02 DE SETEMBRO DE 2016
Sexta-feira


BANCÁRIOS DECIDEM ENTRAR EM GREVE A PARTIR DE 6 DE SETEMBRO



NO 1º SEMESTRE, 39% DOS REAJUSTES SALARIAIS FICAM ABAIXO DA INFLAÇÃO



CDB DE BANCO MENOR RENDE MAIS; SÓ FIQUE ATENTO AO RISCO
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JUSTIÇA QUER LEVAR EMPRESAS A QUITAR DÍVIDAS DE TRABALHO



JUSTIÇA QUER CONTATO DE EMPRESA E CONSUMIDOR ANTES DE PROCESSO



MAZDA ANUNCIA RECALL DE 2,3 MILHÕES DE VEÍCULOS EM TODO O MUNDO



COMPRA DE IMPORTADOS TEM MENOR QUEDA EM QUASE DOIS ANOS



FMI ESTUDA CORTAR PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO GLOBAL, DIZ DIRETORA



SERES HUMANOS SÃO O MAIOR OBSTÁCULO À REVOLUÇÃO DOS CARROS
AUTÔNOMOS



RITMO DE PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA ESTÁ EM BAIXA



CADEIA DE ALUMÍNIO DIVERSIFICA NICHOS E SOLUÇÕES PARA RECUPERAR PERDAS



CNI: CAPACIDADE INSTALADA DA INDÚSTRIA CAI A 76,9% EM JULHO, MENOR
NÍVEL DA SÉRIE



QUASE 12 MIL ADEREM A PLANO DE DEMISSÃO DA PETROBRAS, COM CUSTO DE
R$4 BI
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Bancários decidem entrar em greve a partir de 6 de setembro
02/09/2016 – Fonte: Tribuna PR

Mais de 250 bancários de Curitiba e região aprovaram, por unanimidade, greve por
tempo indeterminado a partir da próxima terça-feira, dia 6.
A decisão de cruzar os braços foi tomada ontem à noite, em assembleia organizada
pelo Sindicato dos Bancários de Curitiba e Região. O Comando Nacional dos Bancários
indicou a rejeição da proposta da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban).

Pauta extensa
Entre as principais reivindicações da categoria estão reajuste salarial de 14,78%,
sendo 5% de aumento real e 9,31% de correção da inflação; participação nos lucros
e resultados de três salários mais R$ 8.297,61; piso salarial de R$ 3.940,24; valesalimentação e refeição.
Outros itens da pauta são: décima-terceira cesta e auxílio-creche/babá no valor do
salário-mínimo nacional (R$ 880); 14º salário; fim das metas abusivas e assédio
moral; fim das demissões, ampliação das contratações, combate às terceirizações e à
precarização das condições de trabalho; mais segurança nas agências bancárias e
auxílio-educação.
A proposta da Fenaban foi de reajuste de 6,5% mais R$ 3 mil de abono para os
trabalhadores. O Comando Nacional dos Bancários diz que essa proposta representa
perda real de 2,8% (ao se descontar a inflação de 9,57%).
A categoria entregou a pauta de reivindicações no dia 9 de agosto. Já foram discutidos
os temas emprego, saúde, segurança e condições de trabalho, igualdade de
oportunidades e remuneração.
A data-base da categoria é 1º de setembro e a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)
tem validade nacional. Em todo o país, são cerca de 512 mil bancários.
Para a Fenaban, se somados o abono e o reajuste, haverá “ganho superior à inflação
na remuneração do ano da grande maioria dos funcionários do sistema bancário”.
“A Fenaban reafirma sua confiança no diálogo contínuo entre as partes para se chegar
a um acordo de renovação da convenção coletiva de trabalho entre bancos e bancários,
que é a mais abrangente e completa do país”, acrescentou a federação.
No 1º semestre, 39% dos reajustes salariais ficam abaixo da inflação
02/09/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo

As altas taxas de desemprego e inflação colocaram os trabalhadores em forte de
desvantagem para negociar seus reajustes salariais no primeiro semestre deste ano.
Quase 40% das negociações coletivas resultaram em reajustes abaixo da inflação,
segundo levantamento do Dieese. Como base de comparação, ao fim do primeiro
semestre de 2014, quando a crise ainda não havia impactado com força o mercado de
trabalho, era de apenas 3% a média dos reajustes que ficavam inferiores ao INPC. No
ano passado, o índice havia subido para 15%.
O volume de negociações que resultaram em ganhos reais para os trabalhadores, por
sua vez, caiu. Só 24% conseguiram elevar o poder aquisitivo de seus salários e 37%
empataram as correções com a inflação.
A variação real média dos reajustes no primeiro semestre ficou 0,5% abaixo da
inflação. Trata-se do pior desempenho das negociações desde o primeiro semestre de
2003, segundo o Dieese.

José Silvestre, coordenador da entidade, afirma que em 2015 já havia sinais da
trajetória negativa, mas as dificuldades agora se aprofundam.
O acompanhamento realizado pelo Dieese com mais de 300 unidades de negociação
da indústria, do comércio e dos serviços mostra que, entre 2012 e o início de 2015,
preservou-se uma regularidade no comportamento das negociações salariais, com um
prevalência das correções acima do INPC e raros casos de reajustes inferiores.
A partir de fevereiro de 2015, a proporção de reajustes inferiores ou empatados com
a inflação começou a subir, enquanto os ganhos reais diminuíram.
O setor de serviços teve a maior proporção de reajustes abaixo do INPC (44%). Na
indústria (33%) e no comércio (39%), o volume de perdas reais foi menor.
NEGOCIAÇÃO DURA
"A aceleração inflacionária e o aumento do desemprego corroem o salário e
aprofundam a queda da massa salarial. Isso tudo configura um cenário mais difícil
para a negociação", afirma Oliveira.
Miguel Torres, vice-presidente da Força Sindical, diz que, além da dificuldade de
corrigir salários, os sindicatos estão tendo de combater a "pressão para tirar direitos
da Constituição", na esteira das discussões sobre a pretensão do atual governo de
realizar reforma trabalhista.
Regina Madalozzo, professora do Insper, diz que o desemprego é um dos grandes
motivos pelos quais as negociações salariais estão difíceis. "Há uma correlação: se há
mais desempregados dispostos a serem contratados por menos, o salário se achata."
Outra consequência do endurecimento das negociações para o lado dos trabalhadores
é o parcelamento dos reajustes. No primeiro semestre, mais de 25% foram pagos em
duas ou mais parcelas. No primeiro semestre de 2014, esse índice rondava os 5%.
CDB de banco menor rende mais; só fique atento ao risco
02/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

Os Créditos de Depósito Bancário (CDBs) são um tipo de investimento indicado para
quem procura por opções de menor risco que sigam as variações da taxa básica de
juros. Mas, para garantir os melhores retornos, é preciso estar aberto para a compra
de ativos de instituições de menor porte.
Enquanto os grandes bancos de varejo oferecem papéis com rendimento próximo ou
acima de 100% da taxa DI (índice que segue a Selic) apenas para investidores de alta
renda e com aplicações elevadas, os chamados bancos de segunda linha, que são
menos conhecidos do público, dão retornos iguais ou muitas vezes superiores com
aportes a partir dos R$ 5 mil.
“Pelo fato de esses bancos terem uma menor estrutura e possuírem menos ativos,
eles oferecem rendimentos elevados para atrair recursos”, explica o coordenador de
Gestão Financeira das Faculdades Opet, Jefferson Fischer.

Os maiores rendimentos, porém, são proporcionais aos riscos e ao prazo de carência
para sacar o dinheiro. O Banco Máxima, por exemplo, oferece CDBs que pagam 116%
da DI para aplicações de R$ 5 mil. Para garantir esse retorno o investidor deve manter
a aplicação intocada por 732 dias. Já o Banco Luso Brasileiro dá 118% da DI para
investimentos de R$ 20 mil, com prazo de carência de 1.096 dias.
Para mitigar os riscos existentes em aplicações feitas nos bancos de segunda linha, o
analista de investimentos da Toro Radar Rafael Panonko recomenda que os
investidores observem o limite de R$ 250 mil do Fundo Garantidor de Crédito (FGC)
em caso de quebra da empresa. O valor é referente à soma dos aportes e aos
rendimentos por CPF e instituição.
Outra dica é observar o rating dos bancos e procurar aqueles que tenham os menores
graus de risco. “Caso a pessoa invista mais do que R$ 250 mil em CDBs, talvez ela
não tenha uma taxa de rentabilidade maior diante do risco de exposição que ela terá.
Mas é possível montar uma carteira diversificada com diferentes aplicações dentro do
limite do Fundo Garantidor”, diz Panonko.
Estratégias
Em geral, os certificados com maiores retornos são aqueles que possuem prazos mais
longos de carência. Mas o tempo também tem influência sobre a alíquota do Imposto
de Renda cobrada pelo investimento.
Os CDBs seguem a tabela regressiva do IR, que vai de 22,5%, para seis meses, a
15%, para dois anos. Logo, quanto mais longo é o prazo, maiores serão os ganhos. E,
além do retorno, a carência deve estar alinhada com a estratégia de investimentos de
curto, médio e longo prazo.
Já para quem for investir em bolsa, Panonko lembra que os ativos podem ser usados
como garantia para algumas operações, como as de mercado futuro de dólar e para o
aluguel de ações.
Quando a oferta é demais...
O professor Jefferson Fischer alerta que, quando os bancos oferecem rendimentos
muito acima da média, o investidor deve desconfiar e ficar atento aos riscos. A mesma
lógica vale para os poupadores que cogitam migrar de um banco maior para outro de
segunda linha para aproveitar as vantagens nas taxas de retorno.
“Se os bancos dão de um lado, eles podem tirar de outro. Muitas vezes, eles oferecem
taxas maiores de retorno nos investimentos e um atendimento mais agradável, mas
também podem cobrar mais caro por transferências ou pelo cheque especial.”
Negócios abertos na crise enfrentam dificuldades para continuar no mercado
02/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

Se o aumento do desemprego impulsionou a abertura de novos negócios no país no
último ano, o mercado começa a dar os primeiros sinais de saturação. O número de
empregadores, que deu um salto no início de 2015, voltou ao patamar do primeiro
trimestre de 2014, quando o país ainda não estava em recessão. E as pessoas que
trabalham por conta própria, categoria que vinha em ascensão constante, registrou a
primeira queda do ano.

