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Bancários fazem assembleia hoje
19/09/2016 – Fonte: Bem Paraná
Os bancários de Curitiba e Região fazem, hoje, às 17 horas, uma assembleia de
mobilização da greve desencadeada no dia 6 de setembro. A greve, que completa duas

semanas, ainda não tem definição, já que nos três encontros entre o comando de
greve e a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) não houve acordo. Na sexta-feira
passada, 344 das 532 agências bancárias, incluindo seis financeiras ficaram fechadas
em Curitiba e região.
São Paulo, Paraná e Santa Catarina lideram ranking de competitividade
19/09/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo

Os Estados brasileiros do Sul e Sudeste como São Paulo, Paraná e Santa Catarina
lideram no país entre as unidades da federação mais competitivas na busca por
investimentos em função de itens como infraestrutura, potencial de mercado e
inovação.
Atrás dessas regiões vêm o hoje emergente Centro-Oeste, principalmente em função
do agronegócio, e os Estados do Norte e Nordeste, que ocupam as últimas posições
no Ranking de Competitividade dos Estados, lançado nesta segunda-feira (19) pelo
Centro de Liderança Pública (CLP).
O levantamento, elaborado pela Tendências Consultoria e pela Economist Intelligence
Unit, foi realizado a partir de 65 indicadores divididos em dez pilares gerais que têm
como referência dados das mesmas áreas dos países que fazem parte da OCDE
(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico).
Entre os pilares constam as áreas de infraestrutura, solidez fiscal, eficiência da
máquina pública, potencial de mercado e segurança, entre outras.
A posição no ranking dos Estados é obtida por meio de pontos, onde os Estados e seus
respectivos pilares têm 100 como nota máxima.
Segundo as análises dos autores do ranking, em suas últimas edições o
posicionamento dos Estados vem espelhando em boa medida a dinâmica atual da
economia brasileira, com perda de participação do setor industrial e aumento da
atividade nas regiões mais voltadas ao agronegócio.
AGRICULTURA
O potencial de mercado das regiões agrícolas tem crescido, o que acaba influindo em
uma melhora da situação fiscal dessas unidades da federação. Já os Estados do
Sudeste, mais industrializados, apresentam tendência de piora na situação fiscal.
O economista Adriano Pitoli, da Tendências, diz que os Estados agrícolas do Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul são exemplos de melhora tanto em termos de potencial
de mercado quanto de sustentabilidade de suas contas.
"O crescimento potencial só não é maior por causa de problemas na infraestrutura,
que, espera-se, sejam minimizados com os novos programas de concessões de obras
para a área", diz.
De um modo geral, o trabalho destaca que, juntamente com a educação, a deficiência
crônica do Brasil na área de infraestrutura é "sem dúvida, um dos principais desafios
para a melhoria da competitividade do país".

Já os Estados mais ricos como São Paulo e Rio de Janeiro seguem a tendência de piora
na questão financeira justamente por terem ficado mais expostos, por conta do seu
alto grau de industrialização, aos efeitos da recessão dos últimos trimestres (que levou
a quedas mais acentuadas na arrecadação tributária).
Para o também economista da Tendências Fabio Klein, embora o levantamento mostre
como os Estados do Sul e Sudeste (SP, PR e SC são os três primeiros colocados no
ranking geral) ainda concentram as melhores condições competitivas no país, a
ascensão das áreas agrícolas é "muito positiva". "Trata-se de um sinal de
desconcentração de renda", diz.
Para Luiz Felipe d´Ávila, diretor-presidente do Centro de Liderança Pública, é possível
inferir que a atual recessão tenha diminuído de maneira geral o grau de eficiência dos
Estados. Mas ele pondera que vários deles vêm fazendo ajustes que poderão ajudar
em uma recuperação futura.
Após férias coletivas, trabalhadores da Volks retornam ao trabalho
19/09/2016 – Fonte: Agência Brasil
Após mais de um mês de férias coletivas, os trabalhadores da unidade da Volkswagen
em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, retornam ao trabalho nesta
semana.
A maior fábrica da montadora de automóveis no país é responsável pela produção dos
modelos Gol, Saveiro e Saveiro Cross. As atividades haviam sido suspensas devido a
problemas com os fornecedores de peças. Também estão voltando gradualmente às
suas funções os empregados das unidades localizadas no interior paulista: Taubaté,
São José dos Pinhais e São Carlos.
Os problemas na entrega das encomendas levaram a Volkswagen a romper o contrato
das empresas do Grupo Prevent. Segundo a montadora, o desabastecimento de peças
fez com que 100 mil veículos deixassem de ser produzidos. A empresa não comentou,
no entanto, a adesão ao programa de demissão voluntária (PDV) aberto na unidade
de Sã Bernardo do Campo em agosto.
Na Mercedes, que também opera em São Bernardo, 1.047 funcionários aderiram ao
PDV aberto pela montadora no fim do mês passado. Porém, o resultado não foi
suficiente para atender a meta da empresa de reduzir o quadro em 1,4 mil
empregados. Com isso, a fábrica dispensou mais 370 funcionários que estavam em
licença remunerada desde fevereiro, como forma de chegar ao número estipulado.
Nas próximas semanas, a empresa deve anunciar um programa de lay-off, sistema
em que os contratos de trabalho são suspensos, mas os trabalhadores continuam
recebendo remuneração. A Mercedes não quis, entretanto, adiantar quando e qual
será a extensão do programa.
Setor em crise
Neste ano, o setor automobilístico acumula fortes perdas. Segundo a Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), os 183,9 mil veículos
vendidos em agosto representam queda de 23,1% em relação ao mesmo mês de 2015.
No acumulado de janeiro a agosto, a retração nas vendas é de 11,3%. A Anfavea
estima que queda 19% na comercialização de veículos neste ano.
No entanto, ao anunciar os dados, no início do mês, o presidente Anfavea, Antonio
Megale, mostrou-se confiante na melhora da situação em 2017. ”Acreditamos que o
fator principal era a definição política e, agora, isso abre espaço para virar a página.
Precisamos avançar nas reformas previdenciária e da legislação trabalhista para o país

