicas.
Interessados em conhecer as soluções tecnológicas desenvolvidas pelo Tecpar podem
acessar o site portal.tecpar.br/solucoes-tecnologicas.
Mini traz ao Brasil novo Cooper S Cabrio
22/08/2016 – Fonte: Automotive Business

A Mini já traz ao Brasil a versão atual do modelo Cooper S Cabrio, que recebeu novo
motor 2.0 TwinPower de 192 cavalos. O preço sugerido é de R$ 164.950. O carro traz
capota elétrica que permite a abertura ou fechamento em 18 segundos e pode ser
acionada com o carro andando até 30 km/h.
A transmissão automática tem seis marchas e a suspensão se adapta a diferentes tipos
de tipo. Por dentro o conversível mantém o padrão de design de outros Mini, como o
painel com quadro de instrumentos central, que inclui equipamento multimídia com
tela de 8,8 polegadas, sistema de navegação com mapas em 3D, head-up display com
indicadores de velocidade, nível de combustível, temperatura externa e informações
do navegador GPS.
O sistema de som Harman/Kardon traz 12 alto-falantes e tem 410 watts de potência.
O novo Cabrio vem com um sistema de proteção contra capotamento com atuadores
conectados eletronicamente aos dispositivos de segurança do veículo.
Se os sensores detectam risco de o carro tombar, duas barras de proteção
posicionadas atrás dos bancos traseiros se elevam para proteger as cabeças dos
ocupantes.
O motor tem injeção direta de combustível. O câmbio conta ainda com a função Launch
Control, para otimizar a aceleração e a tração no momento da partida. Segundo a
montadora, o conversível atinge 228 km/h de velocidade máxima e acelera de zero a
100 km/h em 7,1 segundos.
Entre os opcionais disponíveis há faixas decorativas para o capô, capas de retrovisores
com diferentes cores, bancos de couro cinza ou marrom, sensores de estacionamento
dianteiro e traseiro mais parking assist. O carro vem em 13 opções externas de
pintura, quatro cores de interior e duas de capota.

Caminhões Scania terão airbag lateral em nova geração
22/08/2016 – Fonte: Automotive Business

A nova geração de caminhões Scania que será apresentada na próxima semana, dia
23, na Europa, vai oferecer airbag do tipo cortina lateral visando maior segurança em
casos de capotamento, um dos tipos mais graves de acidentes com caminhões.
“O uso do cinto de segurança é essencial para permitir que os sistemas de segurança
façam seu trabalho e para garantir que o motorista não será jogado para fora da
cabine”, diz o responsável pelo desenvolvimento do sistema de segurança de impacto
da Scania, Christofer Karlsson.
“Nossa cortina airbag lateral - especialmente quando combinada com o airbag frontal
e com nossos pré-tensionadores dos cintos de segurança - garante que o motorista e
os passageiros a bordo terão uma chance muito maior de sobreviver a um acidente de
capotamento em um dos caminhões da nova geração da Scania, com consequências
menos graves do que se estivessem em qualquer outro caminhão”, defende.
Uma ocasião comum em caminhões é que o motorista é obrigado a realizar uma ação
evasiva para evitar o impacto a um veículo próximo ou a uma obstrução na estrada.
Se o caminhão for parar fora da estrada, raramente há capacidade de carga suficiente
para compensar o desvio, de modo que o veículo pode tombar em caso de altas
velocidades. Os airbags são acionados por meio de um sistema avançado de sensores
que determinam quando e se eles devem inflar.
Scania vê retomada a partir de 2017
22/08/2016 – Fonte: Automotive Business

A Scania acredita que a retomada dos negócios é possível em 2017. “Cremos no início
da renovação daquelas frotas compradas quando o mercado estava aquecido”, afirma
o gerente comercial da montadora, Wagner Tillmann, referindo-se especialmente ao
período de 2011, quando muitos anteciparam a troca de seus caminhões antes da
chegada dos modelos com tecnologia Euro 5 de controle de emissões.
“Mas isso vai depender também das condições de crédito, tanto do Finame, como do
CDC”, recorda Tillmann.
A Scania atua com modelos de caminhões semipesados e pesados, cujas vendas no
acumulado de janeiro a julho tiveram queda, respectivamente, de 38,9% e 8,9% no
confronto com o mesmo período do ano passado, um ano bastante ruim. As vendas
de chassis para ônibus Scania cresceram 9,2%, mas sobre uma base muito pequena,
de 142 unidades.

Para o gerente comercial, a retomada deve demorar mais para os semipesados porque
seus compradores têm maior dependência de crédito. O executivo recorda que o
mercado externo tem ajudado a Scania do Brasil a atravessar o período atual: “Nossa
produção mantém nível semelhante ao do ano passado por causa das exportações.”
Segundo a Scania, esses embarques são feitos sobretudo para a América Latina (Chile
e México são os dois maiores destinos), Ásia, África e Oriente Médio. “Temos facilidade
de exportar para países que ainda utilizam motores Euro 3”, recorda o gerente
comercial.
Nos últimos três anos o número de trabalhadores da montadora em São Bernardo do
Campo (SP) diminuiu 18% e está em 3,1 mil funcionários. A empresa informa que não
aderiu ao Programa de Proteção ao Emprego (PPE) e que não há Programas de
Demissão Voluntária (PDVs) em curso nem trabalhadores em licença.
EUA querem cortar 25% o consumo de diesel
22/08/2016 – Fonte: Automotive Business

Os Estados Unidos concluíram seu novo programa de emissões para veículos
comerciais diesel baseado em novas metas de eficiência energética, cujo principal
objetivo é reduzir em 25% consumo de combustível e as emissões de gases de efeito
estufa até 2027.
O novo programa deve estimular a inovação e a produção de novos veículos e motores,
com a expectativa de melhorar gradativamente sua eficiência a partir de 2021, quando
entra em vigor. As novas regras foram editadas em conjunto pela Agência Norte
Americana de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês) e pela Administração
Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário (NHTSA) e divulgadas esta semana.
Resultado de um trabalho de quatro anos, o novo programa de emissões foi desenhado
a partir de testes e pesquisas com extensão para a indústria, organizações ambientais,
sindicatos e outras partes interessadas. Seus padrões de desempenho foram
determinados para cobrir todas as faixas de veículos comerciais, incluindo vans,
picapes, caminhões e ônibus.
O conjunto faz parte do Plano de Ação Climática proposto pelo governo Obama no
início de 2014, visando novas legislações a serem executadas na próxima década.
Tais padrões poderão ser alcançados por uma série de mudanças tecnológicas e de
design, tais como melhorias do motor e da aerodinâmica dos veículos. O novo
programa prevê que ao fim de 2027 os novos modelos deixem de emitir 1,1 bilhão de
toneladas métricas de CO2, 10% a mais do que o proposto anteriormente, gerar uma
economia de US$ 170 bilhões em custos com combustíveis e reduzir o consumo de
petróleo em até 2 bilhões de barris durante toda a vida útil dos veículos vendidos no
âmbito do programa.
Segundo as entidades, o projeto deverá fornecer benefícios à sociedade norteamericana calculados em US$ 230 bilhões, incluindo melhoria do clima e redução de
gastos com saúde pública.

Além disso, as entidades consideraram que seus padrões finais de emissões e
eficiência são considerados rentáveis tanto para consumidores quanto para as
empresas, oferecendo períodos de retorno favoráveis para os proprietários de
caminhões.
O comprador de um novo caminhão pesado ou extrapesado em 2027 iria recuperar o
investimento na nova tecnologia de baixo consumo em menos de dois anos, por meio
da própria economia de combustível.
“As ações que tomamos hoje sobre mudança climática irão ajudar a diminuir os
impactos sobre as gerações futuras”, disse a administradora da EPA Gina McCarthy.
“Esta próxima fase de normas para veículos médios e pesados irá reduzir
significativamente as emissões de gases do efeito estufa ao mesmo tempo em que
conduz à inovação e irá assegurar que os Estados Unidos continuem a liderar o mundo
do desenvolvimento de tecnologias energeticamente eficientes na próxima década e
além”, completou.
“O anúncio ambicioso, mas exequível de hoje é uma grande vitória para o povo
americano, nos dando um ar mais limpo, mais dinheiro economizado na bomba e
benefícios reais para os consumidores em toda a cadeia de abastecimento”, disse o
secretário de Transportes, Anthony Foxx. “A ação de hoje preserva a flexibilidade para
que os fabricantes possam atingir estes objetivos por meio de uma série de inovações
e vias tecnológicas”.
Veículos comerciais em geral representam apenas 5% do tráfego do país, mas são
responsáveis por 20% das emissões de CO2 e do uso de combustível no setor de
transporte nos Estados Unidos, de acordo com a EPA. Globalmente, as emissões de
gases de efeito estufa provenientes de veículos pesados estão crescendo de forma
acelerada e a expectativa é de que eles superem as emissões dos veículos leves de
passageiros em 2030.
REBOQUES
As agências também estão finalizando as novas normas de eficiência energética e de
emissão de gases para reboques, que devem entrar em vigor antes do novo programa
de emissões.
Os novos padrões para reboques da EPA, que exclui certas categorias, tais como casas
móveis (trailer) entrará em vigor em 2018 para determinados modelos, enquanto os
padrões da NHTSA terão efeito a partir de 2021, com créditos disponíveis em caso de
participação voluntária antes disso.
Entre as tecnologias para maior eficiência de reboques, destacam-se dispositivos
aerodinâmicos, confecção em materiais mais leves e pneus autoinfláveis, que segundo
as agências podem reduzir significativamente o consumo total de combustíveis,
incluindo em carretas, enquanto o custo destas mudanças pode ser compensado em
menos de dois anos devido ao combustível economizado no período.
Por outro lado, a EPA reconhece que muitos fabricantes de reboques são pequenas
empresas, por isso o programa inclui disposições que reduzem carga ou atraso de um
ano para os padrões iniciais e requisitos de certificação simplificados.
Em comparação ao conjunto de normas proposto anteriormente, o novo programa
deve alcançar 10% mais reduções de consumo de combustível e emissões, provisões
de conformidade mais robustas, incluindo melhores procedimentos de testes,
auditorias de controle reforçadas e proteção contra dispositivos manipuladores,
normas para motores a diesel mais rigorosas, entre outras.
A NHTSA e EPA informam que as novas regras são baseadas naquelas que já estão

em vigor desde 2014 e que vão até 2018. Segundo as agências, elas vão resultar em
reduções de emissões de CO2 de 270 milhões de toneladas métricas e poupar os
proprietários de veículos em mais de US$ 50 bilhões em custos de combustível.
A regra também se baseia em normas que o governo pôs em prática para veículos
leves, projetadas para reduzir a poluição e economizar com custo de combustível.
Sync 3 será oferecido em todos os carros da Ford
22/08/2016 – Fonte: Automotive Business