Para Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, a diminuição na
quantidade de empregadores e trabalhadores por conta própria é um sinal de que o
mercado está perdendo o fôlego para absorver as pessoas que perdem o emprego e
buscam uma alternativa no empreendedorismo.
“No momento em que começou a cair a carteira assinada, lá em 2014, começou a
aumentar o empregador e o ocupado por conta própria quase que no mesmo nível”,
diz Azeredo. “Em 2016, essa conta passou a não fechar”, completa.
369 mil
pessoas deixaram a condição de empregadores entre o primeiro trimestre de 2015 e
o segundo trimestre deste ano.
264 mil
é o número de pessoas que deixaram de trabalhar por conta própria neste ano.
Dados da Pnad Contínua, medida pelo IBGE, mostram que no primeiro trimestre de
2015 o país tinha pouco mais de 4,07 milhões de pessoas que se diziam empregadoras,
ou seja, que possuíam um negócio próprio com pelo menos um funcionário. Foi o maior
número já registrado desde o início da pesquisa, em 2012.
Já o número de trabalhadores por contra própria vinha em um ritmo de crescimento
constante. A categoria passou de 20,9 milhões de pessoas nos três primeiros de 2014
para o pico de 23,1 milhões no primeiro trimestre de 2016, uma alta de 10,5%. “Era
a informalidade que estava segurando a queda da ocupação”, afirma o coordenador
do IBGE.
Queda
Mas parte dessas altas já foi devolvida ao mercado. No trimestre encerrado em junho
deste ano, o país registrou 3,7 milhões de empregadores, o mesmo nível do início de
2014. E a quantidade de trabalhadores por conta própria teve a primeira queda dos
dois últimos anos e atingiu 22,9 milhões no segundo trimestre de 2016.
“O mercado não está absorvendo mais o contingente de empregadores e trabalhadores
por conta própria”, resume Azeredo. A expectativa do IBGE era que os números de
emprego passassem a apresentar uma melhora no segundo trimestre deste ano, o que
não aconteceu.
Com o mercado sem capacidade de absorver novos negócios, somada a dificuldade de
se conseguir um emprego com carteira assinada, o índice de desemprego bate
recordes sucessivos. Segundo o IBGE, 11,8 milhões de pessoas estavam
desempregadas no trimestre encerrado em julho, o maior nível da série histórica.
Briga por preço e aumento da concorrência dificultam a vida dos
empreendedores
O desemprego e a dificuldade em conseguir uma recolocação no mercado de trabalho
levaram muitas pessoas a abrir o negócio próprio. Mas dados do IBGE mostram que o
fenômeno não aumentou por muito tempo a quantidade de empreendedores no
mercado, o que demonstra que administrar a própria empresa na crise não está fácil.
O professor de finanças do Ibmec Gilberto Braga afirma que quando há uma mudança
de cenário econômico em um curto período de tempo, o mercado sofre uma pressão
por preços, que leva muitos empresários a diminuir suas margens para continuar
vendendo. Do outro lado, a alta do desemprego faz mais gente empreender, o que
aumenta a concorrência.
Vendas fracas
O engenheiro Marcos da Cruz é um exemplo de empreendedor que está enfrentado
dificuldades na crise. Depois de ser demitido de uma multinacional de eletroeletrônica
em 2014, ele tentou uma recolocação no mercado de trabalho por um ano.

Sem sucesso, decidiu abrir em outubro de 2015 uma loja de assistência técnica de
informática e venda de acessórios em Curitiba. O investimento inicial foi de R$ 26 mil,
mas o valor ainda não foi recuperado. “As pessoas até fazem o orçamento, mas não
fecham o serviço”, diz. As vendas de acessórios também estão em baixa, mesmo com
a loja instalada em uma rua de grande movimento, em frente a uma faculdade.
Para sair da crise, o caminho encontrado por Marcos foi passar o ponto para frente e
se juntar a um amigo que já tem uma assistência com mais tempo de mercado. “A
ideia é rachar os custos”, explica.
Para o consultor financeiro Leonardo Grisotto, a falta de planejamento e o não controle
do fluxo de caixa são os fatores que mais levam uma empresa à falência. “É preciso
pensar alternativas para reduzir os custos”, orienta o professor do Ibmec Gilberto
Braga.
Números do empreendedorismo
Dados da Pnad Contínua mostram que a vida de quem está empreendendo na crise
não está fácil. Após um salto na quantidade de empregadores em 2015, o número
volta ao mesmo patamar do 1º trimestre de 2014.
Empregadores
Em milhares

Pessoas ocupadas por conta própria
Em milhares

Fonte: IBGE. Infografia: Gazeta do Povo.
Procon notifica postos por aumento “injustificado” às vésperas do feriadão
02/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo
O Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-PR) notificou
nesta quinta-feira (1) gerentes e proprietários de postos de combustíveis de Curitiba
que elevaram os preços nos últimos dias. Os estabelecimentos têm dez dias para se
defender, a contar desta sexta (2). Se ficar caracterizada prática abusiva, eles estão
sujeitos a multas de R$ 600 a R$ 8 milhões.
Em comunicado, a diretora do Procon-PR, Cláudia Silvano, afirmou que houve um
aumento “aparentemente injustificado”. “A atitude [notificação] foi tomada em razão
da constatação de que os postos elevaram o preço do combustível de maneira
inesperada e aparentemente sem justificativa, às vésperas de um feriado nacional,
pegando os consumidores de surpresa”.

O Procon-PR não informou quantos estabelecimentos foram notificados, nem quais os
reajustes e valores considerados abusivos. Em levantamento informal com alguns
postos da cidade, a Gazeta do Povo constatou que a maioria promoveu reajustes de
20 centavos nesta semana, tanto no litro do álcool quanto na gasolina – em alguns
casos, o reajuste chegou a 40 centavos. Os gerentes em geral afirmam que estão
apenas repassando aumentos que vieram das distribuidoras de combustíveis.
De 13 estabelecimentos consultados, sete estão cobrando R$ 2,69 por litro de etanol
e R$ 3,69 pelo derivado do petróleo. Até semana passada, o preço médio dos dois
combustíveis na capital era de R$ 2,47 e R$ 3,43, respectivamente, segundo a última
pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Entretanto, o mesmo levantamento mostra que já havia postos cobrando R$ 3,69 pelo
litro de gasolina e até R$ 2,79 pelo etanol.
Sindicato
O Sindicombustíveis, que representa os postos, afirmou que “não comenta questões
sobre preço, uma vez que o mercado é livre e cada revenda exerce sua política de
preço” e que “não é função do Sindicato formular ou fiscalizar nenhuma situação
referente ao valor cobrado pelos combustíveis”.
Venda de veículos novos tem a quarta alta seguida
02/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

A venda de veículos novos registrou em agosto a quarta alta consecutiva em relação
ao resultado do mês anterior. Os emplacamentos somaram 183.901 unidades no mês,
expansão de 1,37% ante o volume de julho, segundo dados divulgados nesta quintafeira (1.º) pela Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores
(Fenabrave).
É o melhor resultado de 2016. Desde maio, as vendas apresentam pequena melhora
mês a mês. Porém, a média de vendas por dia útil, um indicador chave da demanda
do setor, retraiu no comparativo entre agosto, que teve 23 dias úteis para
emplacamentos, e julho, que teve 21. A média no período caiu de 8,6 mil para 8 mil
licenciamentos.
Já em relação a agosto de 2015, houve recuo de 11,26%. A queda, no entanto, é a
menos intensa de 2016 nas comparações com iguais meses do ano anterior. Em julho,
por exemplo, havia sido de 20%.
A mais acentuada foi observada em janeiro: 39%.
Com isso, o mercado reduziu a retração acumulada no ano. Até agosto, foram 1,348
milhão de unidades vendidas, recuo de 23,09% sobre o volume acumulado em igual
período do ano passado. De janeiro a julho, a contração havia sido de 24,6%. Até
junho, havia sido de 25,4%.
Apesar das melhoras nos indicadores, o mercado enfrenta em agosto uma piora na
média diária de vendas. O ritmo de agosto, que contou com 23 dias úteis, ficou em
7.995 unidades vendidas por dia, abaixo da média de julho, de 8.639 unidades, mas
acima do resultado de junho, de 7.808 unidades.

Comerciais leves
Os segmentos de automóveis e comerciais leves, que ocupam a maior fatia do
mercado, alcançaram 178.103 unidades vendidas em agosto, crescimento de 1,9%
em relação a julho, mas baixa de 10,87% ante agosto de 2015. No acumulado do ano,
houve retração de 22,8%.
Entre os caminhões, a venda atingiu 4.385 unidades em agosto, tombo de 6,34% em
relação ao mês anterior e queda de 24,7% sobre agosto do ano passado. No
acumulado do ano, a queda foi de 30,63%. No caso dos ônibus, foram 1.413 unidades
vendidas, baixa de 27,46% em comparação com julho e recuo de 11,13% em relação
a agosto de 2015. O recuo de janeiro a agosto é de 30,31%.
A expectativa da Fenabrave para o ano inteiro, considerando todos os segmentos, é
de queda de 18,2% em relação a 2015, para 2.009.889 unidades. No ano passado, as
vendas alcançaram 2.569.014 de unidades.
Toro e Mobi puxam vendas da Fiat; veja os 20 carros mais vendidos no país
02/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

Enquanto Chevrolet Onix (12.426 unidades), no primeiro mês da versão reestilizada,
e Hyundai HB20 (10.265) nadam de braçadas na liderança do ranking de vendas no
Brasil, a disputa entre os modelos que vêm logo atrás está acirrada mês a mês.
O Ka (7.045) repetiu o terceiro no lugar de julho e fez a Ford recuperar a quarta
posição na briga das marcas. Já o Sandero (6.660) volta a figurar entre os cinco carros
mais emplacados do país (em junho foi o terceiro, mas em julho havia caído para
oitavo).

Outros dois modelos merecem destaque. O fenômeno Fiat Toro (4.291) continua
atropelando os rivais de caçamba e ocupa o segundo posto de vendas no segmento,
atrás apenas da irmã menor Strada (6.009). Atualmente, emplaca três vezes mais que
o Renault Oroch (1.271), seu rival de estilo.
O Mobi (3.840), mesmo timidamente, começa a render frutos à Fiat. O subcompacto
fechou agosto na 15.ª posição, bem à frente do seu concorrente direto, Volkswagen
up! (3.002), que ficou na 20.ª.
O desempenho da dupla fez a marca italiana sediada em Betim (MG) encostar na líder
General Motors em participação de mercado - 17,3% (30.735 unidades) contra 16,6%
(29.568).

Corolla recua
O Toyota Corolla (6.030), por sua vez, chegou a assumir o terceiro posto na primeira
quinzena de agosto, mas perdeu fôlego e encerrou o mês na 6.ª colocação (em julho
era o quinto).
Outro que teve uma queda, porém mais significativa, foi o Volkswagen Gol, que viu
encolher 25% nas vendas em relação ao mês anterior, caindo cinco posições no
ranking geral, terminando apenas na 9.ª colocação.
Na briga dos SUVs compactos, novamente o Honda HR-V (4.906) leva a melhor sobre
o Jeep Renegade (4.483). As promoções que a Ford tem feito para o EcoSport (3.072)
refletiram no sucesso sobre o Renault Duster (2.131) na disputa pelo terceiro lugar.
O Nissan Kicks (1.970) também que surfar nesta onda dos utilitários compactos e
mesmo só vendendo a versão topo de linha SL - na faixa de R$ 90 mil - já aparece em
quinto no segmento em seu primeiro mês de vendas, deixando para trás o Peugeot
2008 (1.123).
Picapes
Entre as picapes médias, a Chevrolet S10 (2.769) volta a ameaçar a Toyota Hilux
(2.876) pela liderança após a chegada da nova geração em maio. A Volkswagen
Amarok (492) que despencou, sendo superada pela Ford Ranger (1.511) e Mitsubishi
L200 (868).
Entre no site e veja os TOP 20 das marcas.
Consumidor do Paraná está entre os mais exigentes do país, diz estudo
02/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

