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Indústria dá primeiros sinais de recuperação
29/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

A indústria começa a dar os primeiros sinais de reação. Um estudo elaborado pelo
Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi) aponta que o pior da
crise parece ter ficado trás para uma fatia significativa do setor.
O levantamento mostra que todos os setores continuam com retração na atividade,
mas o que determina o cenário mais positivo é a queda mais tênue. No trimestre

encerrado em junho, por exemplo, a indústria de alta tecnologia, que inclui
farmacêutica e aeronáutica, caiu 5,9%. No início do ano, a retração chegava a quase
20%.
“O nosso desempenho tem duas explicações. A primeira é que saúde é uma
necessidade que todo mundo coloca como prioridade. A segunda explicação é que não
há para quem transferir a necessidade de comprar um medicamento. No Brasil, 79%
dos medicamentos são comprados pela própria pessoa”, diz Antônio Britto, presidente
da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa.
A mesma lógica vale para o setor de média alta tecnologia, que engloba veículos e
máquinas e equipamentos. Em junho, a queda registrada foi de 7,9%. Na virada do
ano, o tamanho do tombo superava 20%. “Esses setores foram afetados pela queda
na confiança de empresários e consumidores”, afirma Rafael Cagnin, economista do
Iedi.
Por fim, a indústria de baixa tecnologia, conhecida por calçados, têxtil e alimentos, é
a que está mais próxima do fim da recessão. No trimestre encerrado em junho, o recuo
foi de apenas 0,3%. O setor tem sido beneficiado pela melhora das exportações, o que
compensa o mau momento do mercado interno.
Juntos, esses três grandes setores equivalem a 62,1% da indústria brasileira.
De fora
O setor de média baixa intensidade – que inclui produtos de borracha, metálicos, não
metálicos, entre outros – tem sido a exceção no processo de recuperação da indústria
brasileira.
O patamar da queda continua similar ao verificado no período mais intenso da crise.
No trimestre encerrado em junho, o recuo foi de 10,4% ante o mesmo período do ano
passado. “A indústria de média baixa segue andando de lado”, afirma Rafael Cagnin,
economista do Iedi.
Crescimento da indústria só deve vir em 2017
29/08/2016 – Fonte: Tribuna PR
O setor de média baixa intensidade – que inclui produtos de borracha, metálicos, não
metálicos, entre outros – tem sido a exceção no processo de recuperação da indústria
brasileira.
O patamar da queda continua similar ao verificado no período mais intenso da crise.
No trimestre encerrado em junho, o recuo foi de 10,4% ante o mesmo período do ano
passado. “A indústria de média baixa segue andando de lado”, afirma Rafael Cagnin,
economista do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi).
Essa fatia da indústria sofre com a baixa demanda por produtos metálicos – resultado
da crise do setor automobilístico e da construção civil – e pelo excesso de produção
em siderurgia no mundo, o que dificulta o caminho das exportações para aliviar o mau
momento do mercado brasileiro.
“O setor de média baixa tecnologia ainda enfrenta as dificuldades do setor de petróleo
e combustível. Ele não sente só o efeito da crise, mas também as questões envolvendo
a Petrobrás”, diz o economista do Iedi.
Sem recuperação
Embora o cenário comece a melhorar para a indústria de forma geral, um crescimento
da produção industrial só deverá ser observado no ano que vem. De acordo com os
analistas consultados pelo relatório do Focus, do Banco Central, a expectativa para a

produção industrial é de uma alta de 1,05% em 2017. Neste ano, os economistas
estimam uma retração de 5,95%.
“Se vier uma recuperação, ela deve ocorrer em 2017. Estamos num momento
delicado. Possíveis reversões dessa trajetória de recuperação podem ocorrer”, afirma
Cagnin.
Um dos pontos de incerteza da indústria nacional é o patamar do câmbio por causa da
recente a valorização do real. Neste ano, a moeda americana já recuou 17,4% ante a
brasileira.
No ano passado, a forte desvalorização do real tornou a indústria brasileira mais
competitiva no exterior e reduziu o ritmo de importações, o que beneficiou duplamente
os produtores nacionais.
“Com o câmbio a R$ 3,50, a perspectiva era de uma melhora imediata. O real
desvalorizado ajudou na substituição de importação de 300, 350 mil toneladas no setor
têxtil e algo em torno de 400 e 450 milhões de peças de vestuário”, afirma Rafael
Cervone, presidente da Associação Brasileira de Indústria Têxtil (Abit).
“Se conseguimos mexer com questões mais estruturantes, como a modernização da
legislação trabalhista e avançar nos acordos comerciais, rapidamente o cenário pode
e os investimentos serão retomados”, afirma Cervone.
Sete dos dez principais setores indicam recuperação
29/08/2016 – Fonte: Tribuna PR
Os economistas já afirmam quase unanimemente que a economia bateu no fundo do
poço e começa a reagir. Dos 10 principais setores que fazem a roda do crescimento
girar, 7 já esboçam recuperação, segundo levantamento feito pela Fundação Getulio
Vargas (FGV). Mas há outro consenso entre os especialistas: a robustez e a velocidade
da retomada estão nas mãos do governo.
O ponto de partida de um novo ciclo virtuoso é o ajuste fiscal nas contas públicas. Na
avaliação geral, o ajuste será deslanchado após o julgamento do impeachment, nesta
semana, com a definição de quem por direito tem aval para bancar medidas duras de
cortes de gastos.
Prévias do Produto Interno Bruto (PIB) já mostram que alguns setores, em especial
na indústria, reagiram no segundo trimestre. A expectativa é que os dados oficiais do
PIB, que serão divulgados nesta semana, já apontem uma retração menor da
economia, perto de 0,2%.
Economistas ouvidos pelo Estado estimam que devem contribuir para esse resultado
reações pontuais, como a alta média de 2,4% em têxteis e calçados e de 0,9% no
setor automotivo, em especial graças às exportações.
Também deve pesar a favor o avanço de 1,3% no setor químico, impulsionado pela
reposição de estoques. Outros setores tiveram crescimento zero, o que é bom, pois
indica que a atividade deixou de se contrair e pode voltar a crescer, caso de construção
e metalurgia.
Caio Megale, economista do Itaú Unibanco, lembra que a recuperação econômica virá
de duas frentes. Uma parte, diz, ficará por conta da “regeneração natural do tecido
econômico”. Nesse caso, cumpriu-se um ciclo: a recessão derrubou o consumo e a
produção, o que levou ao uso de estoques.

Gradativamente, a produção é retomada, mas para atender a um consumo menor.
Nesse processo, o câmbio cedeu, favorecendo a produção voltada à exportação.
Foi esse fenômeno natural que levou a indústria em geral a apresentar crescimento
em volume físico de 1,2% no segundo trimestre, o primeiro saldo desde junho de
2013. “Os eventos esportivos pautaram a recessão: ela começou depois da Copa e
tudo indica que se encerra na Paralimpíada”, diz Megale.
Três motores fundamentais da economia, porém, estão desligados: óleo, gás e
biocombustíveis têm retração de 5,5% e a agropecuária, de 0,5%. Preocupa o
comércio, com queda de 0,4%, item do setor de serviços, que sozinho sustenta dois
terços do crescimento.
“O setor de serviços depende do consumo das famílias, que deve continuar deprimido”,
diz Silvia Matos, economista do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio
Vargas (Ibre/FGV).
Volks retoma moldes da Keiper na terça-feira
29/08/2016 – Fonte: Diário do Grande ABC

Chegaram ao fim as negociações entre a Keiper Metalls do Brasil e a Volkswagen, que
há mais de um ano mantinham divergências sobre o preço pago pelos bancos
automotivos fabricados em Mauá.
Após várias reuniões entre as duas empresas, com a participação do Sindicato dos
Metalúrgicos de Santo André e Mauá, foi decidido que na terça-feira, às 6h, a
montadora irá retirar seus ferramentais que estão em comodato com a Keiper.
Batalhão da Polícia Militar no município dará apoio a esta ação.
Trabalhadores da Keiper haviam retomado vigília em frente à fabricante na quartafeira, após saberem que a Volkswagen tinha conseguido novamente liminar na Justiça
para reaver os moldes dos produtos. Na semana passada, também haviam
permanecido por três dias formando ‘barricada’ no local.
Temerosos por não saberem do destino da empresa nem se receberiam seus direitos
em caso de demissão, os 400 funcionários da planta da região agora podem ficar mais
tranquilos.
Isso porque a Keiper garantiu que todos deverão receber normalmente seus salários
até o fim do mês – eles estão afastados com desconto no banco de horas – e agora,
com a ajuda de ação jurídica elaborada durante este imbróglio, foi acertado que a
montadora deverá pagar valor de R$ 10 milhões à fabricante de bancos. A verba,
segundo o sindicato, pode ser utilizada para bancar a rescisão trabalhista.
“A Volks também afirmou que se compromete fazer auditoria e ir até a Keiper para
analisar o estoque de bancos que há na fábrica e, se estiver em bom estado, deverá
adquirí-los e fará o pagamento para a empresa”, explica o diretor administrativo e
financeiro da entidade, Adilson Torres, o Sapão.

PRÓXIMOS PASSOS - A Keiper agora irá analisar sua situação, pois cerca de 85% do
faturamento da empresa provém da Volks. Com o rompimento do contrato, uma das
possibilidades é a unificação das duas plantas industriais, a de Mauá, onde são
fabricadas as estruturas para os bancos, e a de Araçariguama, no Interior, em que é
feita a estamparia das peças.
Ao todo, com os 150 empregados da Fameq, que funcionava em São Paulo e produzia
componentes para os bancos, somam-se 950 funcionários.
Outra hipótese é o encerramento definitivo da empresa, que faz parte do Grupo
Prevent, multinacional de origem bósnia e proprietária de dezenas de empresas, entre
elas Keiper, Fameq, Cavelagni e Mardel, que no Exterior segue fornecendo para a
Volkswagen.
“A montadora se prontificou a distribuir currículos dos funcionários da fabricante para
as empresas que devem trabalhar junto com ela nesta nova fase e, se for interesse
dessas companhias, elas poderão contratar esses funcionários, que têm know-how na
produção de bancos”, explica Sapão.
HISTÓRICO - No dia 4, a Volks anunciou a suspensão do contrato de fornecimento
pela Keiper. A montadora afirma que, desde março do ano passado, por conta da falta
de bancos, foram contabilizados 140 dias de paralisações em suas três fábricas, em
São Bernardo, Taubaté (Interior) e São José dos Pinhais (Paraná), o que fez com que
deixassem de ser produzidos 130 mil veículos.
A Volkswagen, inclusive, antecipou para este mês as férias coletivas, planejadas para
outubro, alegando a falta de bancos.
Enquanto isso, a Keiper disse que a decisão da Volks foi arbitrária e unilateral, já que
“todas as paradas ocorridas recentemente foram precedidas de comunicados de aviso
e alertas, no estrito cumprimento dos contratos, os quais também exigiram da
montadora de honrar com a compra das quantidades mínimas de peças exigidas para
produção dos lotes econômicos”. A fabricante se queixa dos baixos valores pagos pela
montadora.
Indústria eleva investimento em pesquisa, mas corta recurso à inovação, diz
Fiesp
29/08/2016 – Fonte: CIMM
A indústria brasileira deve aumentar em 4,9% os aportes em pesquisa e
desenvolvimento (P&D), mas cortar em 8,6% os desembolsos em inovação neste ano,
conforme revela uma pesquisa da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp) sobre a intenção de investimentos das empresas. O estudo mostra ainda que
os recursos do setor empregados em gestão devem crescer 5,6% em 2016.
Em pesquisa e desenvolvimento, os investimentos, conforme os planos da indústria,
vão chegar a R$ 6,8 bilhões, R$ 300 milhões a mais do que no ano passado, enquanto
os desembolsos voltados à gestão devem somar R$ 9 bilhões, R$ 500 milhões a mais.
Por outro lado, os investimentos em inovação, que totalizam o maior montante, devem
cair de R$ 11,5 bilhões para R$ 10,5 bilhões. Segundo a Fiesp, as empresas têm maior
flexibilidade para realizar cortes nessa atividade, o que, num período de crise, leva a
uma redução da cifra.
Na soma das três categorias pesquisadas pela entidade, o orçamento das companhias
chega a R$ 26,3 bilhões, abaixo dos R$ 26,5 bilhões do ano passado.

A Fiesp ouviu 1,12 mil empresas da indústria de transformação - 534 pequenas, 405
médias e 181 grandes - entre 14 de março e 22 de abril.
O resultado surpreendeu o departamento de competitividade e tecnologia da Fiesp,
que, no contexto de recessão econômica, esperava cortes em todas as modalidades
pesquisadas.
"Os investimentos em gestão e P&D mostraram o contrário, e isso é positivo, pois
reforça o aprendizado das empresas quanto à importância desses investimentos para
a competitividade", afirma, em nota, o diretor do departamento, José Ricardo Roriz
Coelho.
Montadoras asiáticas driblam crise e seguem investindo no Brasil
29/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

Na contramão da crise no setor automobilístico, que perde vendas e vê a produção
despencar, as montadoras japonesas Honda, Toyota e Nissan e a coreana Hyundai
mantêm números positivos e até investem. Nas fábricas dessas empresas, não houve
demissões nem férias coletivas ou licenças remuneradas desde 2015, quando o
desempenho da economia arrastou o setor.
A Nissan, por exemplo, planeja até contratações neste ano. As vendas caíram para
todos os fabricantes – automóveis e comerciais leves acumulam queda de 27,9% entre
janeiro e julho deste ano, ante o mesmo período de 2015, segundo a associação das
montadoras (Anfavea) –, mas o estrago para essas marcas foi menor, e elas até
ganharam participação no mercado.
“Essas montadoras produzem em escala menor e estão há menos tempo no Brasil,
mas são marcas muito fortes lá fora. Aqui, elas se planejaram para ter um crescimento
estruturado, a longo prazo, valorizam muito o consumidor e estão atuando em
segmentos em que há espaço para crescer, como o dos SUVs compactos”, avalia
Rodrigo Custódio, diretor da consultoria Roland Berger e especialista no mercado
automobilístico.
A Hyundai desbancou marcas tradicionais no mercado brasileiro, como Fiat e Ford, e
chegou à terceira colocação em participação de mercado, considerando unidades
vendidas, no acumulado dos sete primeiros meses do ano em relação ao mesmo
período de 2015, segundo dados da Fenabrave, associação que representa as
revendas.
A parcela dos coreanos subiu de 9,12% para 11,40%. As vendas da Hyundai caíram
5,20%, no mesmo período, bem menos que a queda do mercado como um todo.
Apesar da recessão, a Toyota anunciou, na semana passada, que desembolsou R$ 48
milhões este ano, além dos R$ 19 milhões investidos em 2015, para revitalizar sua
fábrica em São Bernardo, no ABC Paulista. Lá são produzidas peças para alguns
modelos, como Corolla, Camry e Ethios, por 1.433 funcionários. No ano passado, a
unidade passou a ter o terceiro turno, enquanto grandes montadoras da cidade
extinguiram esse período de trabalho.