voltar a gerar empregos e ter crescimento do PIB [Produto Interno Bruto, soma de
todos os bens e serviços produzidos no país]”, disse Megale, na ocasião.
Apesar da queda quando se comparam os números do ano passado e deste, os
resultados dos últimos meses apontam para uma ligeira recuperação. No mês passado,
as vendas no mercado interno tiveram alta de 1,4% sobre as de julho, quando havia
sido registrado crescimento de 5,6% em relação a junho.
Atrás de inovação, empresas buscam projetos para programas de aceleração
19/09/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo

Em busca de inovação ágil e barata, grandes empresas começaram uma corrida para
atrair projetos inovadores em desenvolvimento por start-ups (iniciantes de tecnologia)
e dar a eles um empurrão para que conquistem o mercado.
Ao menos 13 companhias mantêm programas de aceleração de empresas no Brasil, a
maioria lançada a partir de 2015. Entre os mais novos, estão os de Google, Samsung,
Cetip, Porto Seguro, Basf, Senior, Nestlé e Danone.
Bradesco, Itaú e Baidu também desenvolveram variações do modelo para se
aproximar das novatas.
Nessas iniciativas, quem promove a aceleração seleciona
empreendedores para apoiar por período de até um ano.

companhias

ou

Elas recebem infraestrutura e consultoria de especialistas e executivos da empresa
realizadora do programa para desenvolver seus projetos. Também podem fechar
parcerias ou acessar clientes da empresa apoiadora.
Antes de ser adotado pelas grandes empresas, esse tipo de programa já era
desenvolvido por grupos de investidores, com o objetivo de se associar a novatas,
fazê-las crescer e lucrar vendendo-as mais tarde.
Newton Campos, coordenador do centro de estudos em private equity e venture capital
da FGV, diz que a crise brasileira diminuiu o incentivo para investidores apostarem no
modelo, de um lado, e despertou o interesse das grandes por esses programas, de
outro. O benefício vislumbrado por elas nessas iniciativas é a possibilidade de inovar
de forma barata, afirma.
O desafio, contudo, é que, quando muitas empresas disputam um número limitado de
bons projetos, localizar e investir nos melhores primeiro fica mais difícil, afirma.
Outro motivo que impulsiona essa tendência é a percepção dessas companhias de que,
apenas com seus próprios recursos, enfrentando burocracias internas e limitadas pela
busca por evitar riscos e por pressão por resultados no curto prazo, elas não
conseguem criar novos produtos e serviços com a mesma agilidade das start-ups,
afirma Marcelo Nakagawa, professor do Insper.
"Os novos negócios estão se tornando grandes muito rápido. Se você não pegá-los no
começo, a hora vai passar", diz Renato Valente, diretor da Wayra, aceleradora da
Telefónica, iniciada em 2012 e pioneira do modelo no Brasil.