Embora conte com serviços bem avaliados, o consumidor paranaense está entre os
mais insatisfeitos do Brasil. É o que aponta uma pesquisa recente do Instituto ÍberoBrasileiro de Relacionamento com o Cliente (IBRC).
O estudo avaliou quatro estados do país – Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São
Paulo –, buscando conhecer o nível de exigência da população e a qualidade do
atendimento oferecido em 25 setores da economia, como, por exemplo, logística,
supermercados e telefonia fixa.
Os dados obtidos mostraram que, mesmo dispondo de serviços com boa avaliação, os
paranaenses estão pouco satisfeitos com o que recebem. Os problemas que mais

costumam incomodar os clientes são a ausência de resoluções rápidas, dificuldades de
acesso a canais importantes e a baixa empatia no atendimento.
Entre os setores melhor avaliados pelos entrevistados estavam o de restaurantes
(30%), cosméticos (33%), lojas (35%), transporte (35%) e laboratórios (38%). Por
outro lado, os segmentos com menor aprovação foram o de bancos (51%), cartões de
crédito (52%), telefonia fixa (54%), telefonia móvel (58%) e banda larga (74%).
Maringá foi a cidade paranaense com a pior percepção de qualidade, ao contrário de
Cascavel, onde se apresentou a melhor oferta de atendimento de serviços. Em âmbito
nacional, Colombo obteve o menor índice de exigência dos consumidores, ficando atrás
apenas de Poços de Caldas, no interior de Minas Gerais.
Para Alexandre Diogo, presidente do IBRC, a boa qualidade nos serviços não
necessariamente está ligada à alta exigência do consumidor no Paraná. O Rio de
Janeiro, por exemplo, possui o segundo público mais insatisfeito entre os pesquisados,
mas tem a pior prestação de serviços, de acordo com o estudo.
A explicação proposta pela pesquisa, segundo Alexandre, está ligada a aspectos
culturais do estado que fomentam um cenário em que o consumidor exige mais e as
empresas buscam maior excelência.
“Os dados revelam um grande desafio para os empresários do Paraná: o de superar
expectativas em um mercado que já dispõe de bons padrões”, ressalta o CEO.
A pesquisa
Iniciado em 2014, o Estudo Nacional do Nível de Exigência do Consumidor Brasileiro
passou a analisar o Paraná em julho de 2016. A pesquisa foi feita com base na opinião
de 2,4 mil pessoas nas 10 maiores cidades do estado (Curitiba, Londrina, Maringá,
Cascavel, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, São José dos Pinhais, Colombo, Guarapuava
e Paranaguá).
Os entrevistados precisaram dar notas de 1 a 5 para uma série de serviços elencados,
conforme a maneira que enxergavam a qualidade do atendimento: 1, para muito
aquém do esperado; 2, para aquém do esperado; 3, para dentro do esperado; 4, para
além do esperado; e 5, para muito além do esperado.
Para se chegar ao índice de nível de exigência, o estudo calculou a diferença entre a
porcentagem das expectativas muito frustradas e o porcentual das muito superadas.
No Paraná, 38% dos consumidores deram nota 1 para o atendimento, enquanto
apenas 3% atribuíram a pontuação máxima.
A pesquisa somou os percentuais de quem deu notas 3, 4 e 5 (consideradas
satisfatórias) para chegar à avaliação da qualidade do serviço. O Paraná atingiu índice
de 35 pontos, o maior entre os estados avaliados. e o melhor índice de atendimento
obtido no estudo.
Avaliação dos serviços no Paraná
Entre as principais cidades do estado, Maringá é que possui maior índice de exigência.
Em %

Fonte: Instituto Íbero-brasileiro de Relacionamento com o Cliente (IBRC). Infografia:
Gazeta do Povo.
Em visita de Temer, chineses anunciam aportes de cerca de R$ 15 bi no Brasil
02/09/2016 – Fonte: Tribuna PR
A atração de investimentos chineses para projetos de infraestrutura no Brasil é um
dos pontos centrais da visita que o presidente Michel Temer iniciou nesta sexta-feira,
2, à China. Mas o maior objetivo de Temer com a viagem – no domingo, ele participa
da reunião do G-20 -, é passar a mensagem de que o período de instabilidade política
no Brasil foi superado e que seu governo está tomando as medidas necessárias para
ajustar a economia e dar segurança aos que coloquem capital em grandes projetos de
infraestrutura.
Em evento que reuniu cerca de 100 empresários brasileiros e 250 chineses em Xangai,
alguns investimentos já foram anunciados. A CBSteel oficializou um acordo de US$ 3
bilhões (R$ 9,75 bilhões) para siderurgia no Maranhão. A China Communications
Construction Company (CCCC) informou um aporte de US$ 460 milhões (R$ 1,5
bilhão) em um terminal multicargas em São Luís (MA). A Hunan Dakang disse que
investirá US$ 1 bilhão (R$ 3,25 bilhões) em agricultura no Brasil. E a Embraer fechou
a venda de pelo menos 4 aviões para dois grupos chineses.
“Agora, o Brasil sabe onde quer chegar”, disse o ministro dos Transportes, Maurício
Quintella, no evento com os empresários. Ele afirmou que o impeachment da expresidente Dilma Rousseff “restabeleceu a estabilidade política” no País. Mas
reconheceu que o País continua mergulhado em uma grave crise financeira, que
restringe sua capacidade de investimentos em infraestrutura. Esse cenário, ressaltou,
cria oportunidades para empresas estrangeiras em busca de projetos de longo prazo.
Apesar da referência de Quintella à estabilidade política, Temer desembarcou em
Xangai sob o impacto de mais uma crise em sua base de apoio no Congresso, sem a
qual não conseguirá aprovar o ajuste fiscal nem o novo modelo de concessões, dois
dos principais elementos de sedução de potenciais investidores estrangeiros. A
manobra de parcela do PMDB para livrar Dilma Rousseff da perda dos direitos políticos
irritou o PSDB e abalou o apoio do governo entre os parlamentares.
Principal articulador do acordo pró-Dilma, o presidente do Senado, Renan Calheiros,
acompanha Temer na viagem à China. Também estão na comitiva os ministros José
Serra (Relações Exteriores), Henrique Meirelles (Fazenda) e Blairo Maggi (Agricultura),
além de Quintella, dos Transportes.
Encontro
Depois de participar de seminário com os empresários em Xangai, Temer foi para a
Hangzhou, onde se reuniria com o líder chinês Xi Jinping às 16h50 de sexta-feira
(5h50, horário de Brasília), em sua primeira reunião oficial com um chefe de Estado
estrangeiro.
Segundo uma fonte do governo brasileiro, a reunião serviria para que os dois líderes
discutissem a “direção” que pretendem dar ao relacionamento bilateral.
MDIC: queda nas importações é menor e pode indicar melhora na atividade
econômica
02/09/2016 – Fonte: Tribuna PR
Embora a queda nas importações tenha continuado em agosto, o diretor do
departamento de estatística e apoio à exportação do Ministério da Indústria, Comércio

Exterior e Serviços (MDIC), Herlon Brandão, destacou na tarde desta quinta-feira, dia
1º, que as compras do exterior no mês passado já caíram menos, o que pode indicar
uma melhora da atividade econômica.
“A queda nas importações nos últimos três meses foi inferior à média do começo do
ano. Para se ter uma ideia, a redução de 8,3% nas importações em agosto foi a menor
queda mensal desde novembro de 2014, quando a retração ante o mesmo mês do ano
anterior foi de 5,5%”, afirmou. No acumulado do ano, porém, a queda das importações
ainda é de 25,5%.
Brandão destacou que a redução menor nas importações de agosto ocorreu
principalmente em bens intermediários. As compras de petróleo e derivados inclusive
subiram no mês, ao contrário do que vinha ocorrendo desde janeiro. “Ainda assim,
continuamos com queda no déficit na balança de petróleo e derivados em 2016”,
lembrou o diretor.
Entre janeiro e agosto de 2016, o saldo negativo nessa conta é de US$ 786 milhões,
bem inferior ao déficit de US$ 3,210 bilhões registrado no mesmo período do ano
passado.
Já pelo lado das exportações, Brandão apontou que o crescimento das vendas por
quantidade foi menor em agosto, em parte porque os embarques da safra de soja já
ocorreram nos meses anteriores.
Por outro lado, ele destacou que o preço do açúcar tem subido no mercado
internacional, portanto, é esperado que o produto tenha destaque nas vendas ao
exterior até fim do ano. Dentro dos bens manufaturados, acrescentou o diretor, a
balança de agosto também trouxe incremento importante nas vendas de automóveis
para os Estados Unidos e países da América do Sul.
Faltando apenas quatro meses para o encerramento do ano, o MDIC mantém a
projeção de superávit comercial entre US$ 45 bilhões e US$ 50 bilhões em 2016. Até
agosto, o saldo está positivo em US$ 32,370 bilhões. “Mas poderemos rever a projeção
de exportações e importações para 2016. Anunciaremos isso em breve, mas a projeção
de superávit entre US$ 45 bilhões a US$ 50 bilhões está mantida”, completou.
Perspectivas para o Brasil melhoraram nos últimos meses, diz FMI
02/09/2016 – Fonte: Tribuna PR
As perspectivas para a economia brasileira apresentaram certa melhora nos meses
recentes, afirma o Fundo Monetário Internacional (FMI) em documento preparatório
para a reunião do G-20, o grupo dos países ricos do mundo, que será realizada na
China, com a presença do presidente, Michel Temer.
O relatório do FMI destaca que as exportações brasileiras e a produção industrial têm
reagido positivamente à queda do dólar no país e à melhora dos índices de confiança
de consumidores e empresários no Brasil, que começa a se recuperar de suas baixas
históricas.
Em uma entrevista à imprensa nesta quinta-feira, 1º de setembro, para comentar o
relatório, o economista do FMI, Helge Berger, disse que países que estavam com
situação muito negativa nos últimos trimestres e anos, como Brasil e Rússia, estão
mostrando uma estabilização ou mesmo um “leve movimento” de melhora. Em julho,
pela primeira vez desde 2012, o FMI não rebaixou as previsões de crescimento da
economia brasileira.
O documento do FMI evita tocar na questão política brasileira e ressalta que o
desempenho dos principais países emergentes tem mostrado diferenças importantes.

Enquanto o Brasil e a Rússia seguem em recessão, a Índia continua com forte
expansão do Produto Interno Bruto (PIB) e na Turquia, uma tentativa frustrada de
golpe militar ajuda a aumentar a incerteza sobre os rumos do país.
O crescimento mundial continua registrando expansão modesta, mesmo com juros
muito baixos ou negativos nos países desenvolvidos, ressalta o relatório. Os Estados
Unidos, a maior economia do mundo, devem crescer menos do que se esperava no
começo de 2016 e a expansão do Japão e da zona do euro mostrou moderação. Já o
Reino Unido deve enfrentar forte desaceleração pela frente.
O balanço de riscos para os rumos da atividade econômica mundial “continuam
pendendo para a piora”, segundo o FMI. O documento cita que potenciais ameaças
para a expansão mundial incluem a inflação muito baixa em países desenvolvidos,
mudanças na economia da China, além de questões geopolíticas, como as incertezas
associadas aos rumos do Reino Unido após a saída da União Europeia.
O FMI menciona ainda a preocupação com os bancos europeus, na medida em que as
instituições financeiras da região estão enfrentando vários desafios.
Nesse ambiente de baixo crescimento, o FMI cobra ações urgentes dos governos para
tentar reverter esse cenário. É preciso avançar com reformas, principalmente
estruturais, que estimulem o investimento, que não tem respondido mesmo as taxas
de juros negativas, ressalta o relatório.
“Uma falta de reformas estruturais e investimento público, incluindo entre os países
do G20, é uma razão essencial por trás do baixo crescimento.” O grupo, destaca o
documento, não tem conseguido cumprir metade das medidas comprometidas desde
2014 na reunião da Austrália para expandir o investimento.
PIB mundial
A economia mundial pode ter em 2017 o sexto ano consecutivo de crescimento abaixo
da média de longo prazo, algo só visto no começo dos anos 90, afirmou a diretoragerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, em comentários
enviados a imprensa nesta quinta-feira.
Lagarde, que embarcou para a China para participar da reunião do G20, o grupo dos
países mais ricos do mundo, aponta uma série de razões para esse fraco desempenho,
incluindo os legados não resolvidos da crise de 2008 em países avançados, queda da
produtividade e a forte desaceleração de grandes mercados emergentes, como Brasil
e Rússia.
Em 2016, o Produto Interno Bruto da economia mundial deve ter o quinto ano seguido
de expansão abaixo da média de longo prazo, de 3,7%. O FMI projeta crescimento de
3,1% este ano e 3,4% em 2017. A economia só teve desempenho “tão fraco e por
tempo tão longo” no começo dos anos 90, de acordo com a dirigente.
“Ações políticas fortes são necessárias para evitar o que eu temo que pode se tornar
uma armadilha de baixo crescimento”, afirma Lagarde. Os governos podem lançar mão
de medidas fiscais, desde que tenham espaço para isso, ressalta a dirigente, que
destaca ainda que os bancos centrais têm sido muito demandados e estão perto do
limite de adoção de estímulos monetários.
Os governos precisam se empenhar mais em avançar nas reformas estruturais,
destaca Lagarde. A dirigente menciona que as propostas acertadas nas reuniões
recentes do G-20 não têm sido postas em práticas em sua totalidade. “Mais medidas
são urgentes.” A dirigente fala ainda a necessidade de estimular o comércio
internacional.