A Toyota construiu, na mesma unidade, o primeiro centro de pesquisa aplicada da
América Latina, com laboratório e centro de design. Ele permitirá à equipe de
engenharia brasileira ter mais autonomia e participar de projetos no país e globais.
Produção e demanda
Para o especialista no mercado automobilístico Raphael Galante, da consultoria
Oikonomia, essas montadoras se diferenciam porque trabalham com estoques
menores, adequando mais facilmente a produção à demanda. Ele cita o exemplo da
Honda, que mantém paralisada sua nova unidade na cidade de Itirapina, em São
Paulo, concluída em 2015. A produção está concentrada na fábrica de Sumaré, no
interior de São Paulo.
“É uma estratégia adequada. Não adianta começar se não há demanda. Só faz sentido
começar a produzir quando o mercado se recuperar”, diz Galante.
A montadora confirma que a unidade só vai funcionar quando a crise passar, e que a
decisão de manter a unidade sem produzir é uma medida responsável.
Custódio, da Roland Berger, observa, ainda, que a Honda acertou ao entrar, há um
ano, num segmento em que os brasileiros tinham poucas opções, os utilitários
compactos. Com o lançamento do HR-V, em 2015, passou a concorrer com o Ecosport,
da Ford.
Nos sete primeiros meses deste ano, o HR-V tornou-se o oitavo carro mais vendido no
país, com 35,2 mil unidades comercializadas, enquanto o Ecosport aparece na 19ª
colocação,com 14,9 mil unidades vendidas, segundo dados da Fenabrave.
Atenta a esse nicho, a Nissan está lançando seu SUV compacto, o Kicks, que chegou
ao mercado durante a Rio-2016. Ao mesmo tempo, a montadora anunciou que
pretende contratar mais funcionários para produzir o modelo no Brasil, a partir do
primeiro trimestre de 2017. Com isso, a japonesa abrirá um segundo turno em sua
fábrica em Resende (RJ) e admitirá mais 700 funcionários, além dos 1.800 atuais.
A Hyundai Brasil mantém sua produção em três turnos, durante os cinco dias da
semana, e pretende repetir em 2016 o mesmo volume de unidades fabricadas no ano
passado: 165 mil.
A empresa destaca o início de suas exportações de HB20 produzidos unicamente na
fábrica de Piracicaba, em São Paulo, para o Uruguai, e isso deve se estender a outros
países latino-americanos.
Serão 300 unidades até o fim de 2016 e outras 600 ao longo do próximo ano. As
vendas do HB20 apresentam crescimento de 7,8% entre janeiro e julho, em relação
ao mesmo período de 2015, e o carro já é o segundo mais comprado do país.
Folha de pagamento
Segundo Galante, da consultoria Oikonomia, as montadoras que têm fábricas fora do
ABC têm um custo menor de produção, já que os salários dos metalúrgicos por lá são
maiores devido à atuação dos sindicatos. Ele diz que, em alguns casos, um funcionário
da estamparia de uma fábrica no ABC ganha 40% a mais que alguém na mesma função
em outras unidades fora da região.
Além disso, as fábricas de marcas como Honda, Hyundai e Nissan, que são mais novas,
são mais produtivas porque apresentam maior grau de automatização.
“O sindicato fez o papel dele para conseguir salários mais alto. Mas, na hora da crise,
a conta chega”, explica Galante.

Cade prepara medidas para tentar evitar cartéis em licitações
29/08/2016 – Fonte: Tribuna PR
Escaldado pelo escândalo que revelou a formação de cartéis de empreiteiras e um
esquema de pagamento de propinas em obras de estatais, especialmente nos setores
de petróleo e energia elétrica, o governo encomendou ao Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) propostas capazes de proteger as futuras concessões da
atuação de cartéis.
Para o presidente interino do Cade, Marcio de Oliveira Júnior, as medidas que estão
sendo enviadas ao Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) – criado logo no
início do governo interino de Michel Temer para tentar destravar as concessões no País
– trarão mais oportunidades de negócios para as empresas do setor de infraestrutura.
Em entrevista ao Estado, ele destacou que este é um efeito positivo da Operação Lava
Jato.
Como o sr. avalia o novo modelo proposto pelo governo, no qual o Cade
debate esses temas antes de os negócios acontecerem?
É extremamente importante. Tradicionalmente, a ação do Cade é repressiva. Se há
cartel, é aberto um processo e as pessoas podem ser punidas. Agora, é uma atuação
preventiva. Vamos colaborar com medidas que possam elevar o número de
concorrentes e aprimorar os editais de forma a reduzir a probabilidade de cartéis nas
licitações.
O sr. acredita que, diante do receio causado pela Lava Jato, isso pode trazer
mais segurança para investidores?
Sim, com editais mais claros e mais tempo para se analisar o edital, ou seja, com
todas as medidas sugeridas, um maior número de empresas deve participar. Essas
medidas trarão mais oportunidades de negócios para as empresas.
Quais são as medidas sugeridas?
O documento é dividido em quatro partes. A primeira trata das considerações gerais
feitas pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico,
grupo que reúne os países mais desenvolvidos do mundo) para reduzir a probabilidade
de ocorrência de cartéis em licitações, basicamente aumentando a quantidade de
empresas participantes dos certames com diminuição de barreiras nos editais.
O segundo item é sobre desenhos pró-competitivos de editais: evitar cláusulas de
restrições desnecessárias, quando possível tornar a identidade dos competidores
confidenciais, evitar trazer concorrentes juntos em reuniões e evitar divulgação de
informações que sejam sensíveis à concorrência, entre outros.
O terceiro item engloba medidas baseadas em experiências de países como Canadá,
Nova Zelândia, Estados Unidos e Índia.
O quarto ponto refere-se a medidas que gerem instabilidade a possíveis cartéis com
regras para os editais que reduzam a previsibilidade acerca dos principais parâmetros
da contratação: valor de referência, quantidade a ser contratada, divisão em lotes e
critérios técnicos de habilitação.
Quais os benefícios da implantação dessas medidas?
São dois o benefícios. Impacto sobre os gastos do setor público, que vão diminuir, e
impacto no valor dos deságios em concorrências desse tipo, como no caso de pedágios.
Com maior concorrência, os deságios serão maiores e vão beneficiar os consumidores.

As sugestões feitas para as concessões seguirão especificações para cada
setor, como rodovias ou pré-sal?
A ideia é essa. Apresentamos questões de caráter geral. Mas cada setor tem suas
especificidades. Agora, em contato com a equipe técnica do PPI, o Cade vai analisar
cada um desses setores para saber das particularidades de cada concorrência.
O Cade vai participar diretamente desde o início da concorrência até o final?
Esse é um primeiro documento. A partir de agora, a equipe técnica do Cade ficará em
contato com o PPI e os detalhes da nossa participação serão discutidos. Na primeira
reunião, o Moreira Franco (secretário executivo do Programa de Parcerias de
Investimentos) indicou que é importante a participação na fase de produção de editais.
Eventualmente, se for de interesse do governo, poderíamos atuar até em fases
posteriores.
Cartel das autopeças já levou a multas de R$ 150 milhões no Brasil
29/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

A onda de delações premiadas para escapar de punições mais severas influenciou
fabricantes de autopeças a promoverem uma corrida ao Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) para denunciar quem praticou cartel no país.
O processo é um dos maiores desse tipo em número de empresas envolvidas de um
único setor - são 40 até agora -, além de mais de 100 executivos. Já foram aplicadas
mais de R$ 150 milhões em multas e ainda falta muito a ser investigado.
Em todos os casos há indícios ou já comprovação de condutas anticompetitivas, como
acordos prévios de cotação a serem apresentados aos clientes, valores, aumento de
preços e divisão de mercado.
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) calcula que
os preços de produtos em ambientes cartelizados são em média 30% mais altos do
que na livre concorrência.
Subsidiárias de multinacionais já punidas por essas práticas nos EUA, Ásia e Europa
se anteciparam às investigações no Brasil para se autodelatar e entregar concorrentes.
O acordo de leniência, como é chamada a delação nesses casos, livra a empresa da
multa e de processos judiciais. Como o benefício integral vale só para quem colaborar
primeiro, há uma disputa para chegar Cade.
“Hoje, temos pelo menos dez processos administrativos instaurados”, informa o
superintendente adjunto do Cade, Diogo Thomson de Andrade. Segundo ele, há outros
em investigação. As principais prejudicadas pela concorrência desleal são as
montadoras, mas também concessionárias e oficinas.
Andrade afirma que a Lava Jato também pode ter influenciado na decisão das
empresas de colaborarem com as autoridades brasileiras. Mas ressalta que o
movimento inicial é anterior à operação da Polícia Federal que, de certa forma,
popularizou o instrumento da delação premiada no País.

Os primeiros processos no Brasil foram abertos em 2014, após período de
investigações e formalização de denúncias. Nos demais países, os processos
começaram bem antes. Nos EUA, envolveu 39 empresas e US$ 2,6 bilhões em multas.
O executivo Shingo Okuda, da fabricante japonesa GS Electech, fornecedora de peças
para montadoras americanas, foi condenado a 13 meses de prisão.
Entre as envolvidas no processo local, algumas são multinacionais sem subsidiárias no
país, ou com unidades que não produzem as peças envolvidas no cartel.
Segundo o Cade, algumas das condutas internacionais tiveram efeito no Brasil, seja
por meio de exportação de peças ou de veículos.
A alemã Bosch, maior fabricante de autopeças na América Latina, foi a primeira a fazer
acordo de leniência no Brasil, após ser citada por sua concorrente em processo nos
EUA.
A empresa admitiu ter manipulado preços de velas de ignição com a NGK entre 2000
e 2013. As duas também repartiam os contratos a serem atendidos, para evitar queda
em suas participações de mercado.
A Bosch não quis comentar o assunto. A NGK diz que coopera com as investigações.
“Essa postura transparente é parte de nossas políticas mundiais de compliance e
respeito irrestrito às leis do País.”
A Tenneco também fez acordo de leniência no segmento de amortecedores envolvendo
Affinia, Dana, Magnetti Marelli e Corven Sacif. A Tenneco afirma estar “cooperando
totalmente com a investigação e que está comprometida com a transparência e total
respeito às leis do país”.
INSS pouparia R$ 12 bi por ano com menos aposentadorias por invalidez
29/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

Medidas simples, como a presença de médicos peritos nas audiências da Justiça e a
revisão de benefícios a cada dois anos, podem baixar significativamente os gastos da
Previdência Social com aposentadorias por invalidez, modalidade na qual se
enquadram 3,2 milhões de brasileiros, ou 17% dos aposentados pelo INSS.
“Quando o médico perito vai à audiência, o INSS ganha mais de 90% das ações
relativas a benefícios que dependem de perícia. Quando ele não vai, o INSS perde
mais de 90%. E os peritos quase nunca vão porque são poucos e também porque o
foco é a redução da fila do benefício, e não a redução de despesas inadequadas do
sistema”, diz Leonardo Rolim, consultor legislativo da Câmara dos Deputados e exsecretário de Políticas de Previdência Social.
Segundo ele, a comparação internacional mostra que a proporção de aposentados por
invalidez no Brasil é muito alta. Em países com características semelhantes, o índice
é de até 10%.
Em um estudo publicado em 2015, no qual listam ideias para reequilibrar as contas do
sistema previdenciário, as consultorias de Orçamento da Câmara e do Senado sugerem
medidas que poderiam reduzir a quantidade de aposentadorias por invalidez, com
impacto de R$ 12,4 bilhões no primeiro ano de implantação e de mais de R$ 215

bilhões ao longo de uma década. Para efeito de comparação, o déficit que o governo
projeta para o INSS neste ano é de R$ 145 bilhões.
Além da obrigatoriedade da presença nas audiências de ações contra o INSS, os
consultores do Congresso propõem a definição de outras metas para os peritos. Se a
proporção de benefícios por invalidez for superior a 10% das aposentadorias
concedidas em determinado ano, por exemplo, a gratificação dos servidores não
poderá ser superior a 90%.
Outra sugestão é que pelo menos metade da gratificação esteja ligada a metas de
aumento de reabilitação profissional e redução de auxílios-doença de longa duração.
Pente-fino
Algumas das propostas foram aceitas pelo governo, que já anunciou um pente-fino
nos benefícios, com a expectativa de economizar R$ 6,3 bilhões em dois anos. O
objetivo é revisar 530 mil auxílios-doença e 1,181 milhão de aposentadorias por
invalidez pagas há mais de dois anos.
A partir de setembro, os beneficiários com menos de 60 anos serão convocados por
carta ou telefone para fazer exames em uma agência do INSS, e a perícia médica vai
verificar se eles continuam incapazes para o trabalho.
Embora a lei permita ao INSS reavaliar as aposentadorias por invalidez a cada dois
anos, na prática esse trabalho quase não era feito.
E, mesmo agora, tem caráter de excepcionalidade, tanto que os médicos do INSS que
aderirem ao programa receberão R$ 60 por perícia.
País só reabilita 5% dos trabalhadores “recuperáveis”
A integração de políticas públicas para a reabilitação de trabalhadores afastados é uma
das medidas que teria maior impacto para melhorar as contas do INSS, estimam as
consultorias de Orçamento do Congresso.
A economia seria de R$ 3,6 bilhões nos primeiros 12 meses, mas aumentaria
exponencialmente na sequência, conforme milhares de aposentados por invalidez
retornassem ao mercado de trabalho, chegando a R$ 146 bilhões em uma década.
Quando o trabalhador recupera as condições de trabalho, a aposentadoria por invalidez
é cancelada. Mas hoje, dos segurados que os peritos consideram elegíveis para
reabilitação, apenas 5% acabam sendo reabilitados.
“Em certas causas de aposentadoria é pouco provável que o segurado se reabilite (...)
Todavia, há um número considerável de pessoas se aposentam por invalidez bastante
jovens por problemas mentais ou doenças neurológicas ou ortopédicas em que há uma
boa probabilidade de reabilitação”, observa o estudo das consultorias.
Segundo o consultor legislativo Leonardo Rolim, os instrumentos para ampliar os
porcentuais de reabilitação já existem; falta integrá-los. “Há o Pronatec, a reabilitação
física pelo SUS, o estímulo para que as empresas contratem pessoa reabilitada dentro
das cotas para deficientes”, exemplifica.
Na Grécia pré-crise, as aposentadorias por invalidez eram 14,5% do total – e uma das
condições que a União Europeia impôs para apoiar o país foi a redução desse índice
para um máximo de 10%. Para baixar o índice brasileiro de 17% para 10%, estima
Rolim, bastaria recuperar metade dos elegíveis para reabilitação.
De bilhão em bilhão
Uma série de medidas sugeridas por centrais sindicais e especialistas poderia melhorar
as contas da Previdência Social.