Italo Flammia, diretor da Oxigênio, aceleradora aberta pela Porto Seguro em São Paulo
neste ano, afirma que é necessário que as start-ups ofereçam algo que tenha relação
com projeto da seguradora para serem apoiadas.
A start-up Automobi exemplifica o tipo de parceria buscada. Ela oferece aplicativo para
que condutores sejam notificados sobre a necessidade de manutenção preventiva em
seus veículos conforme o usam e sobre a plataforma em que podem localizar
prestadores de serviço credenciados próximos a eles.
Acelerada há um mês e meio, a empresa fechou parceria para incluir a Renova
Ecopeças, negócio de venda de peças usadas da Porto, como um dos parceiros que a
Automobi indica aos seus usuários, diz Davi Barboza, 31, fundador da empresa.
INVESTIMENTO
Mesmo que o objetivo da aceleração corporativa em geral não seja vender a empresa
acelerada, é comum que quem promove o programa faça investimentos nas
companhias selecionadas, em troca de participação acionária.
Porém a regra tem exceções. O Google, por exemplo, não fica com ações das empresas
que apoia.
"Quando as start-ups crescem, usam mais nossas ferramentas ou desenvolvem
serviços que tornam nossos produtos melhores, e todos prosperam", diz José Papo,
gerente de relações com desenvolvedores e start-ups do Google para a América Latina.
A aceleração de negócios também tem sido usada para a descoberta de projetos com
potencial de unir impacto social e retorno financeiro.
Neste mês, Nestlé e Natura lançaram chamadas para acelerar empreendedores na
Amazônia, com o objetivo de encontrar ou desenvolver projetos que estejam
relacionados a problemas identificados pelas companhias.
ACELERAÇÃO
Saiba como funciona
O que são?
Programas que dão apoio a start-ups, com o objetivo de lançar uma empresa ou
aumentar sua participação no mercado
Para quem é?
Empresas inovadoras novas com potencial para realizar parceria futura com a grande
Quais seus objetivos?
Para a grande, ter agilidade na inovação e testar novas ideias sem a necessidade de
assumir muito risco ou fazer grandes investimentos; para a start-up, conseguir apoio
técnico e possibilidade de conquistar clientes
O que oferecem?
Ajuda de executivos e especialistas, acesso a clientes, infraestrutura
Dão dinheiro?
Parte dos programas oferece investimento para as start-ups, que costuma ser de até
R$ 200 mil; em troca, passam a controlar até 20% das ações da companhia
investida.
Fórum Estadão debate a modernização das relações de trabalho no mundo e
no Brasil
19/09/2016 – Fonte: CNI
Seminário promovido pela CNI, no dia 21, reunirá especialistas brasileiros e
internacionais para discutir desafios para a modernização das relações do trabalho
para melhorar a competitividade da economia do país

Ao longo dos últimos 73 anos, o Brasil evoluiu de uma sociedade predominantemente
agrícola para uma das dez maiores economias do mundo. Apesar de ter consolidado
uma economia moderna e diversificada, as leis que regem as relações do trabalho
permanecem, praticamente, as mesmas da década de 1940.
Para discutir os desafios e a necessidade de modernizar a legislação trabalhista do
país, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) promove, na próxima quarta-feira
(21), em São Paulo, o Fórum Estadão Brasil Competitivo: Modernização das Relações
do Trabalho. O debate será realizado entre 8h30 e 12h30.
O evento abordará a modernização relações do trabalho a partir de uma perspectiva
internacional, com foco nas experiências de Alemanha e França, e o caso brasileiro,
que terá como debatedores o presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ives
Gandra da Silva Martins Filho, e do presidente do Conselho de Relações do Trabalho
da CNI, Alexandre Furlan. O presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, e o ministro
do Trabalho, Ronaldo Nogueira, farão a abertura do Fórum Estadão.
O alemão Daniel Samaan, economista sênior da Organização Internacional do Trabalho
(OIT), e o francês Nicolas Chenevoy, da Université Paris X – Nanterre, também
participarão.
O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Rafael Marques, estará no debate
sobre a experiência brasileira, com mediação de Nelson Mannrich, professor titular da
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e presidente de honra da
Academia Brasileira de Direito do Trabalho.
O debate será transmitido ao vivo e as inscrições estão abertas no site do Fórum
Estadão.
SAIBA MAIS
Fórum Estadão Brasil Competitivo: Modernização das Relações do Trabalho
Data: Quarta-feira, 21 de setembro, das 8h30 às 12h30
Local: Auditório Estadão – Av. Prof. Celestino Bourroul, 100 – Limão – São Paulo,SP
Empresas preveem retomar investimentos, diz pesquisa
19/09/2016 – Fonte: Estado de Minas
Para dois terços das empresas, o cenário pós-impeachment e a agenda econômica
proposta pelo novo governo devem atrair investimentos e acordos comerciais para o
País já no curto prazo, segundo levantamento da Câmara Americana de Comércio
(Amcham).
A pesquisa ouviu 160 executivos de empresas de vários portes e segmentos, durante
o seminário “Produtividade Brasileira”, promovido pela entidade em São Paulo. “A
pesquisa apontou que 35% dos empresários presentes pretendiam retomar
investimentos ainda este ano, até dezembro”, afirma Deborah Vieitas, diretora
executiva da Amcham Brasil. Já 26% acreditam em aportes financeiros no primeiro
trimestre de 2017.
“Há setores econômicos que têm um ciclo de preparação para a retomada do
crescimento mais longo do que outros”, diz Deborah. “O que a gente sentiu é que o
ambiente está muito mais favorável para que essas empresas considerem recomeçar
essa preparação para investir.” Entre os empresários consultados, 20% informaram
não planejar o aporte de novos recursos e novas linhas de negócio no curto e médio
prazos e 19% não declararam suas perspectivas.
Segundo a entidade, o empresariado está otimista com a agenda econômica proposta
por Michel Temer. “Se o governo for capaz de implementar esse plano de trabalho,