A Ford começa a oferecer no Brasil a terceira geração do sistema de conectividade
Sync a partir de setembro. A tecnologia reúne recursos de navegação, áudio, telefone
e aplicativos.
Tudo pode ser controlado por controle de voz capaz de atender a 10 mil comandos,
segundo a montadora. A novidade chega na linha 2017 do Focus, mas será oferecida
como opcional em todos os carros da marca até o ano que vem. O Sync 3 vai conviver
por algum tempo com a antiga geração.
“Ouvimos 22 mil comentários e sugestões dos clientes para desenvolver a nova
geração”, conta David Borges, supervisor de conectividade da Ford América do Sul.
Segundo ele, o Sync 3 tem processador mais rápido e tela sensível ao toque.
“A experiência do cliente hoje está baseada no que ele tem no smartphone, então
desenvolvemos uma tela tão boa quanto a de um celular, que responde rápido e não
fica marcada com as digitais”, conta. A fabricante buscou tornar a interface mais
intuitiva, com os principais comandos acessíveis a dois toques.
Outra grande novidade são os sistemas Apple Car Play e Android Auto já incorporados
na central multimídia, o que torna o Sync compatível com a maioria dos telefones. O
pareamento funciona para ligações e para uma série de outras funções, como as do
aplicativo de música Spotify, que já vem instalado no sistema.
As músicas sincronizadas aparecem na tela, em uma versão do app desenvolvida
especialmente para o sistema da Ford.
Além do programa para ouvir música, o Sync 3 vem com sete aplicativos instalados,
incluindo o Banco 24h, para localizar caixas eletrônicos, o Touch Pizza, que permite
pedir pizza on-line e o Glympse, sistema para compartilhar a localização com um
contato. Outras opções são oferecidas para download por meio do AppLink.
CONECTIVIDADE E INOVAÇÃO ABERTA
A Ford calcula que o Sync esteja presente em 15 milhões de carros vendidos
globalmente. O plano é intensificar essa presença com a terceira geração do sistema.
“Esta tecnologia é um dos pilares da nossa estratégia de conectividade”, conta Maurício
Greco, gerente de marketing da companhia no Brasil. O executivo destaca que o
sistema é importante dentro do plano de mobilidade inteligente da marca, que prevê
a produção em massa de carros autônomos em cinco anos.

“O projeto nos adapta ao novo conceito de mobilidade e tecnologia para o futuro.
Miramos em oportunidade global de US$ 5,4 trilhões no setor de mobilidade e
transporte com o nosso programa Smart Mobility, que passa por conectividade, análise
de dados e veículos autônomos”, estima Greco. Ele defende que o plano é tão
importante no modelo de negócio da companhia quanto fabricar carros.
A estratégia passa pelo contato mais estreito com desenvolvedores e startups,
inclusive no Brasil, que é um dos polos globais de engenharia da Ford. Entre os dias
20 e 21 a empresa estará na edição de Recife (PE) da Campus Party, feira com
participação intensa de programadores e jovens empresas da área tecnológica.
A montadora já participa há quatro anos da edição de São Paulo. No evento, a
companhia mostra novidades e promove hackathons, as maratonas de programação.
Outra iniciativa baseada em inovação aberta é o Ford Developer Program, site que
oferece ferramentas para que programadores desenvolvam aplicativos para o Sync.
“Eles baixam um emulador, que simula o sistema no computador, criam a solução e
nós avaliamos. Se for interessante podemos passar a oferecer para download no
Sync”, conta Borges.
Mercedes põe investimentos em dúvida
22/08/2016 – Fonte: Automotive Business

Ao fim de uma semana de manifestações de trabalhadores contra a iminência de
demissões em São Bernardo do Campo, a Mercedes-Benz enviou comunicado
informando que irá comprometer investimentos planejados caso não consiga reduzir
seus custos no ABC Paulista.
A montadora concedeu licença remunerada a quase toda a fábrica na segunda-feira,
15, e começou a enviar comunicados aos trabalhadores que serão demitidos. Cerca de
1,4 mil funcionários já cumpriam licença e em princípio serão os primeiros desligados.
São trabalhadores inscritos no Programa de Proteção ao Emprego (PPE), cujo período
de estabilidade termina em 31 de agosto. As vendas de caminhões Mercedes de janeiro
a julho somaram 8,8 mil unidades, 23,3% a menos que no mesmo período de 2015,
um ano já bastante ruim. Os chassis para ônibus somaram apenas 4,1 mil unidades
até julho de 2016, resultando em queda de 27,7%.
No comunicado, a Mercedes recorda que esgotou todas as possibilidades para manter
o nível de emprego (por PPE, layoff e férias coletivas). Na quinta-feira, 18, em evento
organizado pela Câmara Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul, o presidente da
Mercedes-Benz no Brasil, Philipp Schiemer, afirmou que ainda não dá para prever
quando ocorrerá a recuperação do setor automotivo no País.
Na sexta-feira, 19, o ministro interino do Trabalho e Emprego, Ronaldo Nogueira, foi
ao Sindicado dos Metalúrgicos do ABC para falar sobre a situação dos trabalhadores
na montadora e a crise do setor automotivo.
Segundo a entidade, o ministro se comprometeu a contatar a direção da Mercedes
para ajudar nas negociações pela manutenção dos empregos. Nogueira também

admite rever as regras do PPE, com maior participação do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT).
Na segunda-feira, 22, o sindicato realiza às 10 horas em frente à própria sede uma
nova assembleia com os trabalhadores da Mercedes. A entidade quer atualizá-los
sobre as negociações que ocorreram durante a semana.
Produção de aço bruto no Brasil atinge em julho maior nível em 9 meses
22/08/2016 – Fonte: CIMM
A produção brasileira de aço bruto atingiu em julho o maior volume mensal do ano,
somando 2,7 milhões de toneladas, um crescimento de 6,4 por cento sobre junho,
segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Aço Brasil (IABr), que
representa as siderúrgicas do país.
O dado foi divulgado alguns dias depois que executivos do setor citaram que estão
notando indicações de início de melhora na demanda por aço no país, que tem sofrido
há meses diante da recessão.
Na terça-feira, executivos da Companhia Siderúrgica Nacional afirmaram que a
empresa vai religar no início de outubro alto-forno parado desde janeiro. Na semana
passada, o grupo Gerdau comentou que estava vendo alguns sinais de melhora na
confiança na economia.
Segundo o IABr, a produção de aço bruto do país em julho foi a melhor desde as 2,98
milhões de toneladas produzidas em outubro do ano passado.
No acumulado de janeiro a julho de 2016, o setor registra queda de 12 por cento no
volume produzido sobre o mesmo período de 2015, para 17,57 milhões de toneladas.
A expectativa do IABr para o ano, informada em junho, é de queda de 6,8 por cento
na produção, a 31 milhões de toneladas.
Já as vendas de aço no Brasil no mês passado foram de 1,39 milhão de toneladas,
cerca de 7 por cento abaixo de junho e 3,3 por cento menores que um ano antes.
O dado de vendas trouxe uma melhora anual de 8,3 por cento nas vendas de produtos
planos, usados em indústrias como máquinas e equipamentos e veículos, e de 45 por
cento em produtos semiacabados. Já os laminados longos, voltados para aplicações
como construção civil, tiveram queda de 16,7 por cento nas vendas no Brasil no
comparativo com julho de 2015.
O consumo aparente, que inclui as vendas de material importado no país, somou 1,5
milhão de toneladas em julho abaixo das 1,6 milhão de toneladas de junho, mas
acelerando diante do ritmo de 1,3 milhão de toneladas do início do ano.
O IABr informou que as importações de aço no Brasil caíram cerca de 59 por cento em
relação a julho de 2015, totalizando 112 mil toneladas, mas ficaram acima das 92 mil
toneladas de junho. Já as exportações foram de 896 mil toneladas em julho ante 1,2
milhão em junho.
Termostato passivo mantém temperatura sem gastar energia
22/08/2016 – Fonte: CIMM
Embora já existam camuflagens termais, que tornam áreas imunes ao calor - elas
ficam "invisíveis" ao calor -, pesquisadores chineses conseguiram feito semelhante de
uma maneira mais simples e usando materiais comuns.

Xiangying Shen e seus colegas da Universidade Fudan construíram o que eles chamam
de um termostato que não consome energia, capaz de manter constante a
temperatura de uma região que está em contato direto com outras regiões quentes e
frias - termostato é um dispositivo que tenta manter constante a temperatura de um
sistema.
Manter temperaturas estáveis é importante nos processadores de computador, nos
satélites artificiais - que têm enorme variação de temperatura na área virada para o
Sol - e nas residências, prédios e indústrias. Existem soluções para todos esses
problemas, mas todos consomem energia ou requerem grandes e pesados sistemas
de isolamento térmico.