Como arrecadar mais e gastar menos
Observa

1. A Desvinculação das Receitas da União permite ao governo usar parte da
arrecadação da Previdência em outras áreas
2. Estimativa das centrais sindicais e do Dieese
3. Estimativa das Consultorias de Orçamento do Congresso
4. Valor estimado da renúncia fiscal em 2016
5. A Previdência é ressarcida pelo Tesouro dessa desoneração. Mas a extinção da
renúncia aliviaria o conjunto das contas públicas
6. Revisar benefícios concedidos pela Justiça e aposentadorias por invalidez,
integrar programas públicos para a reabilitação profissional, auditar benefícios
rurais e obrigar médicos peritos a comparecer em audiências na Justiça
7. Sugestões da equipe do ex-ministro da Fazenda Nelson Barbosa
Mão aberta
Nos últimos anos, o governo abriu mão de dezenas de bilhões ao reduzir a contribuição
previdenciária de diversos setores. E a dívida que a Previdência tem a receber (mas
não consegue) aumentou rapidamente.

Como o boom da energia solar está reinventando o mundo dos negócios
29/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

O boom das fontes renováveis, especialmente a solar, criou um mercado de
oportunidades e fez surgir novos modelos de negócio mundo afora.
Capitaneados por empresas e startups, os novos formatos ocorrem no vácuo deixado
pelas fontes renováveis ao liberar consumidores das distribuidoras e aproveitam as
oportunidades trazidas pelo avanço da geração caseira de energia.
Os “sem telhado”
A nova resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para a geração
distribuída no Brasil, de número 687 e em vigor desde 1º de março deste ano, permite
que compensação de energia na tarifa seja feita por meio de geração remota, ou seja,
os consumidores podem gerar sua própria energia para obtenção de créditos na conta
de luz em local diferente do ponto de consumo, desde que este lugar seja de domínio
da mesma concessionária de energia.
Essa possibilidade, que não existia antes, na resolução 482, trouxe oportunidades de
negócio para atender os chamados consumidores “sem telhado”.
De fazenda solar comunitária a aluguel de placas solares, a maioria desses negócios
está nascendo no embalo da popularização dessa fonte. E não é à toa. A energia solar
é a que mais cresce na matriz mundial. No Brasil, até 2050, 18% dos domicílios
brasileiros contarão com geração fotovoltaica, segundo projeções da Empresa de
Pesquisa Energética (EPE).
Mas o consumidor não precisará instalar placas solares em seu telhado para obter os
benefícios da energia solar. Aproveitando as mudanças nas regras da geração
distribuída no país, que permite a compensação a partir da geração remota de energia,
a 3B Energy, de Curitiba, comercializa cotas em uma fazenda solar com capacidade
de 25 MW que a empresa está implantando no município de Nova Esperança, no
Noroeste do Estado.
A partir de R$ 5 mil, o cliente pode comprar uma cota e se torna dono de uma fatia
da usina solar sem o ônus da gestão do negócio. A energia gerada lá é compensada
na conta de luz do cliente, explica Alexandre Brandão, sócio fundador da empresa,
especializada no setor fotovoltaico.
Enquanto o modelo de geração compartilhada ainda está engatinhando no Brasil, nos
Estados Unidos, as chamadas fazendas solares comunitárias são permitidas em 14
estados. No total, o país tem cerca de 100 MW em operação nesse modelo, o suficiente
para abastecer 30 mil casas.
Diferente das fazendas solares convencionais, que vendem energia para serviços
públicos, através de contratos de longo prazo, os modelos comunitários suprem a
necessidade dos consumidores, que compram uma fatia do projeto para uso próprio.
Todos que têm interesse em energia solar podem participar, independente do tamanho
do consumo de energia.

“A vantagem desse investimento coletivo é o ganho de escala e a redução do custo do
sistema. Quanto maior o projeto, mais viável ele fica”, afirma Rodrigo Lopes Sauaia,
diretor da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar).
MAIS EXEMPLOS
Em Nova York, outra startup, a Transactive Grid, está testando um sistema de venda
direta de energia entre consumidores que usam energia solar. A empresa desenvolveu
um sistema de comercialização que reúne produtores e compradores de energia solar
sem intermediação das empresas. Um software da startup usa a oscilação entre a
oferta e a demanda para regular os preços da energia.
A 2,8 mil quilômetros da Big Apple, uma empresa do Texas (EUA) ganha dinheiro com
carregadores de celulares movidos a energia solar. Em um mundo cada vez mais
conectado, a NRG aluga tótens portáteis para estabelecimentos que querem suprir a
necessidade de seus clientes cujos aparelhos eletrônicos ficaram sem carga.
Recentemente, a 3B Energy também testou outro de geração compartilhada em
Curitiba. A pedido de um sindicato da capital, a empresa construiu uma usina solar
que será usada em benefício dos associados.
Com esse projeto, eles poderão adquirir cotas e trocar uma conta de luz mais cara por
uma mais barata por meio da compensação. Na prática, eles são eles não são donos
da usina solar, mas se beneficiam da energia gerada por ela. “São soluções pensadas
para atender a perfis diferentes de clientes”, detalha Brandão.
Quem não quer – ou não pode – comprar um sistema fotovoltaico ou investir num
projeto de geração compartilhada, pode “alugar” os painéis solares. Esse é o ramo de
atuação da startup curitibana Renova Green, que está vendendo plano de energia solar
por assinatura.
O modelo de negócios surgiu depois que os sócios tentaram comercializar kits de
sistemas fotovoltaicos em redes de materiais de construção, mas não tiveram abertura
por parte das empresas.
A inspiração para o modelo de assinaturas veio de uma empresa dos Estados Unidos,
conta Reinaldo Cardoso de Lima Neto, um dos fundadores. Agora, a empresa busca
um investidor para aportar R$ 15 milhões na expansão do projeto.
Enquanto alguns desses negócios nascem do zero, outros são resultado do olhar atento
de algumas empresas para novos nichos de mercado. Foi o que fez a varejista sueca
Ikea. Além de móveis e objetos de decoração, os clientes também encontram painéis
solares residenciais nas lojas da rede espalhadas pela Europa.
O movimento começou em 2013 pelas unidades do Reino Unido, após uma pesquisa
realizada pela rede na qual um a cada três britânicos disse que gostaria de investir em
energia solar. O kit custa aproximadamente 5.150 euros, o equivalente a R$ 18,8 mil.
Novas regras para geração caseira de energia abriram janela de
oportunidades
Muitos modelos interessantes surgiram a partir da partir da nova resolução para mini
e micro geração de energia, a 687 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel),
segundo Rodrigo Lopes Sauaia, diretor da Associação Brasileira de Energia Solar
Fotovoltaica (Absolar).
Segundo ele, em todo o país, já são mais de mil empresas trabalhando com produtos
e serviços de energia solar e esse número tende a crescer. “Num momento em que a
economia brasileira ainda anda de lado, esse segmento desponta mesmo em meio à
crise.

Enquanto a economia do país teve recessão, nosso segmento cresceu mais de 320%
em 2015”, diz. De acordo com Sauaia, esse é um momento bom para empreendedores
criativos tirarem boas ideias do papel, mas com os pés no chão. Embora seja
relativamente novo no país, o setor fotovoltaico é bastante competitivo e dinâmico.
“Antes de tudo é preciso dominar a regulamentação do setor e ter amplo conhecimento
técnico. Estamos falando de sistemas fotovoltaicos que tem uma vida útil de pelo
menos 25 anos. Os novos negócios devem considerar esse tipo de peculiaridade”, diz.
Com bandeira verde, conta de luz não deve aumentar até dezembro
29/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

A Aneel decidiu manter a bandeira verde em setembro, um indicativo de que
as represas das hidrelétricas estão com bom volume e não será preciso
acionar as usinas térmicas, que têm energia mais cara
A conta de luz continuará na bandeira verde em setembro, o que significa que o
consumidor não terá aumento do custo da energia. A Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) decidiu na sexta-feira (26) manter a bandeira verde no próximo mês,
um indicativo de que as represas das hidrelétricas estão com bom volume e não será
preciso acionar as usinas térmicas, que têm energia mais cara. Além disso, segundo o
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o mesmo deve acontecer pelo menos
até dezembro.
O governo muda a bandeira da conta de luz – verde, amarela ou vermelha – toda vez
que as hidrelétricas não produzem o suficiente para atender à demanda. Com a seca
na região Nordeste, o nível dos reservatórios caiu, o que levou o mercado a apostar
na adoção da bandeira amarela em setembro. Mas, segundo o operador do sistema, a
queda do consumo tem ajudado a garantir o abastecimento.
Segundo a Aneel, com exceção do Nordeste, a incidência de chuvas tem ajudado a
recompor os reservatórios. Além disso, novas hidrelétricas foram incluídas no sistema.
“O balanço (entre produção e consumo) está permitindo isso (manter a bandeira
verde). Não vem sendo necessário despachar muitas térmicas”, disse Luiz Eduardo
Barata, diretor-geral do ONS.
O megawatt-hora (MWh) é comercializado hoje a R$ 130. Esse é o custo marginal de
operação (CMO), definido pelo ONS. Para que seja determinada a alteração da
bandeira verde para amarela, o valor deveria ultrapassar R$ 211. Quando isso
acontece, o consumidor paga mais R$ 1,50 a cada 100 quilowatt-hora (kW/h), como
aconteceu em março deste ano.
No Nordeste, no entanto, o cenário é crítico. Os reservatórios têm caído na proporção
de 0,1 ponto porcentual a 0,2 ponto porcentual por dia e estão com apenas 20% da
capacidade sendo utilizada, menos da metade do nível do Sudeste, de 47%.
Para evitar crises de abastecimento no futuro, o operador alertou a Aneel, a Chesf e o
Ibama sobre a necessidade de poupar água do Rio São Francisco no reservatório da
hidrelétrica de Sobradinho.

A ideia é reduzir a vazão do rio de 800 para 700 metros cúbicos por segundo. De
acordo com Barata, a medida seria preventiva, para evitar um total desabastecimento
no futuro.
Transmissão
A hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, pode ter dificuldade de escoar parte da
energia que produzirá no fim de 2017, segundo Barata. No fim do ano que vem,
entrará em operação uma turbina com capacidade de 600 megawatts (MW).
Para inserir essa energia no sistema e transportá-la até o mercado consumidor, uma
linha de transmissão deve ser construída. Mas, em crise financeira, a espanhola
Abengoa, concessionária da obra, desistiu do projeto.
A Aneel vai leiloar a linha novamente. Mas, até que a concorrência aconteça e a rede
seja instalada, é possível que a usina fique descoberta por um tempo. “Dificuldades
na transmissão serão um gargalo nos próximos anos”, disse Barata.
Analistas mostram ceticismo sobre meta fiscal de 2017
29/08/2016 – Fonte: Tribuna PR
O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Carlos Hamilton, se
reuniu ontem, em São Paulo, com economistas que participam do Relatório Prisma
Fiscal.
A ideia da Pasta é que os encontros ocorram nos moldes dos realizados
trimestralmente pelo Banco Central (BC) com analistas do mercado financeiro, só que
com foco na área fiscal. Ainda não foi definido, contudo, o cronograma das reuniões
da Fazenda. Mas a próxima pode acontecer em novembro.
O Relatório Prisma Fiscal traz as expectativas do mercado financeiro para o resultado
do governo central dos próximos três meses, arrecadação, despesas e relação da
dívida bruta com o PIB.
Nesse primeiro encontro, Carlos Hamilton se deparou com economistas céticos quanto
ao cumprimento da meta fiscal no ano que vem, estimada em déficit de R$ 143,1
bilhões.
Além disso, muitos reforçaram que o País pode voltar a registrar superávit primário
somente em 2020, afirmou um analista. Só que para que isso aconteça, será preciso
que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 241, que institui o teto de gastos, seja
aprovada “por inteiro”.
Ainda assim, contou o economista, alguns participantes disseram que será necessária
a adoção de impostos e de uma “profunda” reforma previdenciária para complementar
o ajuste fiscal.
“Só a PEC do teto é insuficiente para fazer atingir a meta, não fará o ajuste totalmente.
Mas, se tiver aumento de impostos, só depois das eleições municipais”, afirmou.
Temor
Os analistas demonstraram ainda temor quanto às perspectivas da situação financeira
de Estados e municípios em 2017. “Há dúvidas de que Estados e municípios voltem a
ser problema, podendo apresentar caixa ruim depois das eleições municipais”,
completou uma fonte.
O secretário teria feito comentários pontuais durante a reunião, de acordo com outro
participante. Segundo ele, Carlos Hamilton teria dito que as receitas podem ser