que passa pela aprovação da PEC dos gastos públicos, reforma previdenciária,
programa de concessões e flexibilização da legislação trabalhista, 84% acreditam na
retomada do crescimento”, diz Deborah.
Depois da aprovação da emenda constitucional que prevê um teto para os gastos
públicos, 38% dos consultados avaliam que o próximo foco do governo Temer deve
ser a reforma tributária.
“Um dos palestrantes que esteve conosco, do Centro de Cidadania Fiscal, mostrou uma
estatística de que o Brasil poderia crescer até 15% a mais nos próximos 20 anos se
enfrentássemos a complexidade da questão tributária”, diz a diretora da Amcham
Brasil. Outras prioridades listadas na pesquisa foram: reforma política e previdenciária,
com 23% dos votos cada, e reforma trabalhista, citada por 18% do empresariado.
Sobre o plano de concessões, para 64%, o sucesso do programa vai depender da
velocidade na recuperação da imagem e credibilidade do País, inclusive no cenário
externo.
Outra pauta mencionada foi a abertura da economia por meio de novos acordos
comerciais, citada como prioridade política máxima por 58% dos consultados. Outros
avanços para contornar os gargalos e aumentar a produtividade foram qualificação de
mão de obra (16%), inovação (15%) e fortalecimento das agências reguladoras
(10%).
Sebrae defende terceirização e contratações part-time
19/09/2016 – Fonte: Bem Paraná
O presidente do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa),
Guilherme Afif Domingos, disse na quinta (15) que a terceirização de atividades
empresariais não representa precarização do emprego, mas a possibilidade de ampliar
a oferta de vagas no mercado de trabalho. As informações são da Agência Brasil.
Afif defendeu também a contratação part-time (tempo parcial) de trabalhadores,
formato que possibilitaria a contratação de mão-de-obra por um número de horas
diárias menor, conforme negociação com o trabalhador. As declarações foram dadas
após encontro dele com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, no Palácio do
Planalto.
“Para nós, a terceirização, no curto prazo, ajuda muito no processo de geração de
emprego. É um fator de geração de emprego. Não é de precarização do emprego,
porque precarização é falta de emprego. Temos de buscar formas de facilitar a geração
de emprego e renda”, disse ele após o encontro.
Na reunião com Padilha, Afif apresentou, em nome de pequenas e médias empresas,
avaliações sobre o andamento da lei de terceirização que, segundo ele, teve
tramitação muito tumultuada nos últimos tempos. De acordo com Afif, o governo vai
buscar a forma mais fácil para esse projeto tramitar.
‘Existem dois projetos atualmente em tramitação no Congresso Nacional. Teremos de
optar por um”, disse ele, na expectativa de chegar a um denominador comum com o
governo federal.
“Vim trazer a visão da micro e pequena empresas, altamente interessadas no processo
da terceirização, porque é a oportunidade do surgimento de muitas atividades de
pequenos empreendedores que hoje são trabalhadores, mas identificam a
oportunidade de ser fornecedores da empresa para a qual trabalham por conta
própria”, ressaltou Afif, que destacou a necessidade de, inclusive, buscar uma melhor
definição conceitual de terceirização.