Mesmo variando a temperatura das extremidades em mais de 50º C, a zona
central
manteve-se
a
uma
temperatura
virtualmente
constante.
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Termostato passivo
O termostato sem energia explora o fato de que a condutividade térmica de um
material - uma medida da facilidade com que o calor flui através dele - pode variar
com sua temperatura.
Assim, para manter estável a temperatura - que podemos chamar de T - de uma área,
o material da área fria adjacente precisa ser escolhido de tal forma que ele conduza
bem o calor a temperaturas acima de T. Inversamente, o material da área quente
adjacente precisa ser escolhido de tal forma que ele conduza bem o calor a
temperaturas abaixo de T.
Poder-se-ia imaginar que, conforme o lado quente torna-se mais quente, a região
central também se aqueceria. Ao contrário, a condutividade do fluxo termal cai, o que
tem o efeito de aumentar a diferença de temperatura entre a extremidade quente e a
zona central. Tal como acontece com fios elétricos ou com canos de água, quando a
resistência ao fluxo através de um canal aumenta, a diferença de tensão ou pressão
através do canal também aumenta - assumindo que a taxa de fluxo é fixa.
Para o fluxo de calor, a analogia implica um aumento da diferença de temperatura
que, neste caso, é exatamente o suficiente para manter a zona central à temperatura
T.
Compósito termal
O protótipo foi feito com uma estrutura que mistura duas camadas de fitas trançadas
de dois materiais diferentes. Uma das camadas, fraca condutora de calor, é fixa; a
outra, boa condutora de calor, fica livre para curvar-se para cima quando a
temperatura sobe, quebrando o canal de condução e deixando apenas a camada
termicamente isolante.
No experimento, as extremidades do dispositivo variaram de 35º C a 80º C, enquanto
a temperatura da zona central variou apenas 1º C.

A equipe afirma que espera encontrar usos comerciais para seu dispositivo o mais
rapidamente possível, sobretudo na redução da necessidade do uso de aparelhos de
ar-condicionado em casas e edifícios.
Governo quer implementar programa de renovação da frota
22/08/2016 – Fonte: Usinagem Brasil
Em palestra no Congresso da Fenabrave, realizado na semana passada em São Paulo,
o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, afirmou que o
governo está avaliando a possibilidade de implementar o programa de renovação de
frota. De acordo com o ministro, o governo está empenhado em criar uma estratégia
para a retomada das vendas de veículos no mercado interno como forma de
impulsionar a produção no setor e garantir a estabilidade no emprego.
"Entendo que toda a cadeia produtiva se beneficiará dela, especialmente na
recuperação dos empregos perdidos. Tenho dito sempre que o melhor programa social
para o Brasil é a geração de empregos", afirmou o ministro.
Pereira informou que a ideia, que começou a ser discutida na semana passada com 19
entidades do setor, é estimular a renovação da frota e, para isso, estão sendo
contatados os agentes financeiros, incluindo os bancos públicos. O ministro informou
que assumiu compromisso com a Anfavea - Associação Nacional dos Fabricantes de
Veículos Automotores de finalizar o projeto até o final deste ano.
“O governo está trabalhando para melhorar o ambiente de negócios no Brasil, e estou
empenhado em destravar as amarras burocráticas”, afirmou, citando dados relativos
ao ranking Doing Business 2016, do Banco Mundial, em que o Brasil aparece na 116ª
posição entre 189 países com chances de bons negócios.
Sobre o programa de renovação da frota, Antonio Megale, presidente da Anfavea,
também presente ao encontro, afirmou que estão sendo feitos ajustes e que não há
ainda estimativa de prazo para a conclusão, porque a proposta envolve questões
complexas. Megale antecipou que, em sua essência, o objetivo do programa é o de
retirar de circulação os veículos antigos, que seriam destinados a um projeto de
reciclagem do próprio setor.
Programa - Há anos o setor automotivo defende a criação de um programa de
renovação de frota para estimular a produção e venda de novos veículos. Em 2013,
entidades do setor apresentaram ao governo projeto que se restringia aos caminhões.
Segundo os dados apresentados no estudo, cerca de 200 mil caminhões com mais de
30 anos circulam pelo País.
O novo programa, batizado de Programa de Sustentabilidade Veicular, envolve
também os automóveis. O objetivo é retirar de circulação caminhões com mais de 30
anos e automóveis com mais de 15 anos. De acordo com Alarico Assumpção Junior,
presidente da Fenabrave, a implantação do programa pode gerar vendas anuais
adicionais de 500 mil carros por ano.
Segundo o jornal “Valor Econômico”, no dia seguinte ao evento o ministro Pereira
levou ao presidente interino o projeto das entidades, que o considerou incipiente. De
acordo com o jornal, o governo pediu que o setor automotivo refaça o “dever de casa”
e ajuste a proposta apresentada inicialmente. “O setor apresentou ao governo uma
proposta de empréstimos subsidiados, com juro praticamente zero, além da criação
de uma espécie de seguro. O governo alerta para a necessidade de o programa
considerar a realidade da economia do país e impõe a questão como condição para
avançar com as discussões”, informa o jornal.

Anfavea acredita em retomada do crescimento em 2017
22/08/2016 – Fonte: Usinagem Brasil
Durante o 26º Congresso Fenabrave, realizado pela Federação Nacional da Distribuição
de Veículos Automotores, Antonio Megale, presidente da Anfavea (Associação Nacional
dos Fabricantes de Veículos Automotores), mostrou-se otimista quanto à possibilidade
de uma retomada na economia.
“Em 2017, estaremos em uma situação mais robusta e podemos voltar à quinta
colocação (eno ranking dos países produtores) no mercado mundial”, disse, lembrando
que, no acumulado até julho deste ano, as vendas de veículos caíram quase 25%.
Megale lembrou ainda que a indústria automobilística está com uma capacidade ociosa
superior a 50%, sendo que na área de produção de caminhões, o percentual é ainda
maior, em torno de 75%.
Para o dirigente empresarial, mesmo com uma possível retomada do mercado
doméstico, a indústria manterá o investimento na busca dos clientes externos. “Novos
mercados estão sendo abertos e são difíceis de conquistar. Uma vez conquistados
esses mercados, a gente espera mantê-los de uma forma perene”.
Megale também destacou que os empresários do setor estão contando com a retomada
da confiança da economia, após a definição política do país. Para ele, isso irá poderá
ajudar a recuperar, principalmente, o setor de veículos pesados, que tem sido mais
penalizado pela crise. Para o presidente da Anfavea há sinais de liquidez no mercado,
apontando como exemplo, as cotas de consórcios que poderiam “irrigar a economia”.
Ministério da Fazenda: PIB deve crescer 1,6% em 2017
22/08/2016 – Fonte: Usinagem Brasil
O governo elevou a sua projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB)
em 2017. De acordo com o Ministério da Fazenda, após a melhora de uma série de
indicadores, principalmente dos de confiança de setores produtivos, a expectativa para
o Produto Interno Bruto (PIB) subiu de 1,2% para 1,6%.
Segundo o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Carlos Hamilton
Araújo, essa mudança trará repercussões positivas não apenas na geração de emprego
e de renda dos brasileiros, mas também impactos favoráveis para as contas públicas
no próximo ano.
Esses impactos, no entanto, serão detalhados apenas em 31 de agosto, quando será
apresentado o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017. Araújo avaliou que
esse 0,4 ponto percentual a mais no PIB será puxado pelo consumo das famílias e por
investimentos.
“As informações que o Ministério da Fazenda vem coletando indicam que a atividade
econômica no segundo semestre vai ter desempenho melhor que o observado no
primeiro semestre”, relatou o secretário. “Nossas projeções indicam que teremos
crescimento do PIB já no quarto trimestre de 2016”.
“No setor privado há casas [corretoras e instituições financeiras] que trabalham com
trajetória de crescimento já no terceiro trimestre. Isso não está no nosso cenário, mas
não está descartado”, afirmou.
Melhora na economia - Para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
considerado a inflação oficial do País, a expectativa manteve-se em 4,8%, próximo
portanto da meta perseguida pelo Banco Central.

Araújo explicou que a economia já começa a registrar os primeiros sinais de mudança.
Ele lembrou que, já em março, os mercados passaram a antecipar mudanças e desde
então “progressos relevantes ocorreram em indicadores financeiros”.
O Credit Default Swap (CDS), que serve como uma espécie de termômetro para solidez
de um País - e popularmente é conhecido como Risco País - saiu da marca de cerca de
500 pontos em janeiro para algo ao redor de 250, recentemente.
As expectativas de inflação também recuaram: as projeções para 12 meses à frente
no Boletim Focus caíram de cerca de 7,2% no início do ano para 5,4%. O Ibovespa,
indicador que reúne as ações das principais empresas na Bolsa de Valores de São
Paulo (BM&FBovespa), subiu de cerca de 42 mil pontos para um nível acima dos 58
mil pontos. “Do ponto de vista de indicadores financeiros, isso ilustra bem que houve
progressos relevantes ao longo dos últimos meses”, disse, acrescentando que tem sido
observado paralelamente uma recuperação continua e importante dos indicadores de
confiança do empresário e do consumidor.
Economia real - Segundo o secretário, do lado real da economia, é possível ver
melhora nos indicadores de produção da indústria, que crescem há quatro meses
consecutivos. Dados de produção de bens de capital, que têm ligação direta com novos
investimentos, também têm evoluído positivamente.
“Estamos convictos de que nossa projeção é bem realista. Estamos confortáveis com
a projeção de crescimento de 1,6%”, afirmou. Araújo frisou ainda que quanto antes
os agentes recebem uma informação, mais seguros eles estão e menores são os riscos
nas decisões de consumo e de investimento das famílias e das empresas.
Empretec produz maior auto de linha já fabricado no País
22/08/2016 – Fonte: Usinagem Brasil