maiores no próximo ano do que o estimado pelo mercado, já que a economia dá sinais
de retomada.
Contudo, os analistas não mostraram um consenso quanto às expectativas de
recuperação do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). “As previsões para o PIB
do ano que vem estão na faixa de 0,50% a 2,5%”, relatou o interlocutor.
No encontro no fim da manhã desta sexta-feira, cerca de 30 analistas estiveram com
Carlos Hamilton. Também participou da reunião o secretário adjunto de Política Fiscal
e Tributária, Jeferson Luis Bittencourt.
De acordo com as fontes ouvidas, o secretário fez uma explanação sobre o relatório
elaborado pela Fazenda. “Contou como é elaborado e falou um pouco da história do
documento, sem novidades”, disse a fonte.
Reunião de Dyogo Oliveira na Anfavea serviu para estreitar relações, diz
Megale
29/08/2016 – Fonte: Tribuna PR
O encontro entre o ministro interino do Planejamento, Dyogo Oliveira, e
representantes da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores
(Anfavea), na tarde desta sexta-feira, 26, em São Paulo, teve como principal objetivo
o estreitamento das relações entre a entidade e a pasta, afirmou ao Broadcast,
serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, o presidente da Anfavea, Antonio
Megale. “Foi mais uma reunião de aproximação”, disse.
Segundo Megale, cada uma das câmaras setoriais da Anfavea (de automóveis,
caminhões, ônibus e máquinas agrícolas) teve a oportunidade de mostrar ao ministro
a situação de cada segmento, como as condições de mercado e produção. “Tivemos
uma apresentação de conjuntura”, disse o presidente da associação.
Megale também disse que não chegou a discutir com o ministro do Planejamento
questões que já estão sendo negociadas com o Ministério do Desenvolvimento, da
Indústria e do Comércio Exterior (MDIC), como a elaboração de uma política industrial
para substituir o Inovar Auto e a implementação de um programa de renovação de
frota. “Apenas pontuamos essas questões”, contou.
Diálogos
Megale assumiu a presidência da Anfavea em abril deste ano e tem se reunido com
membros do governo para discutir o cenário econômico e as condições da indústria e
do mercado de veículos no País, além de medidas que podem ser tomadas para a
recuperação do setor.
Esta foi a primeira vez que Dyogo Oliveira veio a São Paulo para se reunir com Megale.
Os dois já se reuniram em Brasília.
Em evento do setor na semana passada, Megale disse que tem conversado com o
governo para elaborar um programa de renovação de frota, que pode entrar em vigor
no ano que vem e que teria como objetivo estimular a troca de veículos antigos por
novos, menos poluentes e mais seguros.
Além disso, o presidente da Anfavea afirmou, em coletiva no início de agosto, que
trabalha com o governo para elaborar uma nova política industrial para o setor, que
entraria em vigor a partir de 2018, após o término do Inovar Auto, cuja validade vai
até o fim de 2017.

Apoio do BNDES pode melhorar ativos de companhias em recuperação, diz
Febraban
29/08/2016 – Fonte: Tribuna PR
O Programa de Incentivo à Revitalização de Ativos Produtivos, anunciado na quintafeira, 25, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), pode
contribuir para melhorar o preço dos ativos de empresas em recuperação judicial, na
opinião do presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Murilo Portugal.
“Ao oferecer novas alternativas de apoio do BNDES às empresas em boas condições
financeiras que queiram comprar ativos de empresas em dificuldades, o programa
pode dinamizar processos de recuperação judicial e melhorar o preço dos ativos
vendidos no âmbito de execuções judiciais”, avalia ele, em nota ao Broadcast, serviço
de notícias em tempo real do Grupo Estado.
O BNDES anunciou na quinta a criação de uma linha de R$ 5 bilhões para interessados
na compra de empresas em recuperação judicial. Além disso, o banco também
incrementou em mais R$ 4 bilhões sua linha de capital de giro, com taxas menores
para os pequenos negócios.
De acordo com Portugal, o Programa de Incentivo à Revitalização de Ativos Produtivos
do BNDES vai ajudar a preservar empregos, aproveitando ativos existentes, e
contribuir ainda para manter a atividade econômica.
“Novidades importantes são as decisões de executar o programa sem novas
transferências do Tesouro Nacional e a realização de operações diretas pelo BNDES,
mantendo ou assumindo diretamente o risco de crédito”, acrescenta o presidente da
Febraban.
Finame de caminhão deve baixar valor nacional
29/08/2016 – Fonte: Automotive Business

O BNDES estuda a redução do valor mínimo de peças nacionais exigido para credenciar
veículos comerciais ao Finame, linha de financiamento com a taxa de juro mais barata
do mercado, responsável por viabilizar cerca de 65% das vendas de caminhões e
ônibus no País.
Atualmente a exigência de nacionalização é de 60% em peso e valor do bem. Contudo,
a desvalorização cambial ocorrida nos últimos dois anos aumentou o preço em reais
da parcela de componentes importados dos veículos, o que em alguns casos
inviabilizou a aprovação do crédito para certos produtos com maior porcentual de
peças estrangeiras.
Por isso os fabricantes, representados pela Anfavea, solicitaram ao banco o estudo de
uma solução para o problema, que tem potencial para ampliar ainda mais a profunda
depressão vivida pelo setor, que trabalha com ociosidade de até 80% nas fábricas.
“Com a desvalorização do real cresceu muito o valor em reais dos componentes
importados e alguns produtos que estavam credenciados para o Finame foram
descredenciados. Por isso pedimos uma alternativa para o BNDES corrigir essa

distorção”, explica Antonio Megale, presidente da Anfavea. Ele assegura que a
motivação não ocorre por falta de peças nacionais e a “intenção não é reduzir o
conteúdo nacional dos veículos, até porque o que se quer no momento é justamente
o contrário, aumentar a nacionalização para cortar custos de importações”, ele diz.
O volume exigido de peças nacionais em peso permaneceria o mesmo, 60%, a
mudança de porcentual seria só aplicada ao valor, inflado pela alta do dólar.
Megale não informa qual a redução pleiteada ao BNDES, mas algumas fontes
confirmaram a Automotive Business que o pedido é que a exigência de
nacionalização em valor seja baixada para 55% a 50% por um período de cerca de
um ano, o que seria suficiente para compensar a desvalorização do real.
O presidente da Anfavea espera que a correção seja aceita e adotada pelo banco no
horizonte dos próximos 30 dias. Mas Megale afirma que essa seria uma solução
temporária, de emergência, até que uma nova fórmula possa ser definida para o
Finame. “Isso faz parte dos nossos apelos por aumentar a previsibilidade do ambiente
de negócios, para que as empresas possam planejar seu futuro”, pondera.
Atualmente a medição de conteúdo nacional dos produtos financiados pelo Finame é
feita pela média da cotação do dólar ao longo de um ano, para evitar as variações que
ocorrem abruptamente mês a mês.
Como o real se desvalorizou diante do dólar consistentemente quase 50% nos últimos
dois anos, impactou diretamente o cálculo do programa.
“Não faz sentido que um caminhão que estava credenciado ao Finame não esteja mais
por causa do câmbio. É necessário mudar essa fórmula e para isso é preciso uma
discussão com maior profundidade, para adotar uma solução definitiva”, afirma
Megale.
Verind, divisão da Dürr, compra a brasileira GT Assistência
29/08/2016 – Fonte: Automotive Business
A Verind, subsidiária da Dürr e responsável pela área de serviços e manutenção de
robôs para pintura de veículos, anuncia a compra da empresa brasileira GT Assistência,
que presta serviços na mesma área. As empresas não divulgaram o valor da transação.
Fundada em 2009, a GT Assistência, que atende exclusivamente a indústria
automotiva, atuava de forma independente e era, até agora, parceiro de negócio da
Verind, que com a aquisição, planeja ampliar a gama de serviços em toda a América
do Sul, começando pelo seu principal cliente, o Grupo FCA.
“Com a aquisição, seremos capazes de fortalecer ainda mais toda a nossa gama de
serviços. Assim, podemos aumentar a eficiência da produção de nossos clientes,
garantir uma resposta rápida a solicitações de serviço e oferecer uma manutenção
preventiva. Com isso, evitamos erros e falhas na produção e reduzimos os custos de
nossos clientes”, explica o presidente e CEO da Dürr Division Application Technology,
Hans Schumacher.
Entre as atividades exercidas pela GT Assistência estão a programação de robôs,
manutenção, controle de peças de reposição e suporte técnico aprofundado nas
próprias cabines de pintura das montadoras.
A Verind, uma das empresas da Dürr Division Application Technology, tem sede em
Milão (Itália) é a responsável por todas as atividades globais da Dürr relacionadas a
área de pintura no Grupo FCA.

Michelin compra 100% da brasileira Levorin
29/08/2016 – Fonte: Automotive Business

O Grupo Michelin assinou na sexta-feira, 26, o contrato de compra de 100% das
sociedades do Grupo Levorin, fabricante brasileira de pneus de motos e bicicletas. A
empresa foi fundada em 1943, emprega 2 mil funcionários em suas duas unidades de
produção (em Guarulhos, SP, e Manaus, AM) e faturou € 135 milhões em 2015. A
notícia teve repercussão internacional.
Até então a Michelin apenas importava os pneus para moto que vende no Brasil. A
aquisição a coloca na posição de fabricante. O grupo francês trata a compra “como
parte de um duplo objetivo estratégico: consolidar sua implantação no Brasil e reforçar
o desenvolvimento mundial de sua linha de pneus de motocicletas e bicicletas”.
A formalização da compra será efetivada somente após a aprovação do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A Levorin é a marca com mais tradição
em pneus para bicicleta no Brasil e, para as motos, está presente no mercado de
reposição e no fornecimento a montadoras. Os modelos Honda CG 125 Fan, 125 Cargo
e parte da linha 160 Bros recebem pneus Levorin.
Multa da União Europeia à DAF anula lucro da Paccar no 1º semestre
29/08/2016 – Fonte: Automotive Business

O Grupo Paccar, que detém as marcas de caminhões DAF, Kenworth e Peterbilt,
encerrou o primeiro semestre com lucro líquido de US$ 720 milhões. Embora o valor
seja 13% menor do que os ganhos apurados em igual período do ano passado, de US$
826 milhões, este ainda seria um resultado positivo não fosse pela multa que a
companhia deverá pagar no valor de US$ 833 milhões (ou € 752,7 milhões) imposta
pela Comissão Europeia à DAF, uma das montadoras investigadas no processo de
cartéis corporativos na União Europeia.
Como resultado do acordo entre a empresa e a comissão firmado em 19 de julho, que
determinou o valor da multa, a companhia reservou o montante total da pena como
despesa e a incluiu no balanço do semestre, o que resulta em um prejuízo de US$ 113
milhões para o período.
Em seu relatório financeiro, o grupo informa que esta perda líquida não impactará em
seus dividendos trimestrais regulares. Considerando a cobrança da Comissão
Europeia, as ações diluídas fecharam o semestre em US$ 0,32 contra os US$ 2,32
registrados há um ano. Segundo determinou a Comissão, a DAF terá prazo de até três

meses após a notificação para pagar a multa e reforça que a empresa tem liquidez
suficiente para quitar o pagamento.
Sobre os demais itens do balanço, o faturamento do Grupo Paccar fechou em US$ 8,71
bilhões de janeiro a junho, queda de 12% sobre os US$ 9,91 bilhões de iguais meses
de 2015.
“O foco estratégico da Paccar é investir para crescer em nossos principais mercados,
ao mesmo tempo em que expandimos nossa presença nos mercados emergentes. A
Paccar está obtendo excelentes retornos sobre seus investimentos, atingindo um
retorno médio após os impostos de quase 20% nos últimos seis anos.
Esses investimentos incluíram os novos veículos da Kenworth, Peterbilt e DAF, bem
como a produção de motores mais eficientes Paccar MX na América do Norte, bem
como a fábrica de caminhões da DAF no Brasil, além do aumento da capacidade dos
centros de distribuição de peças.
Além disso, a empresa expandiu a presença da Paccar Serviços Financeiros
internacionalmente e introduziu mais tecnologias e serviços para nossos revendedores
e clientes”, declarou o CEO, Ron Armstrong.
A Paccar Parts, divisão de autopeças, obteve lucro antes de impostos de US$ 268
milhões, resultado 5,8% menor no comparativo anual, com faturamento também
menor, 3,2%, para US$ 1,48 bilhão.
Por sua vez, a divisão de serviços financeiros (PFS) apurou receita 1,4% maior na
primeira metade deste ano, de US$ 586,8 milhões contra US$ 5578,5 milhões da
primeira metade de 2015.
“O excelente balanço da Paccar, complementado por suas classificações de crédito
A+/A1, permitem que a PFS ofereça financiamento competitivo no varejo aos
revendedores e clientes da Kenworth, Peterbilt e DAF, em 23 países e em quatro
continentes”, disse Todd Hubbard, presidente financeiro corporativo da Paccar.
“Temos excelente acesso ao mercado de capitais, que permitem que a PFS dê suporte,
com lucratividade, à venda dos caminhões da Paccar”.
F-Pace empolga mesmo é com motores V6
29/08/2016 – Fonte: Automotive Business

Durante um test-drive de 180 quilômetros por estradas de Minas Gerais ficou claro:
quem procura um Jaguar com pegada de Jaguar deve escolher uma das versões com
motores V6 a gasolina do novo Jaguar F-Pace, com preços a partir de R$ 360,9 mil.
A opção Prestige 2.0 turbodiesel, de R$ 309,7 mil, até vai bem com seus 180 cavalos,
ajudada pelo baixo peso da carroceria feita com 80% de alumínio. Mas com os
propulsores 3.0 V6 de 340 e 380 cv a história é outra.
Tanto o F-Pace R-Sport como o S e o First Edition têm duas saídas de escape
independentes que produzem um som encorpado e empolgante, reforçado pela
cilindrada mais alta e por dois grandes abafadores escondidos pelo para-choque.