As novas previsões para o desempenho da economia mundial devem ser publicadas
pelo FMI na primeira semana de outubro, na reunião anual da instituição em
Washington. Berger disse que ainda é cedo para falar de como devem ficar as
projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) mundial, pois ainda há desdobramentos,
incluindo em mercados emergentes. “É um processo que está em curso.”
EUA
O Fundo Monetário Internacional (FMI) deve reduzir a previsão de crescimento dos
Estados Unidos em 2016 por conta dos fracos números do primeiro e segundo
trimestre, disse em entrevista à imprensa na quarta-feira, 31, o economista da
instituição, Helge Berger.
O PIB dos EUA cresceu 1,2% no segundo trimestre em valores anualizados. No
primeiro trimestre, a expansão foi de 0,8%. “Há uma fraqueza em vários países,
particularmente nas economias avançadas”, disse o economista. “O crescimento dos
EUA na primeira metade de 2016 foi menor que o esperado.”
Em julho, quando divulgou seu último relatório de previsões para o PIB mundial, o FMI
projetava crescimento de 2,2% para os EUA em 2016 e 2,5% em 2017.
No caso do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), o FMI recomenda em um
estudo que será apresentado na reunião do G-20 que a instituição seja “muito gradual”
no processo de subir os juros e continue sendo “dependente de dados”.
IBGE: 8 entre 24 atividades aumentaram preços em julho na porta de fábrica
02/09/2016 – Fonte: Tribuna PR
Em julho, apenas oito entre as 24 atividades das indústrias extrativas e de
transformação registraram aumentos de preços na porta de fábrica. No mês anterior,
houve alta em nove segmentos. Os dados são do Índice de Preços ao Produtor (IPP),
divulgado nesta quinta-feira, 1º de setembro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
As três maiores quedas ocorreram nas indústrias extrativas (-11,94%), outros
equipamentos de transporte (-3,20%) e fumo (-3,20%). Na direção oposta, o
segmento de impressão (2,96%) teve o maior reajuste de preços.
As principais contribuições para a deflação de 0,56% no IPP de julho foram das
indústrias extrativas (-0,37 ponto porcentual), outros produtos químicos (-0,27 ponto
porcentual) e outros equipamentos de transporte (-0,08 ponto porcentual). Os
alimentos, por sua vez, subiram 1,73% em julho e evitaram uma queda maior no IPP,
com uma contribuição positiva de 0,37 ponto porcentual.
“É o leite, o açúcar e a soja”, apontou Manuel Campos Souza Neto, analista do IPP no
IBGE.
Bens intermediários
A queda de 1,00% nos preços de bens intermediários na porta de fábrica deu a maior
contribuição porcentual para a deflação de 0,56% registrada pelo IPP em julho. A
contribuição da categoria foi de -0,56 ponto porcentual, informou o IBGE.
Já os bens de capital ficaram 1,48% mais baratos, uma contribuição de -0,13 ponto
porcentual para o IPP de julho.
“Essa é a categoria que mais sofre influência do dólar. Houve destaque dos aviões,
que sofrem grande influência do câmbio. O dólar recuou 4,4% só em julho”, lembrou
Manuel Campos Souza Neto, gerente do IPP no IBGE.

Os bens de consumo subiram 0,35% em julho, devido à ligeira alta de 0,01% em bens
de consumo duráveis e aumento de 0,46% em bens de consumo semiduráveis e não
duráveis.
Os bens de consumo tiveram um impacto de 0,12 ponto porcentual sobre a inflação
da indústria em julho, proveniente das variações de preços observadas nos bens de
consumo semiduráveis e não duráveis. Os bens de consumo duráveis, que ficaram
praticamente estáveis, tiveram impacto nulo (0,0 p.p.) sobre o IPP.
São Paulo terá programa de carro compartilhado
02/09/2016 – Fonte: Automotive Business

A prefeitura de São Paulo lançará um decreto que prevê um programa de carros
compartilhados – ou carsharing – e que deverá funcionar em todo o município. A
novidade foi anunciada pelo secretário dos Transportes da capital paulista, Jilmar
Tatto, durante a cerimônia de abertura do 12º Salão Latino-Americano de Veículos
Elétricos na quinta-feira, 1º.
Segundo o secretário, a prefeitura estudará a possibilidade de incluir veículos elétricos
na configuração do decreto, que pretende, por meio de licitação, escolher o melhor
projeto para implantação do serviço. De acordo com Tatto, a intenção é publicar o
decreto já nos próximos dias.
“Vamos utilizar o espaço da Zona Azul para estacionamento dos carros, mas ainda não
temos o formato. A ideia é que empresas apresentem modelos de projetos de como
poderá funcionar e isso poderá incluir carros de energia limpa”, disse.
O secretário não soube dizer o prazo para introduzir o serviço de compartilhamento
de carros em São Paulo nem definiu que tipo de empresa poderá apresentar os
possíveis projetos de implantação, mas reforçou a ideia de contar com veículos
elétricos no sistema.
“O tempo [de implantação] vai depender das empresas, se elas apresentam um
projeto de curto prazo que contemple inclusive pontos de recarga”, defendeu.
Ele disse ainda que em projetos como este sempre há custos, inclusive para o
consumidor final, mas não confirmou se haverá subsídio por parte da prefeitura.
Acrescentou que o modelo pensado pela prefeitura está baseado no sistema de
carsharing de veículos elétricos em Paris, na França, lançado em dezembro de 2011
pelo grupo industrial Autolib, que se dedica ao negócio de aluguel de veículos elétricos.
Atualmente, oferece 4 mil carros que se revezam em mais de 5,9 mil pontos de acesso
e que contam com mais de mil pontos de recarga espalhados pela capital francesa. O
serviço também foi expandido para as cidades de Lyon e Bordeaux.
“É um serviço interessante que está dando certo em outros países e vai dar certo em
São Paulo”, finalizou Tatto.

MWM premia os melhores fornecedores
02/09/2016 – Fonte: Automotive Business

A fabricante de motores diesel MWM premiou os seus nove melhores fornecedores do
ano, em reconhecimento ao desempenho de 2015. A cerimônia da quarta edição do
Supplier Award foi realizada na quinta-feira, 1º, na fábrica de Santo Amaro, em São
Paulo.
Segundo a MWM, as empresas premiadas foram reconhecidas com base nos critérios
do sistema de pontuação denominado Global Supplier Rating System (GSRS), que
avalia qualidade, performance de entrega e flexibilidade, capacidade tecnológica e
desempenho no desenvolvimento de novos produtos, postura comercial e contribuição
em redução de custo de cada fornecedor.
Além da avaliação pelos parâmetros do GSRS, a exemplo da edição anterior do
Supplier Award da MWM, foram premiados os fornecedores de serviços de logística e
os parceiros eleitos na categoria Destaque em Desenvolvimento.
“Identificamos e homenageamos os parceiros de negócios que tiveram a melhor
performance, pois desejamos incentivá-los a juntos buscarmos continuamente a
excelência em nossos produtos e serviços”, afirmou José Eduardo Luzzi, presidente e
CEO da Navistar Mercosul, controladora da MWM. Luzzi destaca que o principal objetivo
da premiação é incentivar e fortalecer a cadeia produtiva da empresa.
“Este prêmio é o reconhecimento a todos que estão perfeitamente alinhados com
políticas, práticas, qualidade e desempenho da companhia”, concluiu.
“Nos sentimos honrados em reconhecer, através de sólidas métricas de performance,
os fornecedores com o melhor desempenho. O processo é meritocrático e
transparente, e toda a cadeia se engaja nele, fazendo com que o cliente final dos
nossos produtos seja o grande beneficiado”, ressaltou Paulo Rolin, diretor de supply
chain da fabricante de motores.
Veja abaixo os fornecedores que tiveram melhor performance e
conquistaram o Supplier Award 2016 da MWM:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Borg Warner Brasil Ltda.
Cargolift Logistica S/A
Cestari Industrial e Comercial S/A
CIP - Companhia Industrial de Peças
Elringklinger Do Brasil Ltda.
ID Armazéns Gerais Ltda.
Mann+Hummel Brasil Ltda.
Metalac SPS Indústria e Comércio Ltda.
TUP - Tecnologia em Usinagem de Precisão Ltda

Agosto tem pior média diária para motos
02/09/2016 – Fonte: Automotive Business

Com 23 dias úteis e apenas 80,3 mil unidades licenciadas, agosto registrou a pior
média diária de emplacamento de motos em todo o ano, menos de 3,5 mil unidades
por dia útil.
Dois mil e dezesseis começou com média de 4,6 mil motos/dia em janeiro e atingiu
um pico de 4,9 mil em abril, mas desde junho essas médias estão abaixo de 4 mil
motocicletas emplacadas por dia útil.
No acumulado do ano o setor registra menos de 1,35 milhão de motos e queda de
23% ante o mesmo período do ano passado. Os números foram divulgados pela
Fenabrave, federação que reúne as associações de concessionários.
A Honda, líder de mercado, teve 497,8 mil unidades emplacadas de janeiro a agosto
e queda de 27,8% ante o mesmo período do ano passado. A Yamaha, segunda
colocada, teve 74,2 mil motocicletas lacradas e anotou recuo um pouco menor, de
24,4%.
A Suzuki teve no acumulado do ano apenas 8,3 mil motos emplacadas. Como
comparação, em seu melhor ano no Brasil, 2008, essa fabricante registrava 11,8 mil
motos em média por mês. A Harley-Davidson sofreu queda superior à média de
mercado em 2016. Com menos de 3 mil motos lacradas neste ano, aponta retração
de quase 32% ante o mesmo período do ano passado.
Das marcas com tradição em alta cilindrada, apenas a Kawasaki (+6,5%) e a Ducati
(+31,8%) tiveram crescimento este ano sobre o mesmo período do ano passado.
Caminhões resistem no fundo do poço
02/09/2016 – Fonte: Automotive Business

A depressão do mercado brasileiro de veículos comerciais pesados parece não ter fim.
Após pequeno sopro de aquecimento em julho, quando as vendas de caminhões
avançaram 11% sobre junho e as de ônibus tinham subido 62,6%, em agosto os
negócios voltaram a despencar.
No mês passado foram emplacados no País somente 4.385 caminhões e 1.415 ônibus,
números que representam quedas de 6,3% e 27,4% sobre julho, respectivamente,
segundo números do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam)
divulgados na quinta-feira, 1º, pela Fenabrave, a associação dos concessionários.