A Empretec acaba de realizar a entrega de um auto de linha para o Metrô SP. Tratase da maior máquina já fabricada no País em capacidade de carga (5 toneladas) e é
equipada com carroceria metálica, guindaste hidráulico e cabine com capacidade para
transportar 10 pessoas (sentadas).
Guilherme Nurchis, sócio-diretor da Empretec, explica que a empresa também está
produzindo um segundo modelo para o Metrô SP, integrante do mesmo contrato no
valor de R$ 8,5 milhões, e que será entregue até o final deste ano.
Segundo o diretor, este fornecimento vai contribuir para que a empresa alcance seu
maior faturamento em 46 anos de existência. “Também são boas as perspectivas para
2017, em função da concretização dos negócios iniciados neste ano. Esperamos um
crescimento de ao menos 20% sobre o ano anterior”, afirma.
Nurchis explica que os autos de linha são veículos ferroviários, destinados à inspeção
e manutenção de linhas de metrô, como também para rebocar veículos. Com clientes
como Metrô de São Paulo, Vale e MRS, entre outros, a Empretec trabalha com projetos
(do desenvolvimento à fabricação) e já entregou mais de 300 equipamentos
ferroviários. A maioria das ferrovias nacionais possui algum equipamento da empresa
rodando, seja em seu parque de máquinas ou em empresas que prestam serviço de

manutenção. Países como Argentina e Bolívia também possuem equipamentos da
empresa.
A Empretec oferece soluções customizadas para diversos setores, tais como:
ferroviário, rodoviário, transporte, telecomunicações, eletrificação, movimentação de
cargas, saneamento, militar e off-shore. Situada em Guarulhos, conta com equipe
composta de engenheiros, técnicos especializados e mão-de-obra própria, apta a
desenvolver equipamentos e peças, desde o levantamento em campo para detectar
necessidades até o projeto, fabricação de equipamentos ou mesmo a materialização
de um desenho previamente fornecido pelo cliente.
Auto de linha do Metrô SP - Segundo Nurchis, o projeto desenvolvido para a
Companhia do Metropolitano de São Paulo favoreceu a criação de uma nova família de
máquinas. “Utilizando o mesmo conjunto de tração é possível fabricar rebocadores,
veículos de transporte para equipes de manutenção ou equipamentos mais complexos
como o que será entregue para o metrô”, explica.
O equipamento dispõe de características ímpares: a carroceria possui estrutura em
aço com dimensões de 6 mil mm de comprimento, largura de 2.500 mm e 450 mm de
altura; piso em chapa de aço antiderrapante e guardas laterais articuladas e
removíveis sem desmontagem de peças.
O chassi principal é viga “U” de aço dobrado. Além disso, possui sistema de vídeo a
cores integrado com o (sistema) de câmeras localizado na cabeceira oposta,
permitindo total segurança à condução do veículo no sentido oposto à cabine. Ainda
no que se refere à segurança, o veículo dispõe de sistema de freio a ar comprimido de
dois circuitos, freios a disco e sistema de freios ABS.
Wago lança pedra fundamental de fábrica em Jundiaí
22/08/2016 – Fonte: Usinagem Brasil

A Wago, empresa alemã especializada em conexões elétricas e automação, consolidou
sua presença de 10 anos no mercado nacional com o lançamento da pedra
fundamental de sua sede própria, em Jundiaí (SP).
O empreendimento, previsto para começar a operar em fevereiro de 2017, triplicará a
capacidade de estoque e de produção e montagem de réguas de bornes da empresa,
além de comportar número maior de funcionários no escritório administrativo,
podendo chegar a 150 colaboradores.
A nova sede totalizará 3,2 mil m² de área construída, na primeira etapa, em terreno
de 16 mil m². A escolha do local foi motivada, principalmente, pela proximidade com
a atual planta, em Itupeva (SP), a fim de manter o quadro de funcionários. Outros
fatores que contribuíram para a definição foram o fato de ser uma região com mão de
obra qualificada para apoiar o crescimento futuro e a questão logística, já que está
próximo das Rodovias Bandeirantes e Anhanguera e no meio do trajeto entre São
Paulo e Campinas, onde estão os principais aeroportos.
A nova sede está sendo concebida considerando quatro etapas para acomodar futuras
expansões. Nesta primeira fase, a construção contará com centro de distribuição,
Customer Support (atendimento técnico e comercial a clientes e parceiros), área de

configuração e montagem de réguas de bornes, área administrativa e financeira e
espaço útil para fabricação local tão logo surja a necessidade. Com todos os estágios
finalizados, terá capacidade para acomodar até 1.000 funcionários.
A cerimônia que marcou o lançamento da pedra fundamental contou com a presença
de colaboradores da Wago - cada departamento escolheu um representante para
acompanhar o evento -, de gestores das áreas estratégicas da empresa, do diretor
geral da Wago Brasil, Marcos Salmi, além de Axel Börner, CFO da Wago Alemanha,
que veio ao país especialmente para a ocasião.
“A Wago aposta no Brasil como local estratégico para a consolidação de seus negócios.
Temos aqui um grande número de clientes globais com produção local que precisamos
apoiar”, disse Axel Börner. “Nestes 10 anos de operação, conquistamos resultados
muito satisfatórios e nos tornamos bastante competitivos no mercado. A evolução das
atividades tem sido tão representativa que não tivemos dúvidas em investir em algo
maior, vislumbrando futuro promissor”.
APS abre unidade de manutenção de hélices em Atibaia
22/08/2016 – Fonte: Usinagem Brasil
A Aircraft Propeller Services (APS) deu início às operações de sua primeira unidade
brasileira, instalada em Atibaia (SP). A empresa americana é uma das líderes mundiais
em manutenção de hélices aeronáuticas, e já foi certificada pela Anac (Agência
Nacional de Aviação Civil) para realizar suas operações.
O projeto envolve, no total, investimentos de R$ 4,5 milhões, sendo que R$ 500 mil
serão aplicados em 2017 após o aumento de demanda que está previsto com novos
projetos. A unidade será a primeira e única da América Latina licenciada para fazer a
manutenção de hélices da UTC Aerospace Systems, antiga Hamilton Sundstrand, com
capacidade de inspecionar e reparar hélices 586F com tecnologia de Wrap
Compression.
“Com a certificação da Anac, a APS Brasil está bem posicionada para atender os
operadores brasileiros das aeronaves ATR 42/72 e CASA CN295 - Azul, Passaredo,
MAP, Total, Flyways e Modern Logistics, além da própria Força Aérea Brasileira.
Estamos comprometidos a ajuda-los a otimizar custos operacionais e de transporte,
diminuindo o tempo de reparo em suas aeronaves. Construímos esta oficina para os
operadores Brasileiros”, afirma o vice-presidente de vendas e marketing da empresa,
Dennis Santare.
Segundo ele, o investimento faz parte da estratégia global de negócios da empresa de
construir uma rede de unidades em locais-chave ao redor do mundo. “O centro em
Atibaia vai oferecer um ponto logístico conveniente e de alto custo-benefício para os
clientes que já temos no Brasil”, explicou.
A APS também está trabalhando para conseguir a certificação da EASA (Agência de
Segurança Européia de Aviação, em inglês) até o fim do trimestre para tornar-se um
provedor de serviços terceirizados como ensaios não destrutivos, aspersão térmica,
pinturas, entre outros.
Governo não prevê alta de imposto, diz Padilha
22/08/2016 – Fonte: Em.com
Faltando menos de duas semanas para o envio ao Congresso Nacional da lei
orçamentária de 2017, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, garantiu que não
haverá surpresa e que o governo fechará as contas do ano que vem sem aumento de
tributos. A proposta do Orçamento, afirmou, será feita com mais cortes nas despesas

para garantir o cumprimento da meta fiscal de 2017, de déficit de R$ 139 bilhões.
Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, Padilha disse que revisões na concessão
de seguros por causa de acidentes de trabalho podem economizar de R$ 5 bilhões a
R$ 7 bilhões por ano. "Estamos trabalhando com a possibilidade de cortar despesas
em muitas áreas", afirmou Padilha. Segundo ele, o aumento das receitas previstas
virá da retomada da economia e do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI).
"O presidente Michel (Temer) e a área econômica entendem que o Orçamento de 2017
fechará sem aumentar ou criar tributos. Por quê? Temos um mar de oportunidades
para parcerias com o setor privado, pelas quais a União receberá valores de outorgas
também", disse.
A proposta de Orçamento tem de ser enviada até 31 de agosto, mesmo dia previsto
para o julgamento do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Mas o
ministro disse que essa coincidência de data não atrapalhará o projeto de lei. "A
limitação das despesas, com o estabelecimento do teto, interessa a todo cidadão, mais
do que aos eventuais governantes."
Pós-impeachment
Padilha rebateu as críticas de que o governo vai deixar o encaminhamento da agenda
econômica no Congresso para depois das eleições municipais. "Negativo. Não
poderemos deixar as medidas saneadoras para depois.
Caso contrário, dificilmente poderemos votar as medidas este ano", ponderou. Ele
informou que a reforma da Previdência será fechada depois da efetivação de Temer
na presidência e antes das eleições municipais de outubro.
Para ele, após o impeachment, Temer terá maior força e credibilidade para negociar a
aprovação das medidas no Congresso. "Ele (Temer) somará essas duas qualidades: o
presidente e o respeitado conhecedor e operador do Congresso."
Depois da pressão política contra o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, sobretudo
de lideranças do PSDB, Padilha minimizou o problema. "O PMDB tem um projeto de
que o governo Temer tem de dar certo. E o ministro Meirelles é pessoa indispensável
para alcançar esse objetivo", disse. Ele acrescentou que não "há ninguém" no PMDB
com ação para desprestigiar o ministro da Fazenda e sua equipe.
Na estratégia de fortalecer a agenda de negociação das medidas econômicas, Meirelles
começa nesta segunda-feira uma série de reuniões das bancadas de parlamentares de
partidos da base do governo para falar sobre a Proposta de Emenda Constitucional
(PEC) do teto de gasto e do projeto de lei orçamentária
Projeção para IPCA de 2016 na pesquisa Focus segue em 7,31%, revela BC
22/08/2016 – Fonte: Em.com
Após piora nas projeções de inflação na semana passada, as previsões contidas no
Relatório de Mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira, 22, pelo Banco Central,
voltaram a mostrar um índice menor para o ano que vem. A projeção para o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2017 caiu de 5,14% para
5,12%. Quatro semanas atrás, estava em 5,29%. Para 2016, permaneceu em 7,31%.
Um mês antes, estava em 7,21%.
No dia 10 de agosto, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou
que a inflação em julho foi de 0,52%, acima da mediana de 0,45% prevista na
pesquisa do Broadcast Projeções com as instituições financeiras. Na pesquisa Focus
que se seguiu, houve piora nas estimativas do mercado financeiro.