A aceleração de zero a 100 km/h no R Sport, de 340 cv, ocorre em 5,8 segundos. Para
as versões S e First Edition, de 380 cv, esse tempo baixa para 5,5 s. Os três têm
velocidade máxima limitada em 250 km/h. O Prestige 2.0 a diesel vai da imobilidade
aos 100 km/h em 8,7 s e atinge 208 km/h.
Se não empolga tanto quanto os F-Pace V6, a versão a diesel tem como vantagem o
baixo consumo. Não é difícil superar os 12 km/litro.
Chamado Ingenium, esse motor também é utilizado em modelos Land Rover e tem
muita força em baixas rotações. Segundo a fabricante, o torque máximo é de 43,8
kgf.m entre 1.750 e 2.500 rpm.
O câmbio automático ZF de oito velocidades é o mesmo para todas as versões. Utiliza
botão giratório em vez de alavanca, tem função Sport e aletas para trocas atrás do
volante. Também é possível optar por mais economia ou desempenho pressionando
botões menores no console central.

A partir da versão R Sport o painel de instrumentos é digital. Opções V6 têm
ronco mais agradável vindo de saídas de escape individuais (uma de cada
lado).
Em qualquer versão o F-Pace tem suspensões com acerto esportivo e sua carroceria
se inclina muito pouco nas curvas. A suspensão traseira, chamada pela Jaguar de
Integral Link, é mais eficiente que as suspensões multibraços convencionais. Molas e
amortecedores ficam posicionados separadamente.
Entre os recursos eletrônicos utilizados pela Jaguar está o sistema de vetorização de
torque. Quando “percebe” alguma instabilidade em curva, por exemplo, ele aplica os
freios em determinada roda e a aceleração em outra, trazendo o carro de volta à
trajetória. Esse mesmo sistema impede que uma roda fique girando em falso em uso
off-road e elimina a necessidade de uso de bloqueios de diferencial.
Embora o F-Pace seja um 4x4, sua transmissão transfere 100% da força às rodas
traseiras em uso normal, mas essa distribuição pode chegar a 50% para cada eixo em
uso fora de estrada ou piso de baixa aderência.
Todo F-Pace tem também o sistema ASPC, iniciais de All Surface Progress Control,
muito útil em piso escorregadio como gelo ou terra. Ele controla aceleração e
frenagem, aplicando pouca força às rodas, e praticamente elimina patinagens e
escorregões em uma descida, por exemplo.
PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS
Todo F-Pace traz de série sistema start stop, entradas USB, iPod e auxiliar mais
conexão Bluetooth, faróis com assinatura em LED, interior de couro, ar-condicionado
com duas zonas distintas de temperatura, sensores de estacionamento dianteiro e
traseiro, teto solar panorâmico fixo, rodas de 18 polegadas e bancos com acionamento
elétrico.
O R-Sport recebe rodas de 20 polegadas, teto solar panorâmico e elétrico, faróis
totalmente em LEDs, câmera de estacionamento traseira, quadro de instrumentos
digital de 12,3 polegadas e som Meridian de 380 watts. Na versão S o som passa a
825 watts e o carro traz também revestimento de couro perfurado nos bancos, headup display e coluna de direção com ajustes elétricos. A opção First Edition, baseada

na S, tem como itens extras bancos mais esportivos, detalhes de acabamento
exclusivos nas soleiras, no porta-malas e na iluminação interna, mais a cor azul,
exclusiva dessa opção. Apenas 19 destas virão ao Brasil.
Entre os opcionais para todas as versões a Jaguar oferece o sistema park assist, que
estaciona o carro em vagas paralelas (no meio-fio) ou perpendiculares (em shoppings,
garagens e mercados).

Sistema de vetorização de torque garante mais segurança em curvas no
asfalto e dispensa bloqueios de diferencial em uso off-road.
Preços sugeridos para o F-Pace:
-

F-Pace
F-Pace
F-Pace
F-Pace

Prestige 2.0 (diesel, 180 cv) - R$ 309,7 mil;
R Sport 3.0 V6 (gas., 340 cv) – R$ 360,9 mil;
S 3.0 V6 (gas., 380 cv) – R$ 406,3 mil;
First Edition 3.0 V6 (gas., 380 cv) – R$ 416,4 mil.

Fanem investe em nova fábrica de equipamentos médicos no México
29/08/2016 – Fonte: CIMM
Dando mais um passo importante em sua estratégia de internacionalização, a Fanem,
multinacional brasileira que fabrica produtos inovadores nas áreas de neonatologia e
de laboratórios, está investindo cerca de US$ 800 mil em uma nova fábrica no México.
Inicialmente, o objetivo da companhia é atingir o expressivo mercado local que, devido
à elevada taxa de natalidade, consome cerca de US$ 40 milhões por ano em
equipamentos neonatais. Posteriormente, a ideia é atender também a América
Central, Caribe e Ásia, quer seja pelas facilidades logísticas ou em função de tratados
de livre comércio.
A indústria médica do México exporta US$ 7.7 bilhões por ano, sendo que 76% deste
total correspondem a equipamentos médicos, cirúrgicos, odontológicos e veterinários.
De acordo com José Flosi, responsável pela operação no México, atualmente, 75% das
compras de equipamentos neonatais são realizadas pelo governo mexicano. Instalarse fisicamente será fundamental para ampliar os negócios da Fanem no País,
especialmente diante das normativas que determinam que apenas empresas locais ou
provenientes de regiões com tratado de livre comércio participem dos processos
licitatórios. Desta forma, a Fanem ganha também condições de atender a esse
significativo mercado.
“Temos know-how e produtos de elevado valor agregado e grau tecnológico, o que
nos coloca em condições favoráveis para competir com grandes players. Acreditamos
que os custos de fabricação, incluindo mão de obra, nos permitirão praticar preços
competitivos. Todos estes fatores, somados ao fato de ingressarmos em uma fatia
importante de mercado que até este momento não explorávamos, me autoriza a
prever um aumento significativo na receita atual de exportações da Fanem, já no
próximo ano”, enfatiza Flosi.
Localizada no Parque Tecnológico de Guadalajara, a nova fábrica da Fanem começará
operando com 10% de sua capacidade total. E nos próximos quatro anos, prevê-se

que a produção seja equivalente a 25% do volume da unidade brasileira. A operação
terá início em meados do segundo semestre, inicialmente com 10 produtos da linha
neonatal. As vendas realizadas até este momento via Brasil, serão efetuadas a partir
de agora pela unidade mexicana.
Concomitantemente ao início do processo fabril serão tramitados os processos
regulatórios e de certificações dos equipamentos na Comissão Federal para a Proteção
contra Riscos de Saúde (Cofepris), pré-requisito para as vendas realizadas nas
instituições administradas pelo governo e para determinadas exportações, como por
exemplo, os Estados Unidos da América.
Está é a terceira fábrica da Fanem e a segunda fora do país. Com sede em São Paulo,
a empresa conta com uma unidade industrial no Brasil, em Guarulhos (SP), e outra
em Bangalore, na Índia. Possui também um escritório na Jordânia, em Amã, e uma
rede organizada de representantes em todos os países em que está presente.
Aliando pioneirismo e tradição, a Fanem atua neste segmento desde 1924, sendo uma
das mais importantes indústrias nacionais de equipamentos médicos, líder de mercado
em produtos neonatais e com know-how em equipamentos para laboratórios desde a
sua fundação.
Várias vezes premiada por sua atuação como exportadora, comercializa seus
equipamentos para mais de 100 países. Cerca de 7% de seu faturamento são
investidos anualmente em pesquisa e desenvolvimento (P&D).
Decisões judiciais fazem gastos previdenciários aumentarem
29/08/2016 – Fonte: Portal Contábil

Fatia crescente dos benefícios previdenciários tem sido paga por força de decisões da
Justiça. Resultado do trabalho inteligente de advogados e da falta de adaptação do
INSS a mudanças de jurisprudência, de atualização dos métodos de avaliação de
necessidades e do acompanhamento posterior sobre os casos decididos judicialmente.
No caso do auxílio-doença, alvo de um pente-fino do governo que começa no mês que
vem, dos 2 milhões de benefícios concedidos em 2015, 4,6% têm origem em ações
judiciais –em 2014, eram 3,6%.
Os índices são mais altos no BPC (Benefício de Prestação Continuada), uma pensão de
um salário mínimo destinado a idosos e pessoas com deficiência. O percentual de
concessões por ordem da Justiça saiu de 16,9% em 2014 para 18,7% no ano passado
e deve chegar a algo próximo de 21% em 2016, segundo o Ministério do
Desenvolvimento Social e Agrário.
Entre as pessoas com deficiência, o índice foi de 29,6% no ano passado.
“O problema de avaliação não está em a pessoa ter ou não a deficiência, mas na
questão econômica: ela ser ou não insuficiente de recursos”, diz o juiz federal José
Antonio Savaris, especialista em questões previdenciárias.

Mas nos últimos anos magistrados vinham indicando que o critério deveria ser
flexibilizado, levando em conta aspectos sociais do candidato. Em 2013, o STF
(Supremo Tribunal Federal) declarou a restrição inconstitucional, mas o INSS ainda
não adequou suficientemente sua avaliação, o que abriu brecha para mais ações
judiciais.
A legislação diz que, para terem direito a esse benefício, os cidadãos precisam ter
renda familiar per capita de até um quarto do salário mínimo (hoje, um valor de R$
220).
“Às vezes a avaliação social da pessoa não tem peso algum, porque o critério da renda
por si só já faz o benefício ser indeferido”, afirma Naiane Louback, assistente social do
INSS e especialista em políticas públicas.
Hoje, 4,35 milhões de beneficiários recebem o BPC no Brasil, um custo de R$ 45
bilhões à Assistência Social –8,8% por ação judicial.
Alberto Beltrame, secretário-executivo do Ministério de Desenvolvimento Social, diz
que o governo estuda criar um algoritmo para mudar os critérios do benefício. A
fórmula levaria em conta a renda do cidadão, que seria estendida até ao máximo de
meio salário mínimo per capta, e o grau de dependência causada pela deficiência.
Ele dá como exemplo uma família com um filho com microcefalia causada pelo vírus
zika: se só o pai trabalhar e ganhar um salário mínimo, a família não teria direito ao
benefício só pelo critério matemático. “Mas nesse caso, é possível que a criança tenha
uma dependência grave, então entraria no sistema”, diz.
De acordo com o secretário, o INSS não faz desde 2008 uma revisão nos benefícios
concedidos por via judicial, chamando os beneficiários para novas avaliações. Isso
deve ser feito depois que a fórmula for finalizada, algo parecido com o que vai
acontecer com as pessoas que recebem auxílio-doença.
PENTE-FINO
A partir do mês que vem, o governo vai notificar 530,2 mil cidadãos que recebem o
auxílio-doença há mais de dois anos sem a realização de perícia –99,2% deles ganham
os valores por ordem judicial, diz o Ministério do Desenvolvimento Social.
Serão chamados também aposentados por invalidez de até 60 anos que também não
tenham passado por perícia de 2014 para cá.

A avaliação médica deve ser feita a cada seis meses, independentemente da origem
da decisão (administrativa ou judicial). Mas, segundo Alberto Beltrame, secretárioexecutivo da pasta, quem tem o benefício por via da Justiça não é chamado há anos.
“O foco não é punir o segurado. Houve um problema de governança na manutenção
dos benefícios.”
A força-tarefa vai atingir 32,7% dos 1,62 milhão de beneficiários de auxílio-doença e
34,5% dos 3,43 milhões que têm aposentadoria por invalidez no país.
O governo estipulou um prazo de dois anos para revisar a situação dos beneficiários,
que serão notificados por carta até o fim do ano.
Bem essencial a microempresa não pode ser penhorado, decide TRF-3
29/08/2016 – Fonte: Portal Contábil
O inciso V do artigo 649 do Código de Processo Civil de 1973 também vale para micro
e pequenas empresas. Desse modo, as pessoas jurídicas que se enquadram nessa
classificação não podem ter penhorados os bens essenciais a atividade.
Assim entendeu a 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (SP e MS) ao
anular a constrição de três equipamentos de uma clínica odontológica que estavam
penhorados como garantia de uma dívida com a União por falta de recolhimento da
Cofins.
Em primeiro grau, a constrição já tinha sido negada, o que motivou a União a recorrer
ao TRF-3 alegando que a penhora é necessária para a compensação do débito. Porém,
o relator do acórdão, juiz federal convocado Marcelo Guerra, reafirmou a
impenhorabilidade dos bens.
O magistrado explicou que o artigo 649, inciso V, do Código de Processo Civil, declara
absolutamente impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios,
os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer
profissão”.
O julgador ressaltou ainda que, embora esse dispositivo se aplique às pessoas físicas,
“a jurisprudência entende que a impenhorabilidade prevista neste inciso, pode ser
estendida às pessoas jurídicas, desde que se enquadre como microempresa ou
empresa de pequeno porte e que haja prova de que os equipamentos penhorados
sejam essenciais à manutenção das atividades empresariais”.
No caso dos autos, o magistrado considerou comprovado que se trata de uma empresa
pequena, configurada como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli).
Também destacou que os equipamentos penhorados prestam-se ao desenvolvimento
de sua atividade econômica, “o que justifica o reconhecimento da impenhorabilidade
do bem”.
Entendimento já aplicado
O mesmo entendimento usado pelo TRF-3 já foi citado anteriormente. A Seção
Especializada do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (PR) usou a mesma
argumentação para manter o levantamento de penhora feita sobre nove máquinas de
uma microempresa da cidade de Mandaguaçu.
A Seção Especializada estendeu a interpretação, inicialmente restrita a pessoas físicas,
citando entendimento cristalizado no item IX da Orientação Jurisprudencial EX SE 36.
Os desembargadores também enfatizaram na decisão que o objeto social da empresa
comprova que os bens penhorados estão diretamente vinculados à sua atividade
econômica.