Entre os principais pontos defendidos pelo Sebrae apresentados na conversa com o
ministro, está a desregulamentação do processo de trabalho que, segundo a entidade,
apresenta muitas regulamentações e travas.
“Qualquer coisa na área trabalhista é imensamente trabalhosa e com obrigações
acessórias insuportáveis, impossíveis principalmente para o pequeno. Uma grande
empresa tem um departamento de recursos humanos. Pequena empresa não tem nem
departamento pessoal. Quem cuida é o contador. Portanto, tem grande dificuldade de
lidar com essa burocracia”, acrescentou.
PART-TIME Afif disse que defenderá, nas conversas com o governo, uma reforma da
legislação trabalhista que preveja a possibilidade de contratos part-time de serviços.
Segundo ele, essa proposta já conta com o apoio de algumas centrais sindicais.
“Part-time é a possibilidade de escolha, pelo trabalhador, do número de horas por dia
a serem trabalhadas. Isso se aplica a jovens e pessoas de mais idade, que sejam
aposentados e querem trabalhar, por exemplo, três horas por dia recebendo por hora
trabalhada para cobrir, também por exemplo, o intervalo de almoço de outra pessoa.
Hoje nossa legislação complexa e complicada não permite isso”.
Impostos e fiscalização frágil explicam avanço do comércio ilegal, diz Fiesp
19/09/2016 – Fonte: Estado de Minas
Após divulgação de estudo onde mostra que a indústria paulista perde mais de R$ 13
bilhões para o comércio ilegal, dirigentes da Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp) criticaram o volume de impostos cobrados no País e cobraram maior
fiscalização nas fronteiras.
"Por que a pessoa fuma um cigarro contrabandeado? Porque ele é mais barato. O
imposto chega a ser vergonhoso no Brasil. Você tem que trabalhar cinco meses para
pagar impostos", afirmou o vice-presidente da entidade patronal, Ricardo Lerner,
durante a divulgação de levantamento sobre o mercado de produtos ilícitos.
Segundo a Fiesp, o consumo de produtos ilícitos - entre mercadorias roubadas,
pirateadas ou contrabandeadas - quase dobrou de tamanho nos últimos cinco anos.
Além de citar o excesso de impostos ao justificar a diferença de preços, Lerner criticou
a impunidade e a fragilidade do controle nas fronteiras, um facilitador do contrabando.
"Um criminoso fica dois ou três anos na cadeia e depois sai. Nosso sistema penal é
uma verdadeira peneira", disse o executivo.
Ele destacou ainda que espera uma ação do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes,
que quando era secretário de segurança pública do governo paulista questionava a
permeabilidade nas fronteiras brasileiras. "Agora que ele é ministro tem que cuidar do
problema que reclamava", disse o vice-presidente da Fiesp.
Durante entrevista coletiva, dirigentes da Fiesp citaram sistemas de rastreabilidade, o
lançamento de produtos populares - para concorrer com as mercadorias ilícitas - e a
formalização ou qualificação de comerciantes informais, para que possam entrar no
mercado de trabalho, como alguns dos caminhos de combate contra a concorrência
ilegal.
Um dos estudos da entidade também mostrou que 46,7% das empresas da indústria
de São Paulo já foram vitimas de algum tipo de crime, gerando um custo adicional em
medidas de segurança que pesam na competitividade do setor com concorrentes
estrangeiros.

Novas condições de financiamento à exportação beneficiam empresas
médias-grandes
19/09/2016 – Fonte: Bem Paraná
Os exportadores brasileiros têm novas condições de financiamento, aprovadas pelo
BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) no âmbito da Linha
Exim Pré-embarque, voltada à produção interna de bens a serem exportados. As
informações são da Agência Brasil.
As medidas, segundo informou o banco, por meio de sua assessoria de imprensa,
beneficiam empresas de pequeno e médio porte mas, sobretudo, as chamadas
empresas médias-grandes, que são aquelas com faturamento bruto de R$ 90 milhões
até R$ 300 milhões por ano.
Para essas três categorias de empresas, que respondem juntas pela exportação de
US$ 2 bilhões por ano de máquinas, equipamentos e bens de consumo, o
financiamento do BNDES será atrelado 100% à TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo),
praticada pela instituição em suas operações e hoje na faixa de 7,5% ao ano.
A participação máxima do banco, em todos os casos, será de 70%. Antes, as médiasgrandes empresas estavam sujeitas às mesmas condições das grandes companhias,
ou seja, a participação do BNDES nos financiamentos era de 40% para bens de capital,
com custo financeiro 100% em TJLP, e de 50% para bens de consumo, com custo
dividido 70% TJLP e 30% mercado.
Para as empresas de grande porte, com faturamento anual superior a R$ 300 milhões,
que têm mais acesso a empréstimos em bancos comerciais, o BNDES decidiu que sua
participação nos financiamentos será mais complementar à moeda de mercado,
baseada na taxa de juros básica (Selic).
As participações do banco passarão a 70% para bens de capital e bens de consumo,
com custo financeiro 30% em TJLP e 70% em mercado para o primeiro segmento
(bens de capital) e 100% mercado para bens de consumo.
De acordo com o BNDES, as mudanças promovidas integram o processo de revisão de
suas políticas operacionais, visando à maior racionalização do uso dos recursos, com
priorização de segmentos que mais necessitarem de apoio.
Petrobrás propõe redução de jornada e de valor da hora extra
19/09/2016 – Fonte: O Estado de S. Paulo
Sindicalistas rejeitaram a proposta apresentada em reunião, mas uma decisão formal
só será tomada na próxima semana