Por sua vez, no comunicado do último encontro do Comitê de Política Monetária
(Copom) e na ata da reunião, o BC havia informado que, pelo cenário de referência,
que pressupõe a Selic (a taxa básica de juros) inalterada em 14,25% ao ano e um
dólar a R$ 3,25, as projeções apontam para uma inflação em torno da meta de 4,5%
já em 2017.
No cenário de mercado, que utiliza as trajetórias para os juros e o câmbio apuradas
na pesquisa Focus, a inflação projetada para 2017 estava em torno de 5,3%, conforme
a ata. Para 2016, a ata do Copom indicou que as projeções, tanto no cenário de
referência quanto no de mercado, apontavam para uma inflação em torno de 6,75%.
Entre as instituições que mais se aproximam do resultado efetivo do índice no médio
prazo, denominadas Top 5, as medianas das projeções para a inflação deste ano no
relatório Focus pioraram, passando de 7,41% para 7,51%. Para 2017, permaneceram
em 5,25%. Quatro semanas atrás, as expectativas eram de, respectivamente, 7,20%
e 5,29%.
Já a inflação suavizada 12 meses a frente voltou a ceder, passando de 5,42% para
5,34% de uma semana para outra - há um mês, estava em 5,63%. As estimativas
para os índices mensais mais próximos seguiram resilientes: as de agosto passaram
de 0,32% para 0,33% (quatro semanas antes estavam em 0,30%). Para setembro,
seguiram em 0,35%, sendo que um mês antes estavam em 0,36%.
Preços administrados
O Relatório de Mercado Focus voltou a mostrar mudanças nas projeções para os preços
administrados, tanto em 2016 quanto em 2017. A mediana das previsões do mercado
financeiro para este indicador este ano passou de alta de 6,18% para avanço de
6,10%.
No próximo ano, as projeções também melhoraram e a mediana passou de alta de
5,35% para elevação de 5,30%. Há um mês, o mercado projetava aumento de 6,38%
para os preços administrados em 2016 e elevação de 5,50% para 2017.
O BC contava com forte desinflação desse segmento para levar o IPCA para o intervalo
de 4,5% a 6,5% em 2016 - uma perspectiva que vai ficando distante, pelos dados do
Focus. Nos últimos tempos, o dólar mais baixo também vinha colaborando.
Em comunicações recentes, o BC enfatizou ainda que a retração econômica pode
ajudar no processo de desinflação. Por outro lado, disse que a inflação corrente e as
expectativas, ambas elevadas, seguram este processo.
Na ata do último encontro do Copom, a instituição projetou uma variação de 6,6%
para os preços administrados em 2016 e de 5,3% para 2017.
IGPs e IPC-Fipe
A pesquisa Focus mostrou também que a mediana do Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna (IGP-DI) de 2016 seguiu em 7,69% da última semana para
esta. Há um mês, estava em 8,62%. Para o ano que vem, a mediana das previsões
foi de 5,52% para 5,50%. Quatro levantamentos atrás, essa previsão para 2017
estava em 5,55%.
Os Índices Gerais de Preços (IGPs) são bastante afetados pelo desempenho do dólar
e pelos produtos de atacado, em especial os agrícolas. Outro índice, o Índice Geral de
Preços - Mercado (IGP-M), que é referência para o reajuste dos contratos de aluguel,
passou de 8,06% para 8,04% nas projeções dos analistas. Quatro levantamentos
antes estavam em 9,04%. Para 2017, as previsões mostraram recuo de 5,53% para
5,51% - um mês atrás estava em 5,69%.
A mediana das previsões para o Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto

de Pesquisas Econômicas (IPC-Fipe) de 2016 também caiu esta semana, de 7,51%
para 7,47%. Um mês antes, a mediana das projeções do mercado para o IPC era de
7,53%. Já para 2017, as expectativas para a inflação de São Paulo foram de 5,30%
para 5,20%, ante 5,31% de um mês antes.
Empresas insistem em venda casada e abusiva levando ao aumento das
queixas dos clientes
22/08/2016 – Fonte: Em.com
Imagine que você necessita de nova conta bancária. Depois de pesquisar bem a
instituição que melhor atende aos seus interesses, recebe a informação de que só
poderá se tornar cliente do banco se adquirir um cartão de crédito oferecido pela
mesma empresa.
Esse é um dos exemplos mais comuns da chamada venda casada – prática considerada
abusiva e ilegal pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), mas que avança
ilegalmente no Brasil.
Segundo especialistas em direito do consumidor, as denúncias envolvendo esse tipo
de abuso, tanto na compra de produtos quanto na de serviços, estão crescendo no
país. O único jeito de reverter essa estratégia dos fornecedores de ganho duplo em
cima dos clientes é conhecer as armadilhas, recusá-las e brigar na Justiça por eventual
ressarcimento.
Somente em 2015, o Procon de Belo Horizonte registrou 39 queixas relativas à venda
casada, e no acumulado deste ano já são 27 reclamações. De acordo com o órgão, os
cartões de crédito e o setor de telefonia são os campeões da ilegalidade nessa
modalidade.
Com base no CDC, a prática é uma imposição de venda de um produto ou serviço
sobre outro, obrigando, então, o consumidor levar para casa o que não deseja. Tratase de flagrante abuso, uma vez que o CDC preconiza a ampla liberdade de escolha do
cidadão de comprar ou contratar o que quiser e como quiser.
“Infelizmente, a prática da venda casada ainda persiste no Brasil”, alerta o advogado
especialista em direito do consumidor Dori Boucault, que aponta quais são,
atualmente, os principais casos de venda casada (veja o quadro).
Boucault explica que o tema vem ganhando dimensão no país com as denúncias dos
próprios consumidores. Um exemplo disso são as decisões do Supremo Tribunal
Federal (STF) que têm dado ganho de causa a eles.
Em 2009, por exemplo, o STF decidiu que um posto de gasolina não poderia vincular
o pagamento a prazo da gasolina à aquisição de refrigerante. A empresa alegou que
o cliente não havia sido forçado a adquirir a bebida e que poderia comprar gasolina
sem vinculação alguma a outro produto, pois a venda de refrigerantes fazia parte
apenas de um pacote promocional para pagamento a prazo. No entanto, os ministros
entenderam ser abusiva a prática.
“É tudo aquilo que você se sente obrigado a levar ao comprar ou contratar um serviço”,
define Boucault. Segundo ele, um caso do cotidiano é aquele em que o supermercado
oferece na gôndola o suco de uva junto de outros dois sabores. “É uma promoção para
a empresa desovar um tipo de bebida que não tem saída naquele momento. O
problema é se o consumidor não tiver a opção de comprar o suco de uva sem levar
para casa as outras duas bebidas. Aí, sim, isso é venda casada”, comenta.
O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) destaca uma outra situação,
quando um fornecedor impõe a contratação de outros produtos ou serviços de

empresas parceiras no negócio. São os casos de empresas de eventos que exigem
determinado bufê ou banda que tocará na festa; e de estabelecimentos de ensino que
determinam o local para a compra do uniforme ou do material escolar.
ENTRELINHAS
Para a coordenadora institucional da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor –
Proteste, Maria Inês Dolci, inicialmente, a prática abusiva era facilmente identificada,
quando o comerciante obrigava o consumidor a comprar alguma coisa para ter outra.
“Atualmente, isso não tem ficado tão às claras assim. Não é que não se tenham mais
registros desses casos, mas as ações estão nas entrelinhas”, observa, aconselhando
os consumidores a ficarem atentos.
Ela destaca que os bancos, por exemplo, não podem mais condicionar a concessão de
cartões de crédito à contratação de seguros e títulos de capitalização. “Mas,
infelizmente, isso é feito na 'boca do caixa'. Os funcionários das instituições oferecem
o serviço”, avisa. Maria Inês reforça que os supermercados também continuam
fazendo com que os consumidores levem para casa um produto ao escolher outra
mercadoria. “São vendas casadas que ocorrem também com a telefonia fixa e a móvel,
entre outros serviços. As empresas sabem que não podem e continuam fazendo”,
critica.
SEM EXPLICAÇÃO
Confira os sete tipos mais comuns de venda casada, segundo o advogado especialista
em direito do consumidor Dori Boucault
Compra de carro e venda de seguro
Uma das formas de venda casada mais comuns ocorre quando, na compra de um
carro, a concessionária informa que só é possível adquirir o veículo caso o consumidor
leve também um seguro.
Inclusão de cartão de crédito
Situação bastante comum aquela em que o banco exige que o cliente contrate o cartão
de crédito para abrir a conta do interessado. Trata-se de venda casada, pois o
fornecedor do serviço condiciona a venda de um item a outra opção que o consumidor
não escolheu. “O consumidor não pode ser obrigado a ter um cartão de crédito para
ter acesso quela conta. É dever do banco disponibilizar aos seus clientes apenas o
cartão de débito de forma gratuita”, orienta o especialista.
Pacote de seguros em empréstimos
Outra prática, no momento em que o consumidor solicita empréstimo ou
financiamento, é obrigá-lo a adquirir um pacote de seguro de casa, de vida ou de
veículo. “Se o fornecedor afirmar que só libera o financiamento se o consumidor
adquirir o tal pacote, ele está infringindo o Código de Defesa do Consumidor.
Dificilmente isso é escrito, mas existe em algumas situações”, afirma o advogado.
Garantia estendida
Induzir o consumidor a comprar a garantia estendida na aquisição de um produto ou
incluir essa garantia estendida na venda de qualquer mercadoria sem o consentimento
dele também configura venda casada. Esse tipo de garantia não é obrigatória por lei,
mas também não pode ser imposta.
Impor a contratação de um serviço de empresas parceiras
Isso corre quando o fornecedor condiciona a prestação do serviço à contratação de um
outro serviço ou à compra de produto de empresas parceiras. Segundo o advogado,
um exemplo claro desse tipo de venda casada pode ser observado quando uma
empresa que realiza eventos exige que o bufê ou a banda da festa sejam indicadas
por ela, sem possibilidade de se contratar outra à parte, exigindo que tudo seja feito
dentro de um pacote.