A decisão foi proferida em ação movida por uma costureira, contratada pela
microempresa em fevereiro de 2014. Ela trabalhou na confecção até janeiro de 2015.
No processo, a empregadora foi condenada a pagar a ex-funcionária diferenças
salariais, horas extras, 13º salário, férias vencidas e aviso prévio indenizado, entre
outras verbas.
Índice de Custo da Construção sobe 0,26% em agosto ante 1,09% em julho,
diz FGV
29/08/2016 – Fonte: Portal Contábil
O Índice Nacional de Custo da Construção – Mercado (INCC-M) subiu 0,26% em
agosto, mostrando desaceleração ante a alta de 1,09% registrada em julho, divulgou
nesta sexta-feira, 26, a Fundação Getúlio Vargas (FGV).
O grupo Materiais, Equipamentos e Serviços registrou variação positiva de 0,26%
neste mês, após o avanço de 0,12% apurado na leitura de julho. Dentro deste grupo,
o item relativo a Materiais e Equipamentos também registrou variação de 0,26%. No
mês anterior, essa taxa havia sido de 0,15%.
O índice referente à Mão de Obra registrou variação de 0,26%. No mês anterior, a
taxa de variação havia sido bem maior (1,93%).
Das sete capitais analisadas, cinco registraram aceleração em suas taxas de variação
em agosto ante julho: Salvador (0,60% para 0,83%), Brasília (-0,02% para 0,27%),
Belo Horizonte (0% para 0,29%), Recife (0,09% para 0,17%) e Porto Alegre (0,26%
para 0,83%).
Em contrapartida, apresentaram desaceleração nas taxas as cidades do Rio de Janeiro
(3,12% para -0,02%) e São Paulo (1,63% para 0,05%).
Abertura
A inflação menor na mão de obra da construção civil contribuiu para o recuo do INCCM em agosto em relação a julho.
Em nota à imprensa, a FGV explicou que a variação de 0,26% ocorreu devido aos
reajustes salariais registrados em Porto Alegre e Salvador. Esta última cidade captou
a segunda parte do reajuste salarial praticado em janeiro de 2016.
O grupo Materiais, Equipamentos e Serviços avançou de 0,12% para 0,26% entre os
dois períodos. Dentro deste índice, o item relativo a Materiais e Equipamentos
registrou variação de 0,26%. No mês anterior, a taxa havia sido de 0,15%. O item
referente a Serviços passou de uma taxa de -0,01%, em julho, para 0,28%, em
agosto.
Entre as maiores influências de alta do tubos e conexões de PVC (-0,26% para 3,62%),
ajudante especializado (apesar de a variação ter caído de 2,16% para 0,29%),
projetos (0,44% para 0,84%), pedreiro (a despeito de a taxa ter recuado de 2,07%
para 0,30%), carpinteiro (fôrma, esquadria e telhado) (mesmo com a inflação caindo
de 2,17% para 0,26%).
As maiores influências de baixa são esquadrias de alumínio (-0,59% para -1,35%),
aluguel de máquinas e equipamentos (a despeito de a deflação ter ido de -1,08% para
-0,29%), impermeabilizante (-0,44% para -0,59%), placas cerâmicas para
revestimento (1,64% para -0,59%) e cimento portland comum (apesar de a taxa
negativa ter recuado de -1,73% para -0,13%).
O INCC-M é calculado com base nos preços coletados entre os dias 21 do mês anterior
e 20 do mês de referência.

Economistas esperam inflação maior neste ano
29/08/2016 – Fonte: R7

O grupo de economistas consultados semanalmente pelo BC (Banco Central) voltou a
rever as projeções de inflação para este ano. De acordo com o relatório Focus,
divulgado nesta segunda-feira (29), o IPCA (índice de Preços ao Consumidor Amplo),
deve encerrar os 12 meses de 2016 com alta de 7,34%. Na semana passada, era
esperada um avanço de 7,31% nos preços.
Para 2017, os analistas de mercado, que esperavam uma alta de 5,12% na semana
passada, subiram a projeção para 5,14%.
Os mesmos economistas, que aguardavam por uma retração de 3,2% na economia
nacional na semana passada, reduziram a expectativa de queda e esperam por um
encolhimento de 3,16% no PIB (Produto Interno Bruto) — soma de todos os bens e
serviços produzidos no País — de 3,16% neste ano.
A perspectiva para o ano que vem também melhorou, passando de 1,2% para 1,23%.
Após cinco altas, índice de confiança da indústria cai um ponto, diz FGV
29/08/2016 – Fonte: R7

Nos últimos quatro meses, a alta acumulada foi de 17 pontos Estadão Conteúdo
O ICI (Índice de Confiança da Indústria) caiu 1,0 ponto em agosto ante julho, passando
de 87,1 para 86,1 pontos, informou nesta segunda-feira, 29, a FGV (Fundação Getulio
Vargas).
Esse resultado interrompe uma sequência de cinco altas consecutivas que levaram a
um ganho acumulado de 12,4 pontos entre março e julho.
A queda do ICI na margem foi impulsionada pela deterioração das expectativas em
relação aos meses seguintes. Houve um recuo de 1 7 ponto, para 87,3 pontos, do
Índice de Expectativas (IE), após alta acumulada de 17 pontos nos quatro meses
anteriores.
O Índice da Situação Atual (ISA) manteve-se estável em 85,2 pontos maior patamar
desde fevereiro de 2015 (86,0 pontos).

"A queda do ICI em agosto pode ser interpretada como uma acomodação após uma
sequência de altas expressivas, sem alterar a tendência de alta do índice no ano",
escreveu em nota à imprensa o superintendente de Estatísticas Públicas da FGV/IBRE,
Aloisio Campelo Junior. Ele argumentou que "a combinação de resultados mostra
continuidade da tendência de ajuste de estoques associada a uma calibragem para
baixo do nível de atividade". "Apesar dos avanços nos últimos meses, o setor continua
desapontado com a lentidão da recuperação da demanda interna e incerto em relação
à política econômica que vigorará daqui por diante", afirmou no texto.
A maior contribuição para a queda do IE veio da "acomodação do indicador de
expectativas com a produção nos três meses seguintes. Após subir 21,4 pontos entre
abril e junho, esse dado registrou quedas de 1,9 ponto em julho e de 2,5 pontos em
agosto fechando o mês em 89,5 pontos.
No ISA, a principal influência para a estabilidade do indicador foi a combinação de
melhora na avaliação dos estoques com piora na percepção sobre a demanda e o
ambiente de negócios. O grau de satisfação com o nível atual da demanda recuou 1,6
ponto, para 82,8 pontos, influenciado pelo mercado interno. A satisfação com a
situação atual dos negócios caiu 1,9 ponto, para 81,2 pontos.
A FGV também informou que entre julho e agosto o Nível de Utilização da Capacidade
Instalada (Nuci) diminuiu 0,5 ponto porcentual, para 73,8%.
A edição de agosto de 2016 do ICI coletou informações de 1.107 empresas entre os
dias 1º e 24 deste mês. A próxima divulgação desse indicador será no dia 28 de
setembro de 2016, sendo que a prévia do resultado será publicada no site do Ibre no
dia 22 de setembro.
Microempresários diminuem negócios, queimam reservas e aguardam fim da
crise
29/08/2016 – Fonte: Estado de Minas
O Brasil tem 6,2 milhões de microempreendedores individuais (MEI); em Minas, são
689 mil. Para enfrentar a crise e se manter vivo, o malabarismo inclui queimar
reservas, tomar empréstimos e ainda encolher o tamanho do negócio.
O contingente vem sendo reforçado também por aqueles que estão fazendo o caminho
inverso, microempresários que com o efeito da crise diminuíram de tamanho para
aliviar o peso da carga tributária, adequando a contribuição à nova realidade de menor
volume de vendas.
Em 2008, depois que se aposentou, Antônio Kleinsorge, de 61 anos, montou um
comércio onde vende produtos de informática em um shopping no Centro da capital
mineira.
Especialista em engenharia de sistemas, ele também presta serviços na área, o que
lhe ajudou a fidelizar um grande número de clientes. Mesmo com a boa carteira,
Kleinsorge sentiu muito os efeitos da crise. Nos últimos dois anos, o faturamento
começou a cair, até que se manter como microempresa se tornou insustentável.
Antônio então decidiu diminuir de tamanho. Reduziu o negócio, deixou de ser uma
microempresa e migrou para o sistema do microempreendedor individual, onde a
carga tributária é mais baixa e compatível com seu faturamento atual. “Quero voltar
a crescer, voltar a ser uma microempresa, mas se até o ano que vem o comércio não
reagir, vou fechar a loja e ficar apenas com a prestação de serviços”, planeja.
Para fugir da inadimplência a estratégia da microempreendedora Viviane Rodrigues,
cadastrada como MEI em Montes Claros, no Norte do estado, foi queimar as reservas.

“Estou apertada demais. Não tenho dívidas, mas também não tenho capital de giro”,
afirma Viviane, que é dona de uma lanchonete especializada em crepes.
A microempresária afirma que não está inadimplente porque recorreu às economias e
agora, sem fundos para emergências, ela torce para que a economia volte a crescer.
“Fui obrigada a usar as reservas que tinha feito para outras finalidades. Somente assim
estou conseguindo cobrir as despesas, inclusive o pagamento de impostos”, confessa.
Com o aprofundamento da recessão, as vendas foram derrubadas, mas os custos das
matérias-primas aumentaram. “No meu caso, a crise pesou ainda mais porque os
preços dos alimentos subiram muito por conta das adversidades climáticas”, diz
Viviane, que atesta que os preços de alguns produtos usados para fazer crepes
subiram mais de 80% em oito meses.
Entre eles estão derivados do leite, como queijo muçarela, requeijão e manteiga. A
microempreendedora reclama da burocracia e acha que falta mais apoio aos
microempreendedores individuais.
Na sua opinião, os bancos deveriam disponibilizar mais recursos e linhas de crédito
para a categoria conseguir atravessar momentos difíceis. “Os valores dos empréstimos
liberados para os MEIs são muito baixos”, avalia.
FORMALIZAÇÃO Apesar de o país ter tido um aumento de 2% no número de
formalizados nos sete primeiros meses deste ano, se comparado ao mesmo período
de 2015, em Minas, a quantidade de MEIs formalizados entre janeiro e julho de 2016
(69.328) foi menor que os 70.136 formalizados no mesmo período do ano anterior.
O analista do Sebrae em Minas Leonardo Medina acredita que o comportamento da
inadimplência está ligado ao desempenho da economia e é otimista: “A crise que o
país atravessa pode se tornar um pouco mais controlada”.
Heraldo José Muniz, de 65 anos, também decidiu encolher. Há dois anos, ele tinha três
pequenas lojas de artigos esportivos em shoppings populares, fechou duas, demitiu
três funcionários e agora trabalha sozinho como microempreendedor.
“As vendas caíram muito. O comércio ficou difícil, mas pelo menos não tenho dívidas”,
declara.
MEI – O que é?
» Microempreendedor Individual (MEI) é a pessoa que trabalha por conta própria e
que se legaliza como pequeno empresário, tendo direito a um CNPJ.
» Para ser um microempreendedor individual, é necessário faturar no máximo até R$
60 mil por ano e não ter participação em outra empresa como sócio ou titular.
» O MEI também pode ter um empregado contratado que receba o salário mínimo ou
o piso da categoria.
Efeitos da inadimplência
» O MEI não terá direito à cobertura previdenciária até a regularização dos débitos
mensais. A Previdência Social não faz parcelamentos dos tributos atrasados. O Simples
Nacional também não parcela débitos do MEI.
» Caso o MEI não consiga recolher os tributos atrasados de uma só vez, poderá pagar
o mês atual com alguns dos boletos mais atrasados até quitar todo o débito. Se o
boleto já estiver vencido, o MEI precisará imprimir outro boleto para atualizar a data
de pagamento e o valor. É importante verificar na Previdência sobre o retorno dele à
cobertura previdenciária.

» Quem optar por sair do sistema, deve dar baixa no Portal do Empreendedor
(www.portaldoempreendedor.gov.br) para que não sejam gerados novos boletos. A
dívida de boletos já gerados permanece em aberto no sistema, o que pode prejudicar
algum benefício previdenciário futuro, já que não é contabilizada a contribuição.
» O MEI que estiver há dois anos inadimplente com as contribuições mensais terá sua
inscrição cancelada.
Mais da metade dos microempreendedores individuais está inadimplente
29/08/2016 – Fonte: Estado de Minas