Os sindicalistas consideraram a proposta uma 'afronta'
A Petrobrás apresentou nesta sexta-feira, 16, proposta de revisão do acordo
trabalhista em que prevê a redução da jornada de trabalho para áreas administrativas,
redução à metade no valor pago pelas horas extras e congelamento de salários base
e gratificações em áreas operacionais.

A companhia também propôs a revisão de benefícios de alimentação aos
trabalhadores, representados no encontro pela Federação Única dos Petroleiros (FUP),
principal associação sindical da categoria. Os sindicalistas consideraram a proposta
uma "afronta" e prometem "resposta dura".
A proposta salarial prevê o congelamento da remuneração básica da categoria e
reajuste somente nas tabelas de gratificações, de acordo com o nível salarial. A tabela
de Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR), que estabelece diferentes faixas
de gratificação aos trabalhadores, seria reajustada em 4,97% para salários de até R$
9 mil. Para os demais, o reajuste seria fixado em torno de R$ 447.
A proposta é válida até agosto de 2017, quando um novo acordo deve ser elaborado
entre a empresa e os trabalhadores. A estatal também quer que trabalhadores em
regimes flexíveis em áreas administrativas possam optar por reduzir a jornada de
trabalho de oito para seis horas diárias, com corte de 25% na remuneração. A
petroleira também propôs o corte à metade na remuneração de horas extras.
Os sindicalistas rejeitaram a proposta apresentada em reunião, mas uma decisão
formal só será tomada na próxima semana, quando os termos serão discutidos nos
sindicatos.
"Vai ser uma discussão difícil. A proposta é uma afronta a nós, trabalhadores. A FUP
e seus sindicatos darão uma resposta dura", afirmou, em nota, o coordenador da
Federação, José Maria Rangel.
A proposta da estatal ainda prevê o congelamento das gratificações a trabalhadores
de campos terrestres, de adicionais para funcionários do Amazonas e de benefícios
educacionais aos funcionários e seus dependentes.
As premissas econômicas da proposta são as mesmas apresentadas aos trabalhadores
da Transpetro, subsidiária de transporte e logística da estatal. A companhia prevê o
congelamento de outros benefícios específicos a trabalhadores de gasodutos e
polidutos.
Em nota, a Petrobrás informou que os termos apresentados "retomam propostas de
redução opcional de jornada de trabalho para regime administrativo" e que a revisão
da remuneração de horas extras em 50% está em conformidade com a Constituição
Federal. Hoje, a remuneração de horas extras é de 100%.
As propostas foram apresentadas em reuniões com sindicatos de Alagoas, Sergipe,
Litoral Paulista, São José dos Campos, Pará, Amazonas, Maranhão, Amapá e Rio de
Janeiro, além dos representantes da FUP.
Os sindicalistas questionaram a Petrobrás sobre os números do Programa de Incentivo
ao Desligamento Voluntário (PIDV).
De acordo com a Federação, cerca de 1.300 dos mais de 11 mil trabalhadores que
aderiram ao programa são técnicos de segurança, e o desligamento massivo poderia
comprometer as operações da empresa.
As lideranças da federação preparam uma mobilização nacional e greve ainda neste
ano, mas sem data agendada. A paralisação é contra a venda de ativos na companhia
e as mudanças nas regras do pré-sal. Os aspectos trabalhistas podem ampliar a pauta
de reivindicações, de acordo com o coordenador José Maria Rangel.
"Essa empresa sem o pré-Sal não sobrevive. Ela acaba e todos nós vamos para o
buraco", afirmou o coordenador da FUP, José Maria Rangel. "Nada vai garantir as
nossas reivindicações, a manutenção do nosso salário, se não for a luta", completou.