Estabelecimento de ensino que determina o local da compra do uniforme
escolar ou do material escolar
Dori explica que essa prática é proibida, pois os consumidores têm a liberdade de
comprar onde quiserem. “A escola pode indicar papelaria ou loja para que os preços
oferecidos sejam pesquisados, mas não pode obrigar os pais a comprar nela”, explica
Dori. Além disso, a escola também não pode determinar a marca do material escolar.
No Cinema
Impedir a entrada na sala de cinema do cliente que leva alimentos comprados fora da
área do empreendimento para consumí-los enquanto assiste ao filme costumava ser
prática recorrente que se caracteriza como venda casada. Segundo Dori Boucault, o
consumidor tem a liberdade de escolha e o cinema pode e deve aceitar alimentos
comprados fora da sua área de prestação do serviço.
Denunciar e processar são a única saída
O advogado Dori Boucault orienta o consumidor a sempre denunciar a venda casada.
“Primeiro, quando ele perceber que se trata de uma venda casada, deve avisar ao
comerciante ou fornecedor para que haja uma solução. Se a empresa insistir, deve ir
aos órgãos de defesa do consumidor e fazer a denúncia”, orienta. É essencial que o
cliente reúna provas que mostrem a prática ilegal.
Somente depois de ir ao Procon de BH foi que o policial civil Tiago Coutinho conseguiu
ser ouvido por uma empresa que presta serviços de internet. Ele conta que ao tentar
comprar o serviço, foi informado de que a venda só poderia ser efetivada caso ele
adquirisse uma linha de telefone fixo. “Avisei que se tratava de uma venda casada e
a empresa negou. Paguei pelo pacote porque precisava e, depois, fiz a denúncia no
órgão de defesa ao consumidor. Só assim consegui pagar somente pelo uso de
internet”, conta.
O abuso é praticado, ainda, em lojas de eletrodomésticos, com a oferta das chamadas
garantias estendidas; nas empresas de conexão de internet, que comercializam
provedores de acesso, além das instituições bancárias e financiadoras, interessadas
em vender seguros. Venda casada consiste, inclusive, em crime contra as relações de
consumo e a ordem econômica.
Brasil tem a pior arrecadação em 6 anos
22/08/2016 – Fonte: Em.com
A arrecadação de impostos manteve-se em marcha lenta em julho. De acordo com
dados divulgados ontem pela Receita Federal, a receita de impostos e contribuições
federais somou R$ 107,416 bilhões no mês passado, representando queda real
(descontada a inflação) de 5,8% na comparação com o mesmo mês de 2015. Em
relação a junho, houve aumento de 8,9%. O mês passado registrou o pior desempenho
para meses de julho desde 2010.
A despeito da evolução de junho para julho, no acumulado dos primeiros sete meses
do ano a arrecadação federal somou R$ 724,673 bilhões, recuo de 7,11% na
comparação com o mesmo período do ano passado. O valor também é o menor para
o período desde 2010. As desonerações tributárias concedidas pelo governo federal
resultaram em renúncia fiscal de R$ 52,842 bilhões de janeiro a julho, valor 16,88%
inferior ao de idênticos meses de 2015, quando essa conta foi de R$ 63,571 bilhões.
Os números comparados já consideram a variação da inflação medida pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).
Segundo a Receita, as desonerações concedidas pelo governo em julho totalizaram R$
7,567 bilhões, valor 9,35% inferior ao do mesmo mês de 2015 (R$ 8,347 bilhões). A

desoneração da folha de pagamento custou R$ 1,211 bilhão em julho e R$ 8,476
bilhões nos sete primeiros meses do ano. A redução das desonerações é uma das
apostas da equipe econômica para diminuir as despesas e não aumentar tributos.
O governo federal arrecadou, ainda, R$ 951 milhões com o Refis no mês passado,
programa de parcelamento concedido por meio da Lei 12.996, de 2014. A arrecadação
com o programa entre janeiro e julho deste ano foi de R$ 4,382 bilhões.
O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir
Malaquias, avaliou ontem que, apesar de julho ter voltado a apresentar queda na
arrecadação na comparação com 2015, a diferença do resultado acumulado no ano
com relação aos primeiros sete meses do ano passado é a menor desde fevereiro.
De janeiro a julho, a arrecadação foi 7,11% menor que a registrada entre janeiro e
julho de 2015. Até junho essa diferença era de 7,33% e chegou a ser de 8,71% no
começo do ano, até fevereiro.
“Mas o desempenho satisfatório de julho não foi suficiente para reverter dado negativo
na comparação com 2015”, ponderou Malaquias. Ele afirmou que os indicadores
industriais apresentam tímida recuperação, bem como o desempenho de alguns
serviços ligados à indústria, que começam a apresentar sinais positivos.
O principal fator negativo que continua pesando na queda da arrecadação federal é o
desemprego. “Com desemprego elevado, a renda das famílias tem um corte
significativo e isso reduz o consumo e a velocidade da economia, o que afeta a
arrecadação como um todo”, comentou o chefe do Centro de Estudos Tributários da
Receita. “Sem recuperação no emprego, a retomada da arrecadação pode vir só mais
adiante”, acrescentou.
Difícil reação
Malaquias citou que em julho houve melhora na arrecadação da estimativa mensal do
Imposto de Renda sobre Pessoas Jurídicas (IRPJ), tanto no setor financeiro quanto nas
demais empresas.
No mês analisado, essa rubrica apresentou crescimento real de 48,86% em relação ao
mesmo mês de 2015. As receitas nessa base de comparação passaram de R$ 6,167
bilhões para R$ 9,181 bilhões. “Não podemos dizer ainda que essa é uma tendência
para o restante do ano”, avaliou.
A Receita também registrou arrecadação atípica de R$ 2 bilhões no recolhimento de
IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de empresas do setor
financeiro.
“O recolhimento em julho deste ano veio em um patamar muito bom, bastante acima
do comportamento para o mês nos anos anteriores e não foi um evento de uma só
empresa, mas de um conjunto do setor. Por isso consideramos receita extraordinária,
porque não podemos dizer ainda se essa arrecadação será recorrente”, explicou o
chefe da Divisão de Previsão e Análise de Receitas do fisco, Marcelo Gomide.
Químicos em baixa
As importações de produtos químicos totalizaram US$ 2,8 bilhões em julho, com
redução de 8,8% na comparação com junho e de 27,6% ante igual mês de 2015. Em
volume, as compras externas recuaram 15,6%, no mês, totalizando 2,9 milhões de
toneladas, com retração de 16% na comparação anual.
Os dados são da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim). As exportações,
por sua vez, somaram US$ 1 bilhão, o que representa elevação de 1,2% frente a
junho, mas retração de 19,7% em relação a julho de 2015.

No acumulado deste ano, as compras externas alcançaram US$ 19 bilhões, o que
representa queda de 16,5% em relação ao mesmo período de 2015. Desde 2010, é a
primeira vez que o valor importado não supera a marca de US$ 20 bilhões no período
de janeiro a julho, diz a Abiquim.
Produção de aço bruto em julho cai 6% ante julho/2015, mas tem
recuperação mensal
22/08/2016 – Fonte: Em.com
A produção brasileira de aço bruto em julho somou 2,705 milhões de toneladas, queda
de 6% em relação ao observado no mesmo período do ano passado, de acordo com
dados do Instituto Aço Brasil (IABr). Em relação ao visto em junho o aumento foi de
6,4%. De janeiro a julho a produção de aço bruto foi a 17,572 milhões de toneladas,
queda de 12% na relação anual.
Ainda em julho o volume produzido de laminados foi de 1,912 milhão de toneladas,
leve queda de 0,4% ante julho do ano passado. Na comparação com o mês
imediatamente anterior foi anotado um crescimento de 7,8%. No acumulado do ano
até julho o volume foi a 12,127 milhões de toneladas, recuo de 12,7%.
A produção de aço plano, por sua vez, foi de 1,111 milhão de toneladas, queda de
2,2% ainda na relação anual. Por outro lado, na comparação com junho o crescimento
foi de 14,7%. De janeiro a julho a queda anual da produção foi de 17%, indo a 6,784
milhões de toneladas.
Já a produção de aço longo somou 801 mil toneladas, alta de 2,1% ante o observado
no mesmo mês do ano passado. Ante junho o recuo foi de 0,46%. No ano, a produção
caiu 6,6% e somou 5,343 milhões de toneladas.
Ainda mês passado as vendas internas foram de 1,4 milhão de toneladas de produtos
siderúrgicos, queda de 3,3% em relação a julho de 2015. No ano o recuo foi de 13,9%,
para 9,606 milhões de toneladas.
Para compensar a queda da demanda interna, a exportação foi uma saída para as
usinas. As exportações de produtos siderúrgicos em julho atingiram 896 mil toneladas
no valor de US$ 403 milhões, o que representa uma queda de 39% e de 38,3%
respectivamente, ainda na relação anual. No acumulado do ano, as exportações
alcançaram 7,6 milhões de toneladas e US$ 3,0 bilhões, aumento de 5,3% em volume
e queda de 25,0% em valor.
O consumo aparente nacional foi de 1,5 milhão de toneladas de produtos siderúrgicos
em julho de 2016, ou seja, 11,6% menor que o registrado no mesmo mês do ano
anterior.
As importações em julho somaram 112 mil toneladas, recuo de 58,7% na relação
anual, mas aumento de 21,7% na comparação mensal.
INSS define procedimentos para reavaliação dos benefícios por incapacidade
pagos há mais de 2 anos
22/08/2016 – Fonte: R7
Na próxima sexta-feira, dia 26, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vai definir
as agendas e os procedimentos para a reavaliação da capacidade de trabalho dos
segurados que recebem algum benefício por incapacidade há mais de dois anos. O
objetivo do governo é cortar em até 30% a despesa mensal com os benefícios.