O desempenho do segmento permanece no fundo do poço. Na comparação com agosto
do ano passado, a queda nas vendas de caminhões é de quase 25% e a retração dos
ônibus chega a 11%.
Nos oito meses somados de 2016 foram emplacados 34,5 mil caminhões, volume
30,6% abaixo do registrado no mesmo período de 2015.
A contração no segmento de ônibus no acumulado do ano é um pouco mais profunda,
de 31,3%, com 10,3 mil emplacamentos de janeiro a agosto.
Bridgestone renova família de pneus verdes
02/09/2016 – Fonte: Automotive Business

A Bridgestone tem novos pneus verdes Ecopia para automóveis e para carga, com
menor resistência ao rolamento que os modelos anteriores. A linha para carros de
passeio se chama EP 150 e consegue reduzir o consumo de combustível em 2,7% em
relação ao modelo antecessor.
Com sete medidas diferentes entre os aros de 14 e 16 polegadas, ele tem preço inicial
de R$ 239 e já está disponível no mercado de reposição: “Esperamos vender cerca de
500 mil unidades até o fim do ano”, afirma a diretora de marketing Concheta Feliciano.
A linha EP 150 é fabricada na Bridgestone de Santo André (SP) e equipa 100% dos
Chevrolet Onix (o carro mais vendido no País). Também está em 75% dos Chevrolet
Cobalt e em 45% dos Renault Logan e Sandero.
Os Chevrolet Prisma e Spin também recebem os novos pneus. “Aumentamos nossa
participação de mercado no fornecimento às montadoras neste primeiro semestre”,
garante Concheta.
A menor resistência ao rolamento decorre da utilização de sílica e de outros compostos
mais modernos. Pelo novo Programa Brasileiro de Etiquetagem eles recebem letra C
em resistência ao rolamento e também em frenagem no piso molhado (a melhor nota
é A e a pior, G).
PARA PESADOS, DOIS MODELOS
A nova linha Ecopia comercial (para caminhões, ônibus e carretas) também é feita em
Santo André e tem dois modelos, R268 e M792, sempre com as medidas 295/80 R22.5.
O primeiro deles pode ser aplicado em eixos direcionais e reboques. O outro é indicado
para eixos de tração. “Eles reduzem em até 2% o consumo de combustível em relação
a pneus Bridgestone convencionais”, afirma o gerente de produto Marcelo Cruz.
Pelas contas da Bridgestone, em uma frota de 100 veículos com seis pneus cada, no
fim de um ano a economia gerada equivale a 44,2 mil litros de diesel. Esses pneus
têm compostos mais modernos (com sílica) e novos desenhos para a banda de
rodagem.
“Eles chegam ao mercado na segunda quinzena de setembro, diz Cruz. Custam entre
3% e 5% a mais que os convencionais. O fornecimento às montadoras ainda não
começou. “Estamos em processo de homologação”, afirma o gerente da Bridgestone.
Pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem, o R268 recebeu letra C em resistência ao

rolamento e B em frenagem no molhado. O M792 ganhou D em ambos os critérios.
Assim como os pneus de passeio, a melhor nota é A e a pior, G.
“Ocupamos neste momento o primeiro lugar em pneus de carga. Até o fim do ano
venderemos mais de 1 milhão de unidades. Tivemos um crescimento de 8% no
confronto com 2015 e de 10% sobre o primeiro semestre de 2016”, revela Concheta
Feliciano.
A Bridgestone tem quatro unidades no Brasil e cerca de 4 mil colaboradores. A unidade
de Santo André é a mais antiga.
Existe desde 1939 e produz pneus de para automóveis, utilitários, caminhões, ônibus,
máquinas agrícolas e equipamentos industriais. A fábrica de Camaçari (BA) tem
portfólio semelhante. Outras duas, em Mafra (SC) e Campinas (SP), fazem bandas de
rodagem para reforma de pneus.
Omega traz solução para controle de processos em temperaturas baixas
02/09/2016 – Fonte: CIMM
O monitoramento, o controle e a validação de processos em baixas temperaturas é
fundamental para manter a qualidade e a seguridade de alimentos congelados,
vacinas, sangue, plasma e medicamentos, entre outros itens.
Demonstrar de forma documental que uma unidade industrial ou laboratorial cumpre
as exigências legais e de qualidade por parte dos clientes nestes setores é, inclusive,
pré-requisito para a operação.
Os três principais desafios do registro de baixa temperatura são: possuir capacidade
de monitorar até temperaturas de gelo seco, ter indicadores visuais para condições de
temperatura fora dos limites (alarmes programáveis) e apresentar alta precisão.
Para isso, a Omega Engineering disponibiliza no Brasil o Data Logger de Baixa
Temperatura OM-CP-CRYO-TEMP que monitora até -86°C (ou –122°F) e pode ser
usado em uma ampla gama de aplicações.
Este dispositivo autônomo não requer sondas adicionais, seu invólucro é projetado
com uma alça para fácil fixação e tem proteção IP65 à prova de respingo. Ele também
é compatível a estação de ancoragem USB (vendida separadamente) para se
comunicar com um computador pessoal ou portátil.
O OM-CP-CRYO-TEMP fornece a data e hora das leituras de temperatura e o software
(fácil de usar) para Windows® faz o resto. O usuário pode ver os dados em forma
tabular ou gráfica e configurar os alarmes de limites de temperatura altos e baixos
para a cada tipo de produto.
O dispositivo é equipado com três luzes de LED: a luz verde irá piscar a cada 15
segundos enquanto o registrador estiver registrando dados; a amarela quando a
temperatura ultrapassar os limites de aviso, e a vermelha alerta quando a temperatura
exceder os limites de alarme.
O OM-CP-CRYO-TEMP é a solução ideal para monitoramento de temperatura para
qualquer aplicação envolvendo registro de baixa temperatura em dezenas de tipos ou
sistemas de freezers para garantir a validação dos processos.

Pesquisadores brasileiros descobrem inesperada propriedade do grafeno
02/09/2016 – Fonte: Automotive Business
O grafeno é um dos materiais mais estudados na atualidade. Justifica-se: constituído
por uma única camada de átomos de carbono, dispostos em uma rede bidimensional
de trama hexagonal, o grafeno é extremamente fino, leve e resistente.
Agreguem-se propriedades como transparência, flexibilidade, alta condutividade
elétrica e térmica e baixo custo de produção para que o horizonte de aplicações seja
praticamente ilimitado.
No entanto, com tantas pesquisas já realizadas, uma surpreendente propriedade do
grafeno permanecia ignorada. Foi descoberta por pesquisadores brasileiros em estudo
publicado em Scientific Reports, do Grupo Nature: “Giant and Tunable Anisotropy of
Nanoscale Friction in Graphene”.
Trata-se da enorme anisotropia – apresentação de propriedades que variam conforme
a direção – exibida pelo grafeno quando este é “varrido” em diferentes direções pela
ponta do microscópio de força atômica (atomic force microscope – AFM).
“A observação mostrou que a força de atrito entre a ponta do microscópio e a folha de
grafeno é altamente dependente da direção de varredura. A energia dissipada ao longo
da ‘direção armchair’ [rota cuja geometria lembra um braço de cadeira] chega a ser
80% maior do que a energia dissipada ao longo da direção zigzag”, disse à Agência
FAPESP o físico Douglas Soares Galvão, um dos autores do artigo.
Professor titular do Instituto de Física da Universidade Estadual de Campinas (IFUnicamp), Galvão é pesquisador principal do Centro de Pesquisa em Engenharia e
Ciências Computacionais (CCES, na sigla em inglês), um dos 17 Centros de Pesquisa,
Inovação e Difusão (CEPIDs) apoiados pela FAPESP.
Armchair e zigzag foram as duas principais direções consideradas no estudo. “As
direções cristalográficas do grafeno são determinadas com o microscópio de força
atômica, utilizando-se o modo de força de atrito.
Com essa técnica, conseguimos estabelecer as direções na folha de grafeno e fazer as
medidas de atrito em nanoescala”, explicou a física Clara Muniz da Silva de Almeida,
principal autora do artigo.
Ela é a pesquisadora responsável pelo Laboratório de Microscopia de Força Atômica da
Divisão de Materiais do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro), com sede no campus de Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro.
Como afirma o artigo, a enorme anisotropia no valor da força de atrito, e, portanto,
na energia dissipada ao longo das diferentes direções, é bastante surpreendente, dada
a isotropia nas propriedades elásticas do grafeno.
Seria esperada uma pequena diferença na energia dissipada em função das direções
cristalinas, como acontece no grafite, que nada mais é que um empilhamento de folhas
de grafeno. No entanto, as medidas experimentais contrariaram essa expectativa,
mostrando uma diferença de até 80% no valor da energia dissipada entre as direções
cristalinas.
“Isso se deve à deformação da folha de grafeno pela ponta do microscópio. Tal
deformação, que é amplificada de diferentes maneiras nas duas direções, determina
os valores diferenciais da força de atrito. Uma analogia simples para o fenômeno é a
ondulação formada pelo tecido diante do ferro de passar roupa”, ilustrou Galvão.

“Surpreendeu o fato de a força de atrito ser tanto maior quanto menor o número de
camadas de grafeno. Mas a analogia com o processo de passar roupa também ajuda
a entender isso. Quando são superpostas várias peças de tecido, isso cria uma
estrutura rígida, que praticamente não se deforma com o movimento do ferro.
Analogamente, no grafite, que é formado por muitas camadas de grafeno, a
deformação é mínima. Porém, quando o número de camadas diminui, até chegar à
folha única, a deformação se torna bastante relevante”, prosseguiu o pesquisador da
Unicamp.
“A deformação flexural produzida na folha de grafeno pela ponta do microscópio
determina ondulações diferentes conforme a direção. Movimentar essa ondulação na
direção zigzag é bem mais fácil do que na direção armchair”, resumiu Clara Almeida.
Dito assim, parece simples. Mas, para explicar essa diferença, detectada
experimentalmente, foi necessário conjugar três robustos recursos teóricos: o modelo
de Prandtl-Tomlinson, utilizado na descrição de mecanismos friccionais em escala
atômica; a dinâmica molecular atomística; e a teoria do funcional da densidade,
decorrente da mecânica quântica.
Segundo os pesquisadores, o efeito poderia ser entendido como uma manifestação,
em escala nanométrica, do fenômeno clássico da flambagem (encurvamento de uma
barra quando submetida a compressão axial), descrito matematicamente pelo grande
matemático e físico suíço Leonhard Euler (1707 –1783) em 1744.
Devido às suas notáveis características eletrônicas, térmicas e mecânicas, o grafeno é
um forte candidato para a fabricação da próxima geração de dispositivos eletrônicos e
de sistemas nanoeletromecânicos (nanoelectromechanical systems – NEMS). Tais
aplicações requerem a compreensão das propriedades mecânicas e tribológicas – isto
é, decorrentes da interação de superfícies em movimento relativo – desses materiais
bidimensionais.
“A anisotropia que encontramos pode ser determinante para a fabricação desses
NEMS, cujo design demanda o conhecimento prévio da orientação cristalina. Na
maioria das vezes, as propriedades do material na configuração bidimensional
[grafeno] são bem diferentes das propriedades já conhecidas na configuração
tridimensional [grafite]”, sublinhou Clara Almeida.
Seu grupo, no Inmetro, começou a trabalhar com o grafeno em 2010, e, desde então,
realizou pesquisas nas áreas de metrologia de defeitos em grafeno; determinação da
orientação cristalográfica da folha de grafeno por meio de microscopia de força
atômica; utilização da AFM para manipulação do grafeno com vistas a criar novas
nanoestruturas; e, agora, de nanotribologia desse material.
Além de Almeida e de Galvão participaram do estudo Rodrigo Prioli (Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro), Benjamin Fragneaud (Universidade Federal
de Juiz de Fora), Luiz Gustavo Cançado (Inmetro/Universidade Federal de Minas
Gerais), Ricardo Paupitz (Universidade Estadual Paulista, campus de Rio Claro),
Marcelo De Cicco (Inmetro), Marcos G. Menezes (Universidade Federal do Rio de
Janeiro), Carlos A. Achete (Inmetro) e Rodrigo B. Capaz (Inmetro/Universidade
Federal do Rio de Janeiro).
O artigo Giant and Tunable Anisotropy of Nanoscale Friction in Graphene, publicado
em Scientific Reports, pode ser lido no endereço: www.nature.com/articles/srep31569