Agências do HSBC vão virar Bradesco em outubro
19/09/2016 – Fonte: Estado de Minas
Os clientes do HSBC vão migrar definitivamente para o Bradesco no próximo dia 10
de outubro, apurou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
Na próxima semana, o banco enviará um lote de correspondência aos 5 milhões de
clientes do banco inglês com informações para acesso via internet banking, celular,
caixas eletrônicos e cartão de débito, fora o de crédito que será encaminhado na
sequência.
A mudança de marca das 851 agências do HSBC para Bradesco, conforme fonte,
ocorrerá entre 8 e 9 de outubro. O mesmo vale para os 4.400 caixas eletrônicos e
4.250 postos de atendimento em empresas.
O braço do banco de investimento Bradesco, o BBI, já ocupa a antiga sede do HSBC,
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, e não mais a avenida Paulista, como
antes, diz uma fonte. O Bradesco deve passar a contabilizar os números do HSBC em
suas demonstrações financeiras a partir do terceiro trimestre.
O HSBC Brasil é a maior aquisição da história do Bradesco. Custou R$ 16 bilhões e
agregou cerca de R$ 175 bilhões em ativos ao banco, aproximando a instituição de
seu principal rival, o Itaú.
Desde 1943, o Bradesco fez 48 aquisições entre bancos, financeiras e seguradoras.
Após adquirir o HSBC, porém, ficou proibido, como parte do acordo que fez para obter
o aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), concedido em junho
último, de comprar qualquer instituição financeira que atue no Brasil no prazo de 30
meses.
Repasses do governo estadual para prefeitura de Curitiba seguem critérios
políticos
19/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

O histórico de transferências voluntárias do governo do Paraná para a prefeitura de
Curitiba dos últimos dez anos segue uma lógica partidária. Nos anos em que os
ocupantes dos respectivos cargos são aliados, há aumento nos repasses; quando são
inimigos políticos, o volume é baixo e, algumas vezes, até nulo. É isso o que mostram
os dados do Portal da Transparência do Executivo municipal para os anos de 2006 a
2016.
Entre 2006 e 2009, quando Beto Richa (PSDB) era prefeito e Roberto Requião (PMDB)
governador do Paraná, não houve transferências, segundo os registros. Em 2010,
quando Orlando Pessuti (PMDB) já tinha assumido o governo, foram feitos repasses
para três convênios: pavimentação e recape de vias urbanas, repasse como
contrapartida para reforma do Estádio Joaquim Américo para a Copa do Mundo e outro
repasse para investimentos no evento de futebol. O valor repassado para essas
rubricas somou R$ 42,9 milhões.

Em 2011, com Beto Richa no Palácio Iguaçu e Luciano Ducci como prefeito de Curitiba,
foram feitos repasses para convênios firmados nas áreas de assistência social,
transporte escolar e de infraestrutura e logística. Com isso, a prefeitura recebeu R$
35,3 milhões.
Em 2012, ano em que Ducci concorreu à reeleição para a prefeitura, as transferências
voluntárias atingiram o ápice: R$ 76,1 milhões à época. O maior repasse foi do
convênio entre a Coordenadoria da Região Metropolitana (Comec) e Urbs, como
subsídio do transporte público: R$ 52 milhões, nos valores da época. O segundo maior
repasse foi para pavimentação de vias: R$ 15,1 milhões.
No ano seguinte, com Gustavo Fruet como prefeito de Curitiba, os repasses voluntários
tiveram queda de 37%. O município recebeu R$ 47,2 milhões, praticamente apenas o
convênio entre Comec e Urbs, que ainda estava em vigor (R$ 46,7 milhões).
Em 2014, as transferências estaduais secaram: caíram para R$ 624 mil em valores
nominais. Não houve mais transferência da Comec. O maior valor repassado foi de R$
365 mil, de um convênio firmado com a Secretaria da Família e Desenvolvimento
Social.
No ano seguinte, essa parceria se manteve, mas os recursos repassados foram apenas
de R$ 5,8 mil. Esse foi o valor total recebido pela prefeitura do governo estadual em
transferências voluntárias. Agora, em 2016, ainda não houve repasse.
Investimentos
As transferências voluntárias são recursos repassados a outro ente da federação para
cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação legal
e que não seja direcionada para o Sistema Único de Saúde.
Segundo o juiz José Maurício Conti, professor de Direito Financeiro na USP, a maioria
dos municípios brasileiros depende desses convênios para fazer investimentos.
“Geralmente o dinheiro arrecadado via tributo vai para o custeio da máquina, e os
investimentos dependem da verba repassada pela União e estados”, diz.
Parcerias e adversidades não pesam no voto, diz especialista
Segundo o cientista político Geraldo Tadeu Monteiro, do Instituto Universitário de
Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj), a maioria das pessoas vota de forma pragmática,
e a possível aliança ou desavença entre políticos não costuma ser levada em conta.
“As pesquisas mostram que a pessoa atribui ao responsável daquele nível de governo
a solução dos problemas. Por exemplo, querem que o prefeito resolva o problema do
transporte público. Não ficam pensando se para isso precisa de dinheiro do governo
federal, se vai conseguir ou não”, relata Monteiro.
Outro tipo de voto é o programático, que leva em conta a ideologia dos candidatos e
dos eleitores. “Nesse cenário, a motivação de votar em tal ou tal pessoa não vai mudar
conforme as futuras alianças”, acrescenta.
Desestímulo
O juiz José Maurício Conti, especialista em Direito Financeiro, pondera que a falta de
critério técnico nas transferências pode desestimular o bom gestor. “Aquele que faz
um esforço grande para economizar um pouco pode ficar desestimulado porque outro
gestor, beneficiado pelas transferências, conseguirá fazer mais e pode ter mais
benefícios”, diz.