O alvo são os segurados que já estão aptos para alguma atividade profissional e
aqueles que tiveram o benefício concedido pela Justiça, mas que não continua
incapaz.
Até quinta-feira, o INSS vai receber as inscrições dos médicos peritos interessados em
participar dos mutirões para avaliar os segurados. Para incentivar a adesão, o governo
oferece aos peritos um bônus de R$ 60 por exame.
Durante a semana, os médicos do INSS poderão fazer até quatro exames de
reavaliação. Se trabalhar aos sábados, exclusivamente para o pente-fino, a agenda
terá 20 exames. Deste modo, por semana, o perito pode receber até R$ 2.400 de
extras com as reavaliações.
Entre os 1,6 milhão de auxílios pagos atualmente pelo INSS, cerca de 840 mil são
pagos há mais de dois anos, parte deles concedidos por decisão judicial após terem
sido negados pelos peritos do instituto.
Segundo o governo, os auxílios-doença, pagos há mais de dois anos sem nova perícia,
consomem R$ 1 bilhão mensalmente dos cofres do governo. Serão reavaliadas
também três milhões de aposentadorias por invalidez, cujo gasto mensal chega a R$
3,6 bilhões.
As convocações dos segurados que deverão passar pela reavaliação começam em
setembro. As gerências regionais do INSS vão definir quais são os postos que abrirão
aos sábados.
No primeiro trimestre, 10% recebiam meio salário mínimo
22/08/2016 – Fonte: R7
A situação precária do mercado de trabalho fica evidente quando se analisa o
rendimento dos trabalhadores. No País, 10,3 milhões dos ocupados recebem até meio
salário mínimo, o que equivale a uma remuneração mensal de apenas R$ 440.
Essa parcela, que no primeiro trimestre deste ano representava 10,9% da População
Economicamente Ativa (PEA), em 2015 estava em 7,9%, com 9,023 milhões de
trabalhadores nessa condição.
Os dados, obtidos por meio da Pnad Contínua e compilados pela Fundação de
Pesquisas Econômicas (Fipe), apontam ainda que 5,5 milhões recebem apenas um
quarto do salário mínimo, o equivalente a uma renda mensal inferior a R$ 220.
No primeiro trimestre do ano passado, esse contingente era de 4,4 milhões de
pessoas.
"Esse movimento não é muito diferente do observado na taxa de desemprego padrão:
as taxas se reduzem até 2014 e voltam a subir desde então, como resultado da crise
econômica - acompanhada pelo crescimento da desigualdade de renda", afirma o
professor Rafael Camelo, da Fipe, responsável pelo levantamento dos dados.
Ele observa que esse contingente de baixos rendimentos abrange também
trabalhadores autônomos ou que tiveram redução de jornada, mas, sobretudo,
trabalhadores sem carteira assinada.
"Os dados são mais dramáticos não só pelo crescimento de uma parcela dos
trabalhadores que ganha pouco, mas porque esse é o mesmo grupo que dispõe de
menos proteção social em tempos de crise: não pode contar com seguro-desemprego
ou FGTS", explica.

Além disso, esse grupo é mais afetado pela corrosão do poder aquisitivo pela inflação,
que neste ano já acumula quase 5% e pressiona itens básicos da alimentação, como
arroz, feijão e leite.
Há seis meses no Brasil, Salomé Masaquisa, o marido e os dois filhos tiveram de
economizar nas compras e cortar custos para fazer o dinheiro render. "Deixamos de
comprar roupas e calçados, por exemplo, e de resto levamos só o necessário" diz ela,
nascida no Equador.
Salomé veio com a família em busca de melhores perspectivas, mas não tem sido fácil
contornar a crise. Com seu artesanato de acessórios de couro, que vende em uma
barraquinha no centro de São Paulo, consegue tirar em torno de R$ 350 por mês.
Com o rendimento do marido, que também vende artesanato pela cidade, o casal
consegue apenas o suficiente para pagar o aluguel de R$ 850 e manter o sustento da
família.
"Tem dias que a gente não vende quase nada, está muito fraco, as pessoas passam
reto", diz ela. Ainda assim, Salomé não se arrepende de ter decidido deixar seu país.
"Lá a situação estava muito difícil."
Produtos 'Made in Brazil' perdem vantagem do câmbio
22/08/2016 – Fonte: R7

Motivo de críticas do setor exportador ao governo, a forte queda do dólar ante o real
neste ano equipara o câmbio no Brasil à situação de outros importantes países
vendedores de commodities, como Austrália e Canadá.
Nos últimos dois anos, as empresas brasileiras foram beneficiadas pelos picos da
moeda americana nos períodos de intensificação da crise política, em especial em
2015. Agora, com as cotações mais baixas, as companhias nacionais perderam a
vantagem trazida pelo câmbio e precisam concorrer de igual para igual com empresas
de outros países.
No período de junho de 2014 para junho de 2016, o dólar subiu de R$ 2,20 para R$
3,20. Se fossem feitos ajustes em relação à inflação brasileira e à americana no
período, o dólar era para estar valendo R$ 2,58 no fim de junho deste ano.
Na prática, a cotação de mercado (R$ 3,20) estava 24% acima do valor ajustado pela
inflação (R$ 2,58). Este porcentual representa uma "vantagem" para o produto
brasileiro no exterior, em função do câmbio.
O problema é que, ao se avaliar o dólar australiano e o dólar canadense no mesmo
período, considerando a inflação desses países, os porcentuais eram semelhantes no
fim de junho deste ano, de 25% e 20%. É como se a vantagem do Brasil tivesse
desaparecido.
Os cálculos foram feitos pelo economista José Faria Júnior, diretor da Wagner
Investimentos, a pedido do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo
Estado, com cotações da base de dados do Federal Reserve (Fed, o banco central
norte-americano) de Saint Louis e com a inflação oficial dos países.

Como alguns índices de inflação são atualizados apenas trimestralmente, a avaliação
foi feita até o segundo trimestre deste ano. Em 2015, o Brasil foi mais competitivo.
No fim do terceiro trimestre do ano passado, quando os receios em torno da política e
do ajuste fiscal fizeram o valor nominal do dólar ante o real disparar, a "vantagem"
trazida pelo câmbio ao Brasil no mercado externo chegou a 62%, contra 31% da
Austrália e 24% do Canadá. Era o paraíso para o exportador.
Ajuste
"Nesta fase de cotações mais elevadas, os exportadores aproveitaram. Isso começou
basicamente a partir de julho de 2015, em meio às mudanças em torno do ajuste fiscal
no governo Dilma Rousseff, que culminaram com a perda do rating do País.
O dólar disparou, porque o mercado viu que a economia estava sem controle", destaca
Faria Júnior. "Só que o processo de impeachment em 2016 fez o risco país diminuir e
o dólar voltar ante o real. A vantagem dos exportadores foi diminuindo."
Para Faria Júnior, os exportadores brasileiros têm certa razão em reclamar, já que o
efeito do câmbio sobre as exportações no ano passado quase desapareceu em 2016.
Ele pondera, no entanto, que isso é comum na história econômica brasileira.
"O dólar sempre fica mais alto por um período em função de uma crise. Mas aí a taxa
de juros sobe, os preços das commodities se recuperam, o Brasil fica barato e os
investidores voltam pra cá. O dólar acaba caindo", acrescentou.
Dólar flutuante
Para o economista Silvio Campos Neto, da Tendências Consultoria Integrada, é natural
que os exportadores achem a queda do dólar ruim. "Mas o importante é que o dólar
está flutuando. O Banco Central, quando faz os leilões de swap cambial reverso, para
reduzir sua posição (em swaps tradicionais), está limpando a sujeira anterior."
Para parte do mercado financeiro, há chances de o dólar, no curto prazo, cair para
abaixo dos R$ 3,10 ou mesmo R$ 3,00 — o que, na prática, representaria uma
desvantagem cambial para as exportações brasileiras.
"O Brasil passa por uma fase de reprecificação de ativos", pondera Campos Neto. "Mas
avaliamos que um dólar a R$ 3,10 está fora do que sugerem os fundamentos."
Artigo: Cura grátis para o desemprego
22/08/2016 – Fonte: DCI