Venda de veículos sobe 1,37% em agosto, a 4ª alta mensal seguida, diz
Fenabrave
02/09/2016 – Fonte: Estado de Minas
A venda de veículos novos registrou em agosto a quarta alta consecutiva em relação
ao resultado do mês anterior. Os emplacamentos somaram 183.901 unidades no mês,
expansão de 1,37% ante o volume de julho, segundo dados divulgados nesta quintafeira, 1º de setembro, pela Federação Nacional de Distribuição de Veículos
Automotores (Fenabrave).
Já em relação a agosto de 2015, houve recuo de 11,26%. A queda, no entanto, é a
menos intensa de 2016 nas comparações com iguais meses do ano anterior. Em julho,
por exemplo, havia sido de 20%. A mais acentuada foi observada em janeiro: 39%.
Com isso, o mercado reduziu a retração acumulada no ano. Até agosto, foram 1,348
milhão de unidades vendidas, recuo de 23,09% sobre o volume acumulado em igual
período do ano passado. De janeiro a julho, a contração havia sido de 24,6%. Até
junho, havia sido de 25,4%.
Apesar das melhoras nos indicadores, o mercado enfrenta em agosto uma piora na
média diária de vendas. O ritmo de agosto, que contou com 23 dias úteis, ficou em
7.995 unidades vendidas por dia, abaixo da média de julho, de 8.639 unidades, mas
acima do resultado de junho, de 7.808 unidades.
Os segmentos de automóveis e comerciais leves, que ocupam a maior fatia do
mercado, alcançaram 178.103 unidades vendidas em agosto, crescimento de 1,9%
em relação a julho, mas baixa de 10,87% ante agosto de 2015. No acumulado do ano,
houve retração de 22,8%.
Entre os caminhões, a venda atingiu 4.385 unidades em agosto, tombo de 6,34% em
relação ao mês anterior e queda de 24,7% sobre agosto do ano passado. No
acumulado do ano, a queda foi de 30,63%.
No caso dos ônibus, foram 1.413 unidades vendidas, baixa de 27,46% em comparação
com julho e recuo de 11,13% em relação a agosto de 2015. O recuo de janeiro a
agosto é de 30,31%.
A expectativa da Fenabrave para o ano inteiro, considerando todos os segmentos, é
de queda de 18,2% em relação a 2015, para 2.009.889 unidades. No ano passado, as
vendas alcançaram 2.569.014 de unidades.
Vejo pela frente uma meia estagnação’
02/09/2016 – Fonte: Portal Contábil

O economista Armando Castelar Pinheiro se coloca entre os pessimistas quando se
trata de avaliar o Produto Interno Bruto (PIB). Para ele, a recuperação de verdade
depende do setor de serviços, que ainda não reagiu. E, sem um “ajuste fiscal forte”, o
PIB vai ficar entre zero e 0,5% em 2017.

Qual a sua avaliação sobre o resultado do PIB?
A minha leitura é que passamos a ter um PIB muito influenciado pelo que acontece
com o crédito e com o mercado de trabalho. A Pnad Contínua, que saiu nesta semana,
mostra que a massa salarial está caindo de maneira forte, na faixa de 5% ao ano.
Há ainda queda no emprego. O crédito também está fraco. Nada ajuda no consumo
das famílias, que responde por 63% do PIB.
O esboço de recuperação na indústria não ajuda?
Tivemos algum alento na indústria por causa da exportação. A indústria de material
de transporte, por exemplo, está conseguindo exportar automóveis e caminhões. Mas
isso não adianta.
O crédito, que vai mal, e a queda no salário das famílias seguram o consumo e,
portanto, serviços, o setor que representa 72% do PIB: o que acontecer com serviços
define o PIB daqui para a frente.
Mas as previsões para o mercado de trabalho são de mais deterioração e não
há perspectiva de mais crédito com o juro no atual patamar. Estamos diante
de um nó para o crescimento?
Temos um nó, sim. Existe um debate grande entre os economistas hoje. Um grupo –
que eu até diria ser majoritário – acha que vamos ter recuperação. A visão é muito
calcada na melhoria da confiança.
Essa melhora aparece em indicadores de confiança de empresas, de consumidores e
de investidores financeiros, que entraram na Bolsa e investiram no câmbio. Esses
otimistas dizem que, no passado, quando houve melhora na confiança, a atividade
voltou. Essa ideia tem alimentado projeções para o PIB na faixa de 1,5%, 2% para
2017.
O sr. está entre os otimistas?
Estou entre os considerados mais pessimistas. Com aqueles que veem melhora, que
a economia parou de contrair, mas que enxerga pela frente mais uma meia estagnação
do que uma recuperação.
Por quê?
Ainda há uma incerteza grande na área fiscal que, com certeza, vai afetar decisões de
investimentos. Precisamos do ajuste no mercado de trabalho. Há ainda a inflação, que
está resistente. O Banco Central vai segurar o juro por um tempo.
Qual a sua previsão para o PIB no ano que vem, então?
Zero a 0,5%.
O que deixaria o sr. um pouco mais otimista?
Um avanço forte no andamento do ajuste fiscal.
Justiça quer levar empresas a quitar dívidas de trabalho
02/09/2016 – Fonte: Portal Contábil
O Conselho Superior da Justiça do Trabalho espera reunir o máximo de empresas com
dívidas trabalhistas durante a 6ª Semana Nacional da Execução Trabalhista,
programada entre 19 e 23 de setembro.
De acordo com material divulgado no site do Tribunal Superior do Trabalho (TST), o
evento tem a missão de garantir a conclusão de processos em fase de execução – ou
seja, quando há condenação, mas o devedor não cumpre a decisão – e solucionar
processos com dívidas trabalhistas que já estão na etapa de execução.

“As empresas que possuem dívidas trabalhistas, e que ainda não cumpriram o prazo
determinado, devem procurar a Justiça do Trabalho para quitar os débitos existentes”,
acrescenta a nota.
Para que a decisão judicial seja cumprida, a Comissão Nacional de Efetividade da
Execução Trabalhista realiza diversas ações como, por exemplo, a localização dos bens
dos devedores a serem leiloados para que o cidadão receba o valor que lhe é devido
conforme constar em processo já julgado.
A comissão, em conjunto com a Receita Federal e outros órgãos, consegue localizar
as empresas devedoras e os bens que podem ser negociados em leilão para cumprir
a decisão judicial e realizar uma execução eficiente, explica a corte.
O ministro do TST, Cláudio Brandão, reforça que durante toda a semana (de 19 a 23
deste mês) as empresas e os trabalhadores que possuem processos em fase de
execução devem procurar a Justiça do Trabalho de sua região para esclarecer dúvidas.
Conciliação
“A conciliação sempre é um remédio que se utiliza mesmo em situações de dificuldades
do devedor”, salientou o ministro Brandão, que também é o coordenador da Comissão
Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista.
Conforme orientação divulgada pelo TST, o primeiro passo que deve ser seguido pela
parte interessada, seja o trabalhador ou empresa devedora, é a de procurar a Vara de
Trabalho onde o processo se encontra em fase de execução e solicitar a sua inclusão
na fila prioritária da Semana da Execução e, após análise, o juiz buscará uma maneira
para encontrar a solução de acordo com o processo judicial.
O ministro observa que a proatividade é vantajosa para os dois lados. “Quanto mais
cedo ele procurar, melhor”, ressaltou ele, em nota.
A principal proposta do evento, que tem como slogan “A Justiça só é efetiva quando
realizada por inteiro”, é de realizar esforço conjunto com as empresas para exercitar
a execução de forma efetiva, quitando os débitos reconhecidos judicialmente.
Na opinião de Cláudio Brandão, a Semana Nacional de Execução Trabalhista “é uma
mobilização para que os esforços da Justiça do Trabalho sejam voltados para esses
processos, que retardam uma solução definitiva”.
Em 2015, a Justiça do Trabalho no País recebeu 2,66 milhões de novos processos. A
previsão é que este ano, devido à crise, o volume cresça 13%.
Justiça quer contato de empresa e consumidor antes de processo
02/09/2016 – Fonte: Portal Contábil
Em vez de punir mais as empresas, a Justiça está apostando em novas estratégias
para combater o volume crescente de ações de consumidores: reduzir indenizações
por dano moral e verificar se os clientes de fato procuraram a empresa para resolver
o problema.
“Lido com isso há 20 anos e, em termos de decisão judicial, nunca vi mudança tão
significativa”, afirma o sócio do Gondim Advogados Associados, Gustavo Albuquerque.
A percepção dele é que condenações altas por dano moral, num passado recente, em
vez de estimularem as empresas a rever suas políticas acabaram incentivando
advogados e consumidores a ajuizar um maior volume de ações.

Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mostram esse crescimento. O número
de casos novos nos Juizados Especiais Cíveis (JEC) subiu de 3,5 milhões no ano de
2004 para cerca de 4,8 milhões em 2014, uma alta de 35,6%.
“Condenava-se em valores altos, de R$ 10 mil ou R$ 15 mil, mas isso acabou
fomentando a captação de clientes por partes de advogados”, acrescenta Albuquerque.
Sem estrutura para atender a esse nível de demanda, o Judiciário começou a ser mais
rigoroso na concessão das indenizações e começou dar mais atenção às ações que
continham números de protocolo e outras provas de que a empresa foi procurada.
“O objetivo é que a Justiça deixe de ser mais um balcão de atendimento das
empresas”, conta o sócio do Fragata e Antunes Advogados, Ricardo Alves, também
especializado em causas de consumo.
Hoje, uma parte considerável dos consumidores pula a etapa de procurar a empresa
ou órgãos de defesa do consumidor para se socorrer diretamente de meios judiciais,
diz a advogada Viviane Ferreira, também do Gondim Advogado. “Mas aqui no Rio de
Janeiro, quando o magistrado verifica que a parte não procurou resolver o problema
administrativamente já retira o dano moral”, destaca ela.
Segundo os especialistas consultados, no Estado do Rio de Janeiro a judicialização das
relações de consumo tem atingido níveis maiores do que em qualquer outra região do
País. De acordo com o CNJ os juizados do Rio receberam quase 900 mil ações durante
o ano de 2014, número que supera até o dos juizados paulistas, por onde tramitaram
820 mil casos.
Neste cenário mais crítico, os especialistas contam que os magistrados cariocas têm
divulgado e apoiado a chamada tese da “ausência de pretensão resistida”, que remete
à situação em que o consumidor não procura a empresa para resolver o problema e
vai direto à Justiça.
Albuquerque observa que todas as cinco turmas recursais dos juizados do Rio têm, em
algum grau, aceitado a tese. “É importante dizer que é uma tese bastante firme.
Alguns têm aplicado de modo mais severo, outros de forma mais maleável, mas todos
têm aderido.”
Alves, que também identificou que a tese vem ganhando força, salienta que isso pode
ser tanto positivo quanto negativo para a empresa. Se de um lado o consumidor
perderia a indenização ou parte dela por conta de não ter procurado a empresa de
forma prévia, de outro a indenização pode até ser aumentada se a empresa de fato
foi procurada e mesmo assim não resolveu o problema.
Na avaliação de Alves, a tese da ausência de pretensão resistida pode ser aplicada
para qualquer segmento que atue com consumidores, como telefonia, varejo e bancos,
por exemplo. “Tenho visto uma atuação muito firme por parte dos bancos, que têm
nos instruído a verificar se houve tentativa de regularização antes da distribuição da
ação”, afirma.
Outra percepção dos advogados é que a preocupação em observar se o cliente
procurou a empresa para resolver o problema também pode contribuir para combater
a fabricação de falsos processos. “Identificamos que na prática há um número grande
de casos artificiais, em que as pessoas não ficaram ofendidas. Pelo contrário,
identificaram a oportunidade de receber alguma coisa no Judiciário”, reforça
Albuquerque.
Para verificar se é este o caso, Viviane conta que os escritórios desenvolveram vários
procedimentos, como o de verificar o número de processos que aquele consumidor ou
advogado já ajuizou. “Na semana retrasada, encontramos um consumidor que havia
ajuizado sete demandas nos últimos dois anos.”