Com a queda no faturamento, Vitor Ernane atrasou o carnê uma vez e recorreu a uma
linha de crédito, pois estava sem capital de giro
A crise declarada pelo grande varejo chegou forte ao universo dos pequenos. Os
trabalhadores por conta própria, que formalizaram seus negócios nos últimos anos, se
tornando microempreendedores individuais (MEI), estão sendo ameaçados pelo
fantasma da informalidade.
No modelo de tributação, os pagamentos mensais, que incluem a Previdência Social,
não ultrapassam R$ 50, mas ainda assim, em Minas Gerais, mais da metade desses
empreendedores estão inadimplentes e a taxa vem crescendo.
De dezembro do ano passado para junho deste ano, saltou de 48,3% para 51,7%.
Apesar de alto, o percentual no estado é menor que a média nacional, onde a taxa de
inadimplência atingiu 59,3% em junho, dos 6,2 milhões de empreendedores do país.
A brusca queda no faturamento que complica o fechamento das contas é apontada
como decisiva para a inadimplência. David, de 22 anos, trabalha com a venda de
produtos importados em Contagem, na Grande BH.
Ele diz que se formalizou há dois anos, mas desde 2015 suas vendas despencaram
pela metade e, por isso, muitas vezes, ele precisa atrasar as parcelas do imposto.
“Procuro não atrasar muito as prestações, sempre que posso vou pagando com juros”,
explica. Ele não enxerga sinais de melhoria no horizonte no curto prazo. A crise abateu
o ânimo de pequenos empreendedores, como o jovem comerciante, que antes viam o
negócio girar com muito mais ritmo. Agora, muitos que conseguem manter os tributos
em dia se queixam de dívidas mais caras, como o cartão de crédito e as altas taxas
de juros dos bancos públicos e privados.
Vitor Pereira, de 29, trabalhava por conta própria vendendo pão nas ruas de Belo
Horizonte. Há quatro anos ele mudou de ramo, se formalizou e passou a vender
produtos eletrônicos no Centro da capital.
Vitor calcula que na comparação com 2012, quando começou na atividade, suas
vendas caíram perto de 70%. O carnê do MEI ele só atrasou uma vez, mas conta que
para fazer frente à queda no faturamento, recorreu a uma linha de crédito para pessoa
física: “Precisava de um capital de giro. Para mim, essa linha foi mais fácil de

conseguir, mas em um prazo de pouco mais de dois anos vou pagar quase R$ 6 mil
de juros, praticamente 50% do valor inicial da dívida”, observa.
Estudo realizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV/IBRE) e o Instituto Brasileiro de
Ética Concorrencial (ETCO) mostrou que no ano passado a informalidade no Brasil teve
a primeira alta em 12 anos, avançando 0,1 ponto percentual; o número de
trabalhadores por conta própria avançou em 1 milhão.
Segundo Fernando de Holanda Barbosa Filho, professor da FGV e um dos
coordenadores da pesquisa, a tendência é que neste ano o índice mostre uma
deterioração ainda mais forte que a de 2015.
“Com o aprofundamento da crise, a informalidade tende a aumentar para reduzir os
custos. O crescimento da inadimplência indica que quando as contas apertam, a
prioridade não é o pagamento dos impostos.”
Luzia Pereira, de 28, se formalizou na atividade de vendedora de pipoca e amendoins
para garantir os benefícios da Previdência Social. Ela conta que suas vendas estão
50% menores neste ano, na comparação com o resultado de dois anos anteriores, e
diz se esforçar para manter os tributos em dia, mas como seu faturamento caiu e as
despesas domésticas aumentaram, ela tem recorrido ao cartão de crédito em
momentos de aperto e muitas vezes se submete ao pagamento de altas taxas de juros.
Anistia
O economista Paulo Bretas, do Conselho Regional de Economia – Minas e professor da
Fundação Dom Cabral alerta que o avanço da inadimplência pode ser analisado como
um reflexo das contas públicas, onde há elevação da dívida em relação ao Produto
Interno Bruto (PIB). “O maior inadimplente é o governo.”
Segundo ele, o aprofundamento do déficit fiscal ajuda a paralisar a economia,
atingindo das grandes empresas aos pequenos empreendedores. “Com a crise fiscal,
há uma tendência de pequenas atividades voltarem para a informalidade, o que para
o país é um retrocesso.
Sufocados, esses empreendedores cortam despesas”, diz Bretas, analisando o
crescimento dos índices de inadimplência entre os MEIs. Para o especialista, é possível
que o governo federal seja forçado a lançar um programa de parcelamento dos tributos
ou mesmo de anistia de parte das dívidas, a fim de estimular a formalidade.
Ministro quer mudanças na CLT que 'não defendam só o empregado'
29/08/2016 – Fonte: G1
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes disse nesta sexta-feira
(26), no Rio de Janeiro, ser a favor de mudanças na Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) do Brasil. Para o magistrado, a legislação deve defender não apenas o
empregado, mas o sistema de empregos e classificou como "vexatório" o atual número
de desempregados no país – mais de 11 milhões de pessoas.
"Eu tenho a impressão que a CLT tem que passar por reformas e que nós também no
âmbito da Justiça, da Justiça do Trabalho, do Supremo Tribunal Federal, temos que
fazer uma releitura atualizada da legislação. Hoje nós não temos só o desafio de
proteger o empregado, ou o chamado ex-empregado. Nós temos que garantir o
sistema de empregabilidade. Esse é o grande desafio", disse.
Pouco antes, durante apresentação de uma conferência na Fundação Getúlio Vargas
sobre a jurisprudência do STF em matérias trabalhistas, Gilmar Mendes disse que há
na legislação uma posição "paternalista" em relação aos trabalhadores e que isso

precisa ser mudado. "Me parece que essa ideia de superproteção precisa ser revista
ou ao menos criticada", disse.
Críticas à Operação Lava Jato
O ministro Gilmar Mendes voltou a minimizar as críticas feitas por ele no começo da
semana à Operação Lava Jato, reiterando ser contrário a possíveis abusos na condução
das investigações.
"Eu também elogio a Lava Jato. Agora, estou autorizado pela minha experiência de
tantos anos a fazer críticas. Já enfrentei essa situação antes. Os senhores se lembram
da Operação Satiagraha, do tal delegado Protógenes, tão popular à época, que depois
acabou condenado por abusos", ressaltou.
O ex-delegado da Polícia Federal Protógenes Queiroz foi condenado pela Justiça em
2010 a 2 anos e 6 meses de prisão pelo vazamento de informações na referida
operação que apurou um esquema de corrupção e culminou na prisão do banqueiro
Daniel Dantas e do ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta, já falecido.
Na manhã desta sexta-feira, também no Rio de Janeiro, o ministro já havia destacado
a exigência de cautela por parte dos investigadores na condução dos inquéritos.
Indiciamento de Lula e impeachment de Dilma
Questionado sobre o seu posicionamento quanto ao indiciamento do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva em processo da Lava Jato, Mendes disse preferir não emitir
"juízo de valor". O magistrado ressaltou que "primeiro é preciso julgar para depois
condenar", mas qualificou como "extremamente tristes" os fatos levantados contra
Lula e que, segundo ele, marcam uma "fase de alternância de poder".
"Nós estamos encerrando uma fase importante de alternância de poder e de vitalidade
da nossa democracia porque foi extremamente positivo que forças políticas diferentes
chegassem ao poder pelas eleições. Mas é claro que nós estamos encerrando uma fase
de maneira bastante melancólica, isso é inegável. Aquilo que está sendo revelado é
bastante constrangedor", disse o ministro.
Sem se posicionar claramente quanto ao resultado final do julgamento pelo qual passa
a presidente afastada Dilma Rousseff, Mendes sugeriu que o relatório do senador
Antônio Anastasia (PSDB) deve nortear a votação do Senado.
"Nós já tivemos aquilo que chamais de uma pronúncia de sentença, uma decisão de
pronúncia, o relatório Anastasia, que foi aprovado pela comissão e será lido agora.
Todas as informações básicas que lastreiam a decisão no sentido da condenação
estarão baseada neste relatório", disse.
Para 87% país está no rumo errado, mas pessimismo diminui, diz pesquisa
29/08/2016 – Fonte: G1
A maioria esmagadora da população brasileira acha que o país não está no caminho
certo, mas essa percepção já foi pior. É o que sugere uma pesquisa feita pela
consultoria Ipsos.
De acordo com o levantamento, em agosto, 87% dos entrevistados disseram que o
Brasil está no rumo errado, apenas dois pontos percentuais abaixo do registrado no
mês anterior. No entanto, esse número chegou a 94% em março deste ano.
A pesquisa foi feita com 1.200 pessoas em 72 municípios, entre os dias 30 de julho e
9 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais.

Para o diretor da Ipsos Public Affairs, Danilo Cersosimo, apesar de a opinião dos
brasileiros permanecer muito negativa, há uma tendência de mudança "extremamente
lenta". Ele avalia que o viés de melhora não está relacionado a uma boa avaliação de
Michel Temer, e sim com o fim do processo de impeachment de Dilma Rousseff.
"Só o fato de ter ido a julgamento é uma espécie de resposta à instabilidade. A opinião
pública de modo geral se sente aliviada pela instabilidade política estar sendo resolvida
pelo processo de impeachment. É uma espécie de ponto final àquela crise", diz.
"Minha leitura é que pode ser um início de uma tímida e gradativa retomada de um
rumo mais positivo. Está no insconsciente das pessoas que este ano está perdido, mas
2017 pode ser melhor."
Cersosismo acredita, porém, que se Dilma voltar ao cargo a instabilidade política
regressará e o viés de otimismo comedido no país poderá ser revertido.
Falta de impacto
A combinação das crises política e econômica com a falta de medidas marcantes do
governo interino é a chave para entender o pessimismo sobre o rumo do país, afirma
Cersosimo.
Segundo o diretor da Ipsos, Temer não deu um "choque de gestão" ou deixou uma
"mensagem impactante" capaz de convencer os brasileiros. Os escândalos de
corrupção em que se envolveram seus ministros no começo do mandato também
afetaram a opinião dos brasileiros.
Um dos homens mais fortes do governo interino, Romero Jucá deixou o Ministério do
Planejamento em maio, horas após o jornal Folha de S. Paulo divulgar uma gravação
em que ele sugere uma articulação para conter a Operação Lava Jato.
"(O governo dele) ficou sem cara. E tem o aspecto político, que pesa. É a sua
transparência, o quanto ele está no meio do balaio dos outros corruptos. Temer não
conseguiu se distanciar do principal problema (do governo) de Dilma, no entendimento
do povo: a corrupção."
Ainda segundo a pesquisa, a reprovação a Temer cresce quando o assunto é economia.
De julho a agosto, a porcentagem de pessoas que desaprovam a atuação de Temer
no combate à inflação passou de 56% para 61%. Sobre a reforma da previdência,
64% desaprovam a forma como o tema está sendo tratado - em julho, eram 54%.
Na área econômica, diz o diretor do Ipsos, "a mensagem do governo de colocar a casa
em ordem não chegou à população".
"O mercado desde o início viu com bons olhos, mas as pessoas não perceberam isso
de cara. Todas as ações que demandam médio e longo prazo têm que ser muitíssimo
bem explicadas - e não foi o caso."
Em entrevistas recentes, o ministro da Fazenda de Temer, Henrique Meirelles, disse
que espera apresentar ao Congresso nos próximos meses um projeto para alterar o
sistema previdenciário. O ministro já anunciou uma Proposta de Emenda
Constitucional (PEC), que também será encaminhada ao Legislativo, para controlar o
crescimento dos gastos públicos.
O governo federal manteve uma avalição estável. A parcela de pessoas que o
consideram ruim ou péssimo ficou em 49%, contra 48% em julho; 8% o consideram
bom ou ótimo.
'Resistência'
A avaliação de Dilma Rousseff, que presta depoimento nesta segunda-feira no Senado,
não mudou muito. Afastada da Presidência desde maio, Dilma manteve os mesmos

71% de reprovação registrados em julho. Sua aprovação caiu dois pontos, de 25%
para 23%.
O diretor da Ipsos explica que a estabilidade é natural, já que a petista está fora do
poder. Longe do cargo, ela não recebe os ônus nem bônus das ações do governo.
Para ele, os 20% de aprovação da presidente afastada devem se manter, porque
representariam um grupo mais à esquerda, ligado ao PT ou contrário ao processo de
impeachment.
"Esse percentual reside nos núcleos onde PT, Lula e Dilma atuaram bem: pessoas de
classes e escolaridade mais baixa, do Nordeste, ou aqueles que não apoiam o
impeachment. O não apoio ao impeachment ao longo dos últimos meses se manteve
em torno de 20% a 25%. É uma espécie de resistência. "
Transforme as negativas em positivas
29/08/2016 – Fonte: Bem Paraná
A Comunicação humana é mesmo curiosa. Tenho percebido o quanto as pessoas
enaltecem as coisas negativas quando estão conversando, negociando, trabalhando...
Fazem isso sem perceber que as palavras geram reações. Uma expressão negativa
pode nos fazer perder um negócio, criar distanciamento em uma amizade, além de,
aos poucos, fazer com que fiquemos com a fama de “azedos”.
Quase tudo o que temos pra dizer pode ser expressado de maneira positiva,
enfatizando o que há de bom, e não o que há de ruim em cada coisa. Isso pode até
parecer óbvio, mas não tem sido praticado por aí.
Dia desses, por exemplo, um conhecido estava mostrando o site da pousada que
acabara de inaugurar, combinando com uma turma grande uma data para passarem
juntos um fim de semana lá. De repente, ele disparou: “Infelizmente, nossa estrutura
não está completamente pronta...”
Aí fiquei pensando: por que será que ele frisou tanto o fato de a pousada não estar
totalmente pronta, se o que ele queria era enaltecer a capacidade do local para receber
a todos com conforto? Nesse caso, ele poderia ter agido de duas maneiras diferentes
para não prejudicar o contexto positivo:
A primeira seria simplesmente ‘pular’ esta frase, não dizer que a estrutura está
inacabada. Será que é importante fazer essa ressalva? A segunda alternativa seria
dizer algo como: “Nossa estrutura já está quase toda pronta...”.
Seria uma forma de olhar o positivo, e não o negativo. Enfatizar o quanto da obra está
pronta, e não o quanto está inacabada. É aquela velha história do otimista que vê o
copo “meio cheio” e do pessimista que percebe o “meio vazio”. Não se trata de
esconder que ainda há algo a fazer, mas de reconhecer que a maior parte já foi feita...
Perceba que, aqui, nesta forma de driblar o pequeno problema de que a pousada ainda
não está pronta – apesar de estar em ótimo funcionamento - retiramos algumas
palavras e expressões importantes, como “Não” e “Infelizmente”.
Em diversos manuais de telemarketing, por exemplo, a palavra “infelizmente” é
considerada proibida. Nas empresas que adotam essa proibição, os operadores
chegam a perder pontos na avaliação quando falam, por exemplo: “Infelizmente isso
não é possível”.
Expressões como essas, tão simples e tão comuns no dia-a-dia, também podem nos
fazer perder pontos na avaliação contínua que é o nosso cotidiano.