Longa intimidade com questões relativas à legislação trabalhista fez com que me
interessasse por assuntos relacionados à economia, na tentativa de entender algo a
respeito de salários, emprego e desemprego.
Adquiri livros e li centenas de artigos para concluir como é verdadeira a afirmação de
Arjo Klamer, autor da conhecida obra "Conversas com economistas" (Editora Pioneira,
1988): "A Economia é a arte da persuasão. Os economistas argumentam para

persuadir suas audiências da importância de suas ideias e proposições", segundo a
referida obra.
O Brasil, com toda deferência, jamais teve economista de renome internacional. São,
com raras exceções, conservadores incapazes de oferecer propostas arrojadas com o
nobre objetivo de enfrentar o grave e secular problema do desemprego.
Salvo um ou outro breve momento, o mercado de trabalho brasileiro jamais esteve à
altura das necessidades provocadas pelo rápido aumento da população. A criação de
vagas formais sempre esteve muito aquém dos trabalhadores em idade produtiva e
dos jovens.
Prevalece entre os economistas, sobretudo quando à frente dos ministérios da Fazenda
e Planejamento, a mística do equilíbrio fiscal. As contas públicas devem estar
equilibradas. Acreditam ser intolerável o déficit das finanças do setor público.
Mas quanto ao mercado de trabalho, salários, taxa de desemprego, são assuntos que
podem esperar, até que o equilíbrio seja restabelecido, em País com imensas camadas
de extrema pobreza, dependentes da ajuda do Estado.
Tão logo tomei conhecimento de que estava nas livrarias o livro "Keynes x Hayek"
(Editora Record) tratei de adquiri-lo. Prendeu-me a atenção, de imediato, o capítulo
que estuda a teoria do "multiplicador". Dito de outra maneira, para o economista
inglês, investimentos públicos em períodos de crise exercem papel decisivo na
recuperação do mercado de trabalho:
"O fato de muitos trabalhadores agora empregados estarem recebendo salário em vez
do pagamento do seguro-desemprego significaria um aumento efetivo no poder de
compra, o que seria um estímulo geral para o comércio" (página 159).
Keynes também tentou elaborar fórmula matemática destinada a demonstrar quantos
empregos geraria o trabalhador empregado, ou quantos desempregados resultariam
de cada trabalhador mantido em ociosidade forçada.
Quem faz pode errar; quem não faz já errou. A paralisação da Mercedes-Benz, em São
Bernardo do Campo (SP) desde 1956, cuja produção teve início em 1957 com 3.769
veículos, tendo alcançado 47.316 ônibus e caminhões em 2014, exige mais do que
medidas judiciais e burocráticas. Afinal, foram despedidos 1.400 operários e outros 8
mil estão ameaçados, os quais engrossarão as fileiras de 12 milhões que já estão nas
ruas.
A situação não comporta medidas conservadoras de longo prazo. A falta de coragem
e ousadia impede prever quando o Brasil conseguirá emergir da crise.
Projetos relativos à infraestrutura, com enorme capacidade de geração de empregos
diretos e indiretos, certamente existem. É o momento de lhes dar execução, com
financiamento público e privado, antes que seja demasiado tarde. No longo prazo
todos estaremos mortos. Palavras de John Maynard Keynes, o grande economista do
século 20.
(Almir Pazzianotto Pinto- advogado, ex-ministro do Trabalho e ex-presidente do TST).

Exportações de veículos podem sofrer se real ampliar rali, diz Anfavea
22/08/2016 – Fonte: DCI

As exportações brasileiras de veículos podem enfrentar dificuldades se o real ampliar
a valorização para além de 3,1 reais por dólar, afirmou nesta segunda-feira o
presidente da Anfavea, Antonio Megale.
Durante evento do setor, Megale, também executivo da Volkswagen, afirmou que a
ociosidade das montadoras de caminhões no país é de 75 por cento ante nível de 52
por cento da indústria de veículos como um todo.
Brasil sobe uma posição em ranking global de inovação e aparece em 69º
lugar
22/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo
O Brasil subiu uma posição no ranking global de inovação elaborado pela A.T. Kearney
e agora aparece na 69ª colocação, entre 128 pesquisados. O País recebeu nota 33,2,
na escala que vai de 0 a 100. A lista é liderada por Suíça, Suécia, Reino Unido, Estados
Unidos e Finlândia.
São analisados 83 tópicos, divididos em sete pilares analisados. A melhor classificação
do Brasil foi em Sofisticação dos negócios (39ª colocação). Na sequência aparecerem
Sofisticação do mercado (57º), Infraestrutura (59º), Capital humano e pesquisa (60º),
Produção de conhecimento e tecnologia (67º), Instituições (78º) e Produção criativa
(90º).
O relatório aponta ainda alguns pontos fortes do Brasil, como os gastos em educação
(em porcentual do PIB), facilidade na proteção de investidores minoritários, escala do
mercado doméstico e pagamento de propriedade intelectual (como porcentual do
comércio total).
Já entre as fraquezas estão questões como dificuldade para começar um negócio,
formação bruta de capital fixa (como porcentual do PIB), produção editorial e as baixas
notas em leitura, matemática e ciência no teste internacional Pisa.
Considerando apenas as chamadas economias de renda média, o Brasil ficou em
terceiro lugar no ranking de qualidade da inovação este ano, perdendo a segunda
colocação para a Índia.
A China lidera o grupo. “O movimento positivo da Índia é resultado do seu desempenho
no ranking de universidades e pedidos de patentes. A performance do Brasil, por outro
lado, mostra uma nota levemente melhor em menções em artigos periódicos, mas é
afetada por pontuações mais baixas na qualidade das universidades”, diz o relatório.

Novo jeito de captar recursos, financiamento coletivo conquista os brasileiros
22/08/2016 – Fonte: EM.com
Antes de lançar jogos de tabuleiro inovadores e com desafios emocionantes no
mercado nacional e assinar contrato internacional, os irmãos de Juiz de Fora Cristiane
Alves, de 28 anos, e Daniel Alves, de 36, se lançaram em campanhas de financiamento
coletivo.
Em plataformas nacionais e estrangeiras, eles levantaram capital superior a US$ 1
milhão. O financiamento coletivo, que já virou febre em países europeus e nos Estados
Unidos, vem crescendo em ritmo rápido no Brasil.
O chamado crowdfunding arrecadou perto de R$ 50 milhões no ano passado, com
apelo de ser uma boa chance para quem não se intimida com a recessão, quer tirar
um projeto do papel mas não tem recursos e nem consegue bancar o crédito mais
restrito e caro do sistema financeiro tradicional.
No ano passado, mais de 2 mil campanhas foram lançadas em Minas, contando o
crédito das doações. Cinema, moda e design, arquitetura e urbanismo, gastronomia,
ciência e tecnologia, literatura, transformar o food truck em restaurante, tem de tudo
um pouco e não falta criatividade.
Cristiane e Daniel já estão em sua quinta experiência. Em 2014, eles criaram a
produtora de jogos de tabuleiros off-line Histeria Games. A fim de testar a adesão dos
consumidores aos jogos e arrecadar fundos para o lançamento do Masmorra de Dados,
desafio de tabuleiro para até quatro jogadores, eles colocaram o projeto na plataforma
Catarse.
A campanha dos mineiros chegou a receber o prêmio de maior valor arrecado em um
financiamento de jogos off-line. Eles tiveram 1 mil apoiadores e arrecadaram R$ 240
mil. Com o sucesso, os irmãos decidiram crescer. Sem buscar crédito nas linhas
convencionais, aderiram a uma plataforma global de financiamento coletivo e, com
apoiadores de vários países, arrecadaram US$ 1 milhão, suficientes para lançar o jogo
nos Estados Unidos.
Ganhando espaço em um mercado que cresce para os digitais, os irmãos abriram uma
segunda campanha no site Kickante e, desta vez, arrecadaram R$ 218 mil para lançar
o jogo de tabuleiro Caçadores da Galáxia. “Arrecadamos 875% a mais do que nossa
meta”, conta Cristiane.
Em uma recente campanha, iniciada no último dia 4, no mesmo site, desta vez para o
jogo Sonhando com Alice, eles já atingiram a marca dos R$ 27 mil. “O financiamento
coletivo é muito importante, porque nos dá a chance de testar a aderência do produto
no mercado e de lançar o projeto, o que não conseguiríamos se não fossem as
campanhas”, diz Cristiane.
INVESTIMENTO Para se ter ideia, segundo os dados do site de financiamento coletivo
Kickante, só por meio da plataforma Minas Gerais lançou, em 2015, 1.579 campanhas,
que, juntas, arrecadaram mais de R$ 1 milhão. Além disso, os mineiros também
investiram mais de R$ 1 milhão em campanhas de todas as partes do Brasil. Segundo
Viviane Sedola, cofundadora da plataforma, em três anos foram arrecadados pelo site
R$ 28 milhões.
Até a presidente afastada, Dilma Rousseff aderiu ao modelo. Dilma lançou mão de
uma campanha de financiamento coletivo para custear suas viagens e conseguiu
superar sua meta de R$ 500 mil, alcançando mais de R$ 700 mil.
Diego Reeberg, um dos fundadores da plataforma Catarse, aponta que, no ano
passado, a arrecadação do site foi de R$ 12 milhões.

Em média, os projetos arrecadam R$ 20 mil, mas há campanhas que atingem valores
bem maiores. Não existem dados consolidados do setor, mas em quatro anos, mais
de 20 plataformas foram criadas no país.
“Quem mais arrecada são aqueles que lançam campanhas entendendo o seu nicho de
mercado e o seu público”, observa Reeberg. As doações podem ser simbólicas ou
superarem a casa dos R$ 2 mil, mas, em média, giram perto de R$ 150 e, assim, vão
atraindo desde pessoas que sonham transformar um produto em uma empresa até
instituições conhecidas, como o Greenpeace.
As taxas pagas aos sites variam de 10% a 17% no Brasil, percentual que Vinícius
Maximiliano, especialista no setor, considera alto. Autor do livro sobre crowdfunding
Dinheiro da multidão, ele acredita que as taxas podem vir a cair com o crescimento
do mercado. “Nos Estados Unidos, a média de arrecadação das campanhas é de US$
50 mil, no Brasil é de R$ 10 mil”, diz o especialista. “São taxas altas para uma
arrecadação ainda pequena.”
Fique por dentro
Mais de 20 plataformas de financiamento coletivo atuam no Brasil
Mais de 2 mil projetos foram financiados em Minas no ano passado
De R$ 10 mil a R$ 20 mil é a média arrecadada por campanha, mas os valores
podem superar a marca dos R$ 150, que é a média de doações
Os valores doados começam a partir de R$ 10
Como funcionam as doações
Tudo ou Nada – Se atingir sua meta de arrecadação, o dono da campanha paga um
percentual à plataforma. Caso não atinja a meta, não paga nada e os valores são
devolvidos aos doadores.
Campanha flexível – Mesmo se não atingir a meta de arrecadação, autor da campanha
fica com os valores doados e paga uma taxa à plataforma.
Recompensas – Modelo usado por algumas plataformas de crowdfunding, onde os
doadores podem receber recompensas, como uma edição especial do produto que
ajudou a lançar no mercado.