Em estudo recente, ela aponta que foi possível identificar que 20% dos autores de
causas de consumidor são responsáveis por 60% do total de casos. “Advogado não
trabalha muito com números. Mas quando colocamos tudo numa planilha, chegamos
nesse resultado.”
Conceito
Apesar de a necessidade de o consumidor procurar a empresa para resolver seus
problemas ter recebido o nome de “ausência de pretensão resistida” no Judiciário do
Rio, esses termos podem ter significado diferente conforme a interpretação.
A sócia do Demarest, Maria Helena Bragaglia, explica que o conceito de pretensão
resistida nasce da situação em que a vontade de alguém encontra resistência na
vontade de outro.
Seria o caso, por exemplo, de um usuário que deseja obter informações a um provedor
de internet, que por sua vez não pode fornecê-las em razão de sigilo e determinação
legal. Nesse caso, não haveria pretensão resistida por parte do provedor, diz ela.
Mesmo com o uso diferente para os termos, a especialista destaca que os tribunais de
modo geral têm procurado evitar a banalização das indenizações por dano moral, e
por isso têm verificado se o consumidor procurou a empresa antes de ajuizar a ação
judicial.
Mazda anuncia recall de 2,3 milhões de veículos em todo o mundo
02/09/2016 – Fonte: R7
A montadora japonesa Mazda irá fazer o recall de 2,3 milhões de veículos CX-3 e CX5 e Mazda 3 por causa de problemas no motor e na porta do bagageiro desses modelos,
afirmou hoje o ministério do Transporte do Japão.
A maior parte dos veículos afetados foram construídos entre 2007 e 2015, e sofrem
com problemas de pintura no braço hidráulico da porta do bagageiro, que pode
enferrujar e enguiçar. Outros 117 mil veículos têm problemas relacionados ao chip que
controla o motor diesel de modelos vendidos apenas no Japão entre 2014 e 2016, e
que podem deixar de funcionar. Segundo a montadora, nenhum acidente relacionado
a esse defeito foi verificado.
Outros 38,3 mil minivans do modelo Lafesta, que é fabricada em conjunto com a
Nissan.
Segundo uma porta-voz da Mazda, o recall não deve afetar o resultado financeiro da
companhia.
A fabricante registrou um prejuízo líquido de US$ 365,6 milhões no trimestre
encerrado em 31 de março, que foi prejudicado pelo custo do recall de veículos que
utilizavam airbags fabricados pela Takata. Em dezembro, a Mazda fez o recall de 1,3
milhões de veículos nos EUA por causa de um problema que poderia causar o
sobreaquecimento do sistema de ignição do motor.
Compra de importados tem menor queda em quase dois anos
02/09/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo
As importações de produtos pelo país tiveram em agosto a menor queda em quase
dois anos, o que foi interpretado pelo governo como um possível sinal de recuperação
da economia brasileira.

As compras de importados recuaram 8,3% no mês passado em relação ao mesmo
período de 2015, a menor redução mensal desde novembro de 2014.
Em julho, na comparação com o mesmo mês de 2015, a queda foi de 20,3%.
"Nos últimos três meses, houve leve melhora na importação", disse Herlon Brandão,
da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços. "Esperamos que seja um primeiro sinal de melhora da atividade econômica."
O resultado da balança em agosto foi um superavit de US$ 4,1 bilhões, o maior para
o mês desde 2006, quando o saldo ficou positivo em US$ 4,5 bilhões.
Com o desempenho do mês passado, a balança acumula um superavit de US$ 32,4
bilhões de janeiro a agosto. O resultado é o maior para o período desde 1989, quando
teve início a série histórica do governo.
Antes disso, o maior resultado registrado havia sido em 2006, quando houve superavit
de US$ 29,7 bilhões.
O governo espera que a balança encerre 2016 com um resultado positivo entre US$
45 bilhões e US$ 50 bilhões. O Banco Central projeta superavit de US$ 50 bilhões. Se
essa expectativa se confirmar, o resultado será recorde, já que o maior saldo positivo
anual foi de US$ 46,5 bilhões, obtido em 2006.
PRODUTOS
Em 2016, as importações têm caído mais que as exportações. Isso porque a recessão
da economia brasileira reduz a demanda por produtos importados.
Na comparação de janeiro a agosto de 2016 com igual período de 2015, as vendas
externas caíram 4,9%, e as compras de importados, 25,5%. Por isso, a queda menos
acentuada das importações em agosto animou o governo.
Apesar de a importação de todas as categorias de produtos ter registrado queda, os
bens intermediários –aqueles utilizados para produção de outros produtos, como
ferramentas para estampar, pneus, motores e insumos industriais– tiveram redução
de apenas 0,5% na comparação com agosto de 2015.
Os bens de capital (que inclui máquinas e equipamentos), por outro lado,
apresentaram a maior queda entre as categorias, de 31%.
Segundo Brandão, ainda que a economia se recupere, os efeitos na compra desses
produtos devem demorar, já que as fábricas estão com equipamentos parados devido
à recessão econômica.
"Como há capacidade ociosa muito grande, primeiro eles vão usar a capacidade
instalada", afirmou.
FMI estuda cortar projeção de crescimento global, diz diretora
02/09/2016 – Fonte: Folha de S.Paulo

A diretora-gerente do FMI (Fundo Monetário Internacional), Christine Lagarde, afirmou
que a instituição deve reduzir sua previsão de crescimento global deste ano novamente

devido à demanda fraca, queda do comércio e investimento e à crescente
desigualdade.
Em entrevista, Lagarde disse à Reuters que os líderes do G20 precisam fazer muito
mais para estimular a demanda, impulsionar o comércio e a globalização e combater
a desigualdade.
E embora algumas importantes ameaças à economia global ainda não tenham se
materializado, como a recessão provocada pela decisão britânica de sair da União
Europeia ou um colapso no crescimento chinês, ela descreveu o cenário global como
"um crescimento ligeiramente em queda, frágil, fraco e certamente não alimentado
pelo comércio".
"Seria possível argumentar que a decisão britânica não está realmente gerando a forte
crise que esperávamos, seria possível argumentar que a transição chinesa está
ocorrendo razoavelmente bem e seria possível argumentar que os preços baixos das
commodities subiram um pouco", disse Lagarde.
"No entanto, quando você olha mais a fundo as perspectivas de crescimento
econômico, o potencial de crescimento e a produtividade, não estamos vendo sinais
muito bons e provavelmente nós vamos revisar para baixo nossa projeção para o
crescimento em 2016."
O FMI deve rever as estimativas em seu relatório "Perspectiva Econômica Global" no
começo de outubro, antes de suas reuniões anuais.
Citando incertezas globais em torno do referendo do Reino Unido sobre a permanência
na UE, o FMI cortou em julho a previsão de crescimento global para 3,1% em 2016 e
para 3,4% em 2017.
Lagarde explicou que falará aos líderes do G20 no domingo e na segunda-feira em
Hangzhou, na China, que mais reduções no potencial de crescimento e mais obstáculos
à livre circulação de bens, serviços, capital e pessoas afetará todos eles.
Ela disse que as pessoas prejudicadas pelo comércio e inovação precisam ser ajudadas
por políticas que as permitam se requalificar e adquirir novas aptidões e mobilidade
de emprego.
"Isso é algo que todos os países e governos devem se preocupar e sobre o que se
mobilizar", disse Lagarde.
Em nota aos líderes do G20, o FMI disse que a queda dos volumes de comércio
contribuiu para o menor crescimento e pediu a eles que defendam os benefícios do
comércio.
Seres humanos são o maior obstáculo à revolução dos carros autônomos
02/09/2016 – Fonte: Folha de S.Paulo

Protótipo de carro autoguiado do Google em demonstração feita em maio de 2015 no
campus da empresa em Mountain View, na Califórnia. Esse protótipo não precisa de
gasolina, pedais ou direção

Tecnologias brilhantes transformam o que um dia foi mágico em banalidade. Uma ideia
que parece obscura para uma geração se torna corriqueira na seguinte. Foi o que
aconteceu com a eletricidade, os voos espaciais e a internet. E é provável que o mesmo
aconteça com os carros autônomos.
As últimas semanas viram uma sucessão de anúncios. Cingapura lançou o primeiro
teste público mundial de um serviço de táxis robotizados. Uber e Volvo anunciaram
que criariam uma pioneira frota de táxis autoguiados em Pittsburgh, dentro de
algumas semanas. A Ford anunciou que lançaria seu primeiro carro autoguiado no
mercado de massa em 2021.
Para seus proponentes, os carros autônomos precisam chegar o quanto antes. Os
carros convencionais são ineficientes, perigosos e sujos. Passam 95% de suas vidas
ociosos, ocupando espaço nas ruas e em estacionamentos das cidades. Quando se
movimentam, muitas vezes colidem, matando 3.500 pessoas por dia, em todo o
planeta.
Desses acidentes, 90% são causados por erro humano. Os carros poluem o meio
ambiente, e respondem por 45% do petróleo queimado no planeta.
A adoção generalizada de carros completamente autoguiados e, ainda melhor,
elétricos poderia, assim, ser uma imensa vantagem para a humanidade. Poderia
conduzir a um uso muito mais eficiente de recursos, salvar muitas vidas e reduzir
congestionamentos e a poluição.
Os futurólogos imaginam pequenas frotas de carros compartilháveis e conectados,
circulando constantemente por nossas cidades, apanhando passageiros sempre que
solicitados. A consultoria McKinsey prevê que, até 2030, 15% dos carros zero serão
completamente autônomos.
Mas dois obstáculos bloqueiam sua adoção generalizada. O primeiro continua a ser
tecnológico. Apesar de todos os avanços espantosos conquistados nos últimos anos,
continua a ser fenomenalmente difícil reproduzir as capacidades sensórias dos seres
humanos.
Como um carro poderá distinguir entre um saco plástico soprado à rua pelo vento e
um cachorro fujão? Como um carro autoguiado abriria caminho entre uma multidão
de torcedores do lado de fora de um estádio de futebol?
Os engenheiros argumentam que o gênio dos carros autoguiados é sua conectividade.
"Quando motoristas humanos cometem um erro, um indivíduo aprende sobre ele", diz
um pioneiro do Vale do Silício. "Quando um carro autoguiado comete um erro, todos
demais carros aprenderão sobre ele, assim que um engenheiro o corrija. Será
simplesmente questão de tempo para que nossa tecnologia supere a capacidade
humana".
Mas os céticos comparam a tecnologia dos carros autônomos à dicotomia de Zenão:
cada novo salto reduzirá a distância que nos separa do objetivo à metade, mas ainda
nunca assim nunca chegaremos a ele.
Não importa o quanto as tarefas tecnológicas se provem difíceis, elas podem ainda
assim ser a parte mais fácil da equação. O desafio mais complicado continua a ser o
ser humano. Mesmo quando os fabricantes e engenheiros de software desenvolverem
carros completamente autoguiados nos quais tenham completa confiança, ainda assim
vai levar muitos anos, se não décadas, para que governos e consumidores os aceitem
completamente.
Primeiro, há a instintiva resistência humana a entregar o controle a um robô,
especialmente se levarmos em conta o medo de ações de hackers. Segundo, para

muitos motoristas o carro é uma extensão de sua identidade, um símbolo mecânico
de independência, controle e liberdade. Eles não os abandonarão facilmente.
Terceiro, os robôs terão sempre de satisfazer padrões de segurança muito mais
elevados que os seres humanos. Também terão de ser programados para fazer
cálculos que podem resultar na morte de seus passageiros ou de transeuntes, em
nome de minimizar o número total de vidas perdidas. Isso criará uma fascinante
subescola científica de moralidade algorítmica.
"Muita gente teme que um ato irresponsável cause um acidente, e isso provoque uma
reação adversa que travaria o setor por uma década", disse o engenheiro do Vale do
Silício. "Isso seria trágico, já que de outra forma milhares de vida poderiam ser salvas
a cada ano".
Quarto, a entrada em operação de veículos autônomos poderia destruir milhões de
empregos. A introdução rápida deles deve enfrentar resistência. Nos Estados Unidos,
há 3,5 milhões de motoristas de caminhão profissionais.
Quinto, o setor de seguros e o mundo do Direito terão de decidir algumas complicadas
questões de responsabilidade judicial. Em que circunstâncias o proprietário do carro,
seu fabricante ou o engenheiro que desenvolveu o software seria responsável pelo
dano?
Alguns governos, como os de Cingapura, China e Reino Unido, bem como os de
diversos Estados norte-americanos, estão criando ambientes legais e regulatórios
permissivos.
As autoridades regulatórias certamente poderiam acelerar a adoção aprovando a
criação de faixas exclusivas para veículos autoguiados, por exemplo, e desenvolvendo
padrões e normas internacionais de segurança. Por outro lado, os políticos talvez
sucumbam à pressão do medo público e dos interesses escusos e frustrem a chegada
dos carros autoguiados ao mercado.
Os visionários dos carros autoguiados podem em breve ser capazes de aperfeiçoar a
tecnologia requerida. Mas o sucesso da ideia talvez venha a ser determinado pela
competência deles —tomando de empréstimo o jargão stalinista— como engenheiros
de almas.