Estaleiro paranaense inicia exportação para América Latina
29/08/2016 – Fonte: Bem Paraná

Produção de iates na unidade da Triton Yachts, em São José dos Pinhais (foto: Franklin
de Freitas)
A Way Brasil, fabricante das lanchas Triton Yachts, instalada em São José dos Pinhais
na Região Metropolitana de Curitiba, expande a sua atuação para a América Latina.
Nos próximos dias, dois iates da marca de 24 e 27 pés serão enviados para a Argentina
onde possui um distribuidor oficial, o tradicional estaleiro Bermuda.
“Trabalhar com a exportação já era uma das nossas estratégicas em estudo e
finalmente se tornou um negócio viável e atrativo para a empresa. Outro fator
bastante positivo é termos ao nosso lado a expertise do estaleiro Bermuda atuante no
mercado argentino há mais de 50 anos. E a certeza de que a alta qualidade dos nossos
produtos, aliada aos valores competitivos irão agradar também o público argentino
assim como tem conquistado os brasileiros”, explica Allan Cechelero, diretor de
marketing do estaleiro Way Brasil/Triton.
A previsão, segundo a diretoria do estaleiro, é enviar até o final deste ano 12
embarcações para o país vizinho. Já para 2017 a estimativa é de que ocorra um
crescimento de 80% nas exportações.
“Inicialmente nosso foco é a Argentina, mas há muitos outros países da América Latina
com grande potencial para navegação. Estamos atentos para o crescimento do
mercado náutico como um todo e queremos poder em breve ampliar ainda mais nossa
área de atuação”, complementa o diretor.
A Triton Yachts possui em seu portfólio 14 modelos de lanchas de passeio de 20 a 50
pés. Design moderno, aproveitamento dos espaços internos e externos, conforto em
todas as áreas, plataforma de popa com área gourmet (dependendo do modelo),
excelente acabamento e customização de itens são algumas das características.
Instalado na região metropolitana de Curitiba, o estaleiro Way Brasil, fabricante da
marca Triton Yachts, tem mais de 30 anos de tradição e já produziu mais de 1500
lanchas. Em seu portfólio estão 14 modelos de lanchas de passeio de 20 a 50 pés.
INSS determina alta programada para o auxílio-doença
29/08/2016 – Fonte: Bem Paraná
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) fixou, nesta sexta-feira, novas regras
para a concessão do auxílio-doença. Na perícia de requerimento do benefício, o médico
deverá estabelecer uma data automática de alta, de acordo com o que julgar suficiente
para a recuperação da capacidade de trabalho do segurado, dispensando a realização
de um segundo exame para a liberação.
Mas, se não se considerar recuperado para voltar à ativa no prazo determinado pelo
órgão, o trabalhador poderá pedir uma nova avaliação, para que o pagamento seja
prorrogado. Essa perícia precisará ser solicitada 15 dias antes do fim do benefício.

Em até duas semanas, o INSS ainda divulgará as regras de aplicação da medida.
Segundo o ato publicado no Diário Oficial da União (DOU) de ontem, o segurado poderá
entrar com um recurso quando tiver o pedido de benefício negado, em caso de
cessação do mesmo, quando não houver solicitação de prorrogação, ou quando souber
do indeferimento do pedido de prorrogação.
A medida é semelhante a um procedimento criado em 2005, que pretendia reduzir as
filas para as perícias no INSS. À época, no primeiro exame feito, o médico perito
estipulava um prazo para o fim do benefício, ou seja, uma data automática de alta.
Apesar de desafogar as agências, a medida gerou uma série de ações na Justiça de
pessoas que não se consideravam aptas para voltar ao trabalho no tempo
determinado.
Peritos aderem à revisão
Cerca de 82% dos peritos do INSS aderiram à força-tarefa criada pelo governo federal
para rever 530 mil auxílios-doença e 1,1 milhão de aposentadorias por invalidez do
país, segundo um balanço parcial do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário.
Os profissionais receberão R$ 60 por exame realizado dentro do pente-fino, que vai
começar no mês que vem.
Com a adesão superior a 80%, o governo prevê que as primeiras convocações de
beneficiários para a revisão ocorram já no início de setembro, por meio de cartas
registradas. As revisões começarão pelos auxílios-doença. Estão na mira todos que
não passam por perícias do INSS há mais de dois anos
Siderúrgicas da China ganham impulso inesperado com busca por céu azul
em reunião do G20
29/08/2016 – Fonte: Jornal Extra
Quando Pequim ordenou que centenas de fábricas fechassem antes da primeira
reunião do G20 a acontecer na China, na próxima semana, o governo queria embelezar
a cidade anfitriã de Hangzhou e assegurar que os líderes globais possam se encontrar
sob céu azul.
Mas ao fazer isso, os líderes chineses podem sem querer ter dado uma ajuda às
combalidas usinas de aço do país, ajudando a recuperar a lucratividade do negócio
após uma longa derrocada causada por preços baixos, puxados por um excesso global
de produção e uma demanda em desaceleração.
Os preços do aço subiram 42 por cento desde o final de maio, com a mudança de sorte
do setor surpreendendo em um momento em que a saúde da indústria global de aço
deve ser um dos temas na agenda do G20, em meio a crescentes tensões sobre as
exportações chinesas.
Algumas usinas chinesas estão operando com as melhores margens em ao menos três
anos, após uma alta na demanda e esforços para conter o excesso de oferta e a
poluição ambiental, além dos cortes temporários de produção para eventos como o
G20 impulsionando os ganhos e os preços.
"Muitas pequenas usinas em cidades vizinhas a Hangzhou receberam ordens para
suspender a produção para o encontro global", disse o analista da Yong'an Futures,
Wu Wei.

Uma pesquisa com 32 siderúrgicas que produzem aço para construção na região, da
consultoria industrial Mysteel, mostrou que quase metade delas pararam ou reduziram
a produção desde julho, cortando a oferta em cerca de 1 milhão de toneladas como
parte da preparação para o G20 e por questões ambientais.
ENTREVISTA: Tamanho importa, essa é uma lição que o Brasil precisa
aprender no comércio
29/08/2016 – Fonte: CNI

A afirmação é do economista, cientista político e diplomata Marcos Troyjo, que dirige
o BRICLab da Universidade Columbia, em Nova York. O centro de estudos acompanha
as políticas de desenvolvimento de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, em
comparação com outros países desenvolvidos. Confira a entrevista que encerra a série
especial Comércio Exterior, da Agência CNI de Notícias
O comércio internacional tem avançado abaixo do esperado nos últimos cinco anos
devido à desaceleração dos países desenvolvidos. Para 2016, a previsão de
crescimento, segundo a Organização Mundial do Comércio (OMC), é de 2,8%
impulsionado pelos países emergentes. Mas o Brasil não ajudará nessa conta.
O país está aquém da sua capacidade de exportação. Apesar de ser uma das dez
maiores economias do mundo, é apenas o 25º exportador. A participação brasileira
nas vendas mundiais é de apenas 1,2%.
O Canadá, por exemplo, que tem um PIB menor do que o Brasil, participa de 2,5%. E
as vendas de manufaturados da indústria nacional tiveram, neste ano, o pior primeiro
semestre desde 2010. Em entrevista à Agência CNI de Notícias, o economista Marcos
Troyjo explica o que acontece com o país. Acompanhe:
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – Por que o Brasil não consegue ser um ator
relevante no comércio internacional?
MARCOS TROYJO – Se pegarmos a história dos países que mudaram de patamar nos
últimos 70 anos, como Alemanha, Japão, China, Coreia do Sul e Chile, é praticamente
impossível ver uma trajetória de crescimento sem pelo menos 40% do PIB daquele
país resultante das somas de importações e exportações.
No Brasil, se pegarmos do período em que fomos descobertos por Cabral até 1999,
com exceção dos ciclos da monucultura de exportação, como o ciclo da borracha, do
café ou da cana-de-açúcar, é muito raro encontrarmos um momento do PIB brasileiro
que tenha 25% do PIB resultante de importações e exportações.
A primeira conclusão que a gente tira é que não fizemos parte desse grupo de países
que privilegiou o comércio exterior como principal plataforma de crescimento
econômico.

AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – O comércio exterior não foi prioridade?
MARCOS TROYJO – Nos últimos 15 anos nós tivemos, vou usar uma expressão da
arquitetura para explicar melhor, um retrofit (revitalização) das antigas teses de
substituição de importação.
Se nos anos 1940 e 1950 a palavra forte era nacionalização da indústria, nestes
últimos anos, esse conceito foi substituído por um termo que eu chamo “local
contentismo”.
Tivemos uma ênfase muito forte nas políticas industriais de substituição de
importação, mas não necessariamente com nacionalização da indústria, pelo contrário,
esse retrofit que nós vimos nos últimos anos foi muito amistoso ao capital estrangeiro.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – O senhor se refere à política de conteúdo local?
MARCOS TROYJO – Toda a estratégia brasileira de compras governamentais,
oferecimento de benefícios fiscais e tentativa de criação de cadeias de produção do
setor industrial estiveram associadas ao papel das estatais e dos governos, como
grandes formadores da demanda para que essas empresas de outros países viessem
ao Brasil e aqui estabelecessem suas operações produtivas, portanto gerando
empregos e impostos locais.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – E por que isso é um problema?
MARCOS TROYJO – O problema é que, à medida que o Brasil optou por não construir
acordos de comércio (leia reportagem sobre o tema) nem se integrar às cadeias
globais de produção, as atividades industriais que vieram se instalar não apenas
passaram a competir com os similares nacionais, como também tiveram como objetivo
exclusivo o mercado brasileiro.
Ninguém vinha montar uma fábrica aqui para fazer uma plataforma de exportação
para terceiros mercados. Eles vieram para explorar o mercado brasileiro, que é muito
protegido comercialmente e, portanto, paga um sobrepreço para quem se instala aqui.
Essa é uma das razões pelas quais o Brasil se tornou o quinto maior destino de
investimento direto do mundo durante esse período Lula-Dilma. Nós tivemos, de fato,
uma política industrial que atraiu investimentos, só que pelas razões erradas.
Vieram bens de capital visando atender demandas reprimidas, mirando o universo do
consumo interno, e não fazendo o Brasil por meio do seu próprio mérito um elo dessas
cadeias mais globais de produção. E isso só fez com que o nosso comércio exterior de
maior valor agregado e, particularmente, do setor industrial, definhasse.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – Essa política favoreceu o que alguns
economistas chamam de desindustrialização prematura?
MARCOS TROYJO – Isso mesmo. Uma coisa é o que aconteceu com Londres, com
Paris, com os grandes centros urbanos na Europa que se converteram ao longo do
século de ramos industriais para o ramo de serviços e entretenimento. Houve um
processo de maturação bastante clara.
Alguns desses setores de serviços e entretenimento se converteram em locação para
a quarta revolução industrial, com empregos em pesquisa e desenvolvimento voltados
para tecnologia e para a indústria.
No caso do Brasil, a gente não cumpriu essa fase, não existe como nos Estados Unidos
um rust belt (cinturão de ferrugem) - uma região de indústria pesada e manufatureira.
Nós tínhamos que fazer com que a indústria ocupasse uma parcela ainda maior no PIB

brasileiro e uma fatia ainda maior das nossas exportações, mas nós acabamos
regredindo ao longo do tempo. Tem outro elemento também que foi a nossa volta a
uma situação semicolonial de comércio com a Ásia e particularmente com a China.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – A China hoje é nosso principal parceiro. Mas as
nossas exportações estão concentradas em poucos produtos básicos.
MARCOS TROYJO – À medida que nós temos vantagens comparativas com as
commodities agrícolas e minerais, pelas quais os chineses têm grande apetite, cai o
interesse dos empresários em investir na indústria.
É muito mais barato ou, pelo menos foi durante uma época, fazer outsourcing a partir
do mercado chinês, isso contribuiu demais para a nossa desindustrialização. De modo
que nós estamos agora no meio do caminho. Recentemente as exportações da
indústria aumentaram por causa da desvalorização do real frente ao dólar. Nós
ganhamos competitividade via câmbio.
No entanto, o câmbio é um dos muitos pilares que nós temos que aperfeiçoar para dar
ao Brasil competitividade exportadora industrial.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – Se o
competitividade, quais seriam os outros?
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MARCOS TROYJO – Nós privilegiamos muito mais nossas ambições políticas no
âmbito externo do que um maior pragmatismo econômico. O resultado disso tudo é
que, aquilo que nós podemos considerar segundo e terceiro pilares - acesso a grandes
mercados do mundo e facilitação da participação do Brasil nas cadeias internacionais
de agregação de valor - não foi privilegiado nesse período mais recente.
E isso num momento em que o mundo estava aberto para negócios. Agora,
infelizmente, nós estamos entrando numa fase que eu chamei num livro recente de
“desglobalização”, protecionismo e um individualismo muito grande por parte dos
países. Está muito mais difícil fazer agora o que o Brasil deveria ter feito na última
década.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – O que deve ser feito?
MARCOS TROYJO – Nós tivemos essencialmente dois exemplos bastante exitosos. O
primeiro é o sul-coreano, que fez algumas coisas como substituição de importações e
criação de campeões nacionais.
Mas a Coreia do Sul não fez isso para garantir fatias do mercado interno ao
empresariado local, e sim para promover exportações, aumentar a competitividade do
capital nacional em relação a terceiros mercados, e substituiu importação para
promover exportações.
Essa é a grande diferença entre o modelo exitoso e aquela que nós aplicamos no Brasil.
Os sul-coreanos se aproveitaram de um interesse geopolítico dos Estados Unidos e da
Europa para fazer algumas concessões pontuais a países asiáticos.
Isso também é verdade em relação à China. Se quebrarmos a molécula da
competitividade chinesa e do milagre dos últimos 38 anos, quais são os átomos?
Acesso privilegiado aos grandes mercados do mundo, mediante a cláusula de nação
mais favorecida.
Para o Brasil, talvez fizessem mais sentido acordos setoriais, um acordo bilateral com
os Estados Unidos, nesse ou naquele setor, que é uma coisa que o Brasil nunca
privilegiou e perdeu o bonde. As várias modalidades de acesso privilegiado a um
grande mercado comprador foi algo que nós não trabalhamos, não priorizamos.

AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – Ainda dá tempo?
MARCOS TROYJO – O Brasil tem marcos regulatórios, tem segurança jurídica. Em
primeiro lugar, o tamanho quer queira quer não ainda importa. Essa é uma lição muito
importante que jamais poderemos deixar de considerar.
Se olharmos o mapa mundi, seria muito difícil encontrar um país que consegue
equilibrar um potencial exportador da cadeia agroalimentar, agromineral e algumas
áreas de alta tecnologia, como é o setor aeronáutico, com um mercado interno que
ainda é vibrante.
O Brasil tem condições de avançar se fizer as escolhas corretas.