Ritmo de produção da indústria está em baixa
02/09/2016 – Fonte: Diário do Comércio
%/Divulgação
A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) atingiu o menor nível da série histórica e
registrou, em julho, 76,9% em termos ajustados. Em relação a julho de 2015, o
indicador registrou queda de 1,6 ponto percentual, segundo dados divulgados ontem
pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).
O faturamento real da indústria de transformação registrou uma queda considerada
“expressiva” pela entidade. O estudo apontou recuo de 4,3% perante junho, quando

excluídos os efeitos sazonais. No acumulado do ano até julho, a queda no faturamento
já é de 12%.
Na avaliação do gerente-executivo de Política Econômica da CNI, Flávio Castelo
Branco, as expectativas melhoraram muito nos últimos meses, mas isso ainda não se
reflete nos resultados da indústria. Isso ocorre porque ainda não se criaram as
condições para o aumento do consumo.
“O desemprego continua em alta e a renda das famílias está caindo, o que desestimula
o consumo”, avalia Castelo Branco. Além disso, lembra ele, o ritmo de crescimento
das exportações também diminuiu.
As horas trabalhadas na produção recuaram 0,2% em julho na comparação com junho,
na série dessazonalizada. De janeiro a julho a queda nas horas trabalhadas na
produção foi de 9,3% frente ao mesmo período do ano passado.
A utilização da capacidade instalada caiu para 76,9%, o nível mais baixo desde 1999,
quando a CNI começou a fazer a pesquisa. Isso significa que a indústria operou com
mais de 20% de ociosidade em julho.
Mercado - “Como consequência, o mercado de trabalho também se manteve em
contração, com recuo do emprego e da massa salarial”, aponta a pesquisa da CNI. O
emprego na indústria diminuiu 0,4% em julho na comparação com junho, na série
livre de influências sazonais. A queda do emprego de janeiro a julho chega a 8,9% em
relação ao mesmo período do ano passado.
A massa real de salários recuou 0,9% entre julho e junho. Foi a terceira queda
consecutiva do indicador. De janeiro a julho, a queda foi de 9,7% em relação ao
mesmo período do ano passado.
De acordo com os Indicadores Industriais, o rendimento médio real do trabalhador da
indústria caiu 0,3% em julho frente junho, com ajuste sazonal. De janeiro a julho, o
rendimento teve retração de 0,9% na comparação com o mesmo período de 2015.
Mesmo assim, Castelo Branco acredita que o cenário deve melhorar nos próximos
meses. “O dado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra uma
pequena alta do investimento. É possível que tenhamos, nos próximos meses, uma
reação do investimento, o que deve estimular o crescimento”, afirma o economista.
De acordo com o IBGE, no segundo trimestre deste ano, o investimento cresceu 0,4%
em relação ao primeiro trimestre. Foi o primeiro resultado positivo depois de dez
trimestres consecutivos de queda. Na comparação com o primeiro trimestre de 2015,
a queda do investimento é de 8,8%
Cadeia de alumínio diversifica nichos e soluções para recuperar perdas
02/09/2016 – Fonte: Diário do Comércio

Para enfrentar a retração do mercado imobiliário, fornecedoras investem em opções
que vão de formas reutilizadas para obras, até às esquadrias com apelo sustentável e
destinadas ao retrofit.

A cadeia de alumínio quer ampliar as vendas para a construção civil oferecendo novos
produtos e soluções até com apelo sustentável. Se funcionar, a estratégia das
fabricantes pode ajudar a compensar parte da baixa no segmento.
A Companhia Brasileira do Alumínio (CBA) ampliou portfólio com lançamento de
formas, que podem substituir a madeira utilizada durante a concretagem das obras.
"A forma de alumínio é mais leve e reduz desperdícios porque permite ao pedreiro ter
maior precisão e pode ser reutilizada, em alguns casos, por até 10 vezes", explicou o
gerente de desenvolvimento de mercado da CBA, Giuliano Fernandes.
Segundo ele, a companhia está sempre estudando novos produtos e não descarta
apresentar novidades ao mercado nos próximos meses. "A diversificação é uma
agenda constante, mas, de maneira geral, tudo que é inovação em aplicações
claramente atenua eventuais reduções de mercado", afirma.
A empresa do Grupo Votorantim é forte na fabricação de perfil de esquadrias.
De acordo com Fernandes, a CBA não divulga as vendas para o setor de construção,
mas sobre o mercado de alumínio informa que vê um "segundo semestre ainda
desafiador, com demanda similar aos patamares do primeiro semestre". Para o
próximo ano, a CBA espera ligeira alta nas vendas, mas com volume aquém de anos
anteriores.
O cenário de curto prazo previsto pela companhia é um reflexo da retração do mercado
imobiliário, que com a crise econômica enfrenta um dos piores momentos. A
deterioração do quadro econômico, o baixo número de lançamentos imobiliários e o
encolhimento das obras de infraestrutura prejudicou toda a produção de insumos do
setor.
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a
produção de insumos para construção acumula queda de 15,3% nos últimos 12 meses
até junho.
"Queremos mostrar ao mercado como o alumínio pode contribuir para a construção
civil do ponto de vista sustentável, porque leva material reciclado e pode ser
reutilizado, ajudando na obtenção de certificações de edificação sustentável", comenta
a consultora comitê de mercado de construção civil da Associação Brasileira do
Alumínio (Abal), Magda Reis. A Abal tem atuado para ampliar a presença do alumínio
na construção civil.
Fernandes destaca também a produção de alumínio para a fabricação de aquecedores
solares como parte da estratégia de diversificação. "Esse é um nicho que vem
crescendo, porque estamos substituindo o cobre que era usado para fabricar esses
coletores", diz.
Embora a demanda da CBA para os aquecedores venha de obras como as do programa
habitacional Minha Casa, Minha Vida, que também sofreu cortes, o avanço da exigência
de prefeituras pela instalação do equipamento vem compensando.
"Alguns municípios que exigem a instalação do aquecedor em imóveis a partir de 200
metros quadrados. Isso tem ajudado a aumentar a aplicação do produto, apesar do
encolhimento da atividade de construção", diz.
A CBA também fornece alumínio para fabricação de placas de energia solar. Mas, por
considerar as informações estratégicas para o seu negócio, a companhia não comenta
o desempenho dessa linha.

Renovação
Já a fabricante de esquadrias de alumínio Tecnofeal está concentrando esforços para
atender obras de retrofit - renovação de fachadas -, enquanto as novas construções
não são retomadas. Com foco em obras de alto padrão desde a sua fundação, a
empresa também explora o nicho de esquadrias de grande dimensão.
"O retrofit para obras corporativas hoje é o que segura o nosso faturamento. Não
vemos novos prédios subindo, mas tem demanda por renovação", conta o diretor
comercial da Tecnofeal, Fernando Belem.
Apesar da demanda para retrofit, a fabricante trabalha atualmente com apenas um
turno e 100 funcionários. No ápice das vendas, eram 300 funcionários e três turnos.
CNI: capacidade instalada da indústria cai a 76,9% em julho, menor nível da
série
02/09/2016 – Fonte: DCI
Estudo apontou recuo de 4,3% perante junho, quando excluídos os efeitos
sazonais. No acumulado do ano até julho, a queda no faturamento já é de
12%

A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) atingiu o menor nível da série histórica e
registrou, em julho, 76,9% em termos ajustados. Em relação a julho de 2015, o
indicador registrou queda de 1,6 ponto porcentual, segundo dados da Confederação
Nacional da Indústria (CNI).
O faturamento real da indústria de transformação registrou uma queda considerada
"expressiva" pela entidade. O estudo apontou recuo de 4,3% perante junho, quando
excluídos os efeitos sazonais. No acumulado do ano até julho, a queda no faturamento
já é de 12%.
Na avaliação do gerente-executivo de Política Econômica da CNI, Flávio Castelo
Branco, as expectativas melhoraram muito nos últimos meses, mas isso ainda não se
reflete nos resultados da indústria. "O desemprego continua em alta e a renda das
famílias está caindo, o que desestimula o consumo", avalia o economista.
O emprego industrial manteve a trajetória de queda iniciada em fevereiro de 2015. De
acordo com a CNI, em julho, o indicador caiu 0,4% na comparação com o mês anterior,
na série dessazonalizada, e 7,7% ante julho de 2015.
Nos primeiros sete meses de 2016, comparados aos de 2015, o indicador registra uma
queda de 8,9%. As horas trabalhadas assumiram a mesma trajetória e recuaram 0,2%
em comparação a junho, já considerando ajustes. No confronto com julho do ano
passado, a queda é de 7,6% e alcança 9,3% nos primeiros sete meses do ano.
A massa salarial também apresentou em julho o terceiro mês consecutivo de queda,
segundo a CNI. Na passagem de julho para junho, a queda foi de 0,9%. Na

comparação com o ano passado, a queda é de 8,4% em julho e de 9,7% no acumulado
do ano.
Apesar dos números, o economista da CNI mostra otimismo e avalia que o cenário
deve melhorar nos próximos meses. "O dado do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) mostra uma pequena alta do investimento. É possível que
tenhamos, nos próximos meses, uma reação do investimento, o que deve estimular o
crescimento", afirma.
Quase 12 mil aderem a plano de demissão da Petrobras, com custo de R$4 bi
02/09/2016 – Fonte: DCI

A Petrobras informou nesta sexta-feira que 11.704 empregados aderiram ao Programa
de Incentivo ao Desligamento Voluntário (PIDV) de 2016, o que representa um custo
de aproximadamente 4 bilhões de reais para a empresa.
Mas o programa também trará ganhos nos próximos anos, uma vez que o PIDV integra
medidas para reduzir gastos em meio ao elevado endividamento da estatal. Num
cenário de 12 mil inscritos, a companhia projetou economia de 33 bilhões de reais até
2020.
A Petrobras disse que já havia provisionado 1,2 bilhão de reais até 30 de junho para
os gastos previstos com 4.087 funcionários que tinham aderido ao programa --o
montante pesou nos lucros do segundo trimestre, que caiu 30 por cento ante o mesmo
período de 2015.
Segundo a estatal, o número de adesões ao programa ainda pode ser alterado, em
função de inscrições realizadas em papel e postadas até 31 de agosto.
A empresa disse ainda que, até a data de homologação da rescisão, os empregados
podem desistir da adesão.
O cronograma de desligamentos foi iniciado em 16 de junho e, até o momento, 2.450
empregados tiveram seus contratos de trabalho encerrados.
A Petrobras ressaltou que, como parte do programa, implementou diversas iniciativas
com foco no desenvolvimento de lideranças e na gestão do conhecimento e do efetivo,
para dar continuidade aos processos e garantir a segurança operacional das unidades.