Sistemática é nacional, mas nunca às claras
As transferências voluntárias são previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF),
mas não há uma regulamentação específica, critica o José Maurício Conti, juiz e
especialista em Direito Financeiro. Segundo ele, o ideal é que as transferências
obedeçam a critérios técnicos.
“Quando se lança um programa, o ideal seria exigir que as prefeituras cumprissem
alguns requisitos para ter acesso ao dinheiro. Acontece que quando é um aliado,
sempre se dá um jeitinho para burlar algum dos critérios. Por outro lado, quando é
caso de oposição, sempre há como alegar que falta uma documentação”, observa.
Segundo Conti, esses movimentos são bastante comuns em todo o Brasil, e nunca são
feitos às claras. “Isso não é explícito. Por isso é essencial a transparência. Quanto mais
dados disponíveis, mais difícil será fazer manobras de favorecimento”, afirma.
O professor em gestão pública Ivan Beck Ckagnazaroff, da UFMG, segue a mesma
linha. “A transparência e accountability, com responsabilização dos atos dos
governantes, é essencial para forçar um comportamento diferente dos políticos, para
que façam transferências de acordo com regras e necessidades dos municípios”,
avalia.
Um obstáculo, diz Ckagnazaroff, é que a grande maioria dos portais de transparência
não trazem todas as informações necessárias. “Se os políticos fossem mais
inteligentes, poderiam usar a transferência mais igualitária em seu favor. Dizer que
não discriminam gestores de outros partidos deveria fazer parte do currículo. Mas a
tendência é favorecer só quem é aliado”, acrescenta.
Governo estadual alega falta de certidões
Questionado sobre o ritmo de transferências voluntárias à prefeitura de Curitiba, a
gestão de Beto Richa (PSDB) negou retaliação política. Em nota enviada pela
assessoria de imprensa, o problema é atribuído à falta de certidões.
“O governo do Paraná atende a todos os 399 municípios, resguardando sempre os
preceitos da legalidade, da moralidade e da ética. O fato é que a prefeitura de Curitiba
não possui as certidões necessárias, exigidas por lei, para receber transferências
voluntárias do governo do estado desde o ano de 2014. No referido ano, somente em

dois momentos, registrados nos meses de junho e novembro, a Prefeitura esteve apta
a receber recursos a título de transferência voluntária”, diz a nota.
O Tribunal de Contas do Paraná (TC), confirma que a prefeitura está sem certidão
liberatória, pois tem pendências com o Sistema Integrado de Transferências (SIT).
Segundo TC, as pendências datam de 2012 – período que abrange a gestão de Luciano
Ducci.
Contestação
A prefeitura de Curitiba alega que tinha um problema técnico que foi sanado. Diz que
havia incompatibilidade entre os sistemas usados pelo município – fornecido pelo
Instituto Curitiba Informática (ICI) – com os do TC. A prefeitura diz que contou com
cinco certidões provisórias, mas que mesmo assim não houve realização de convênios
recentemente.
Contesta ainda o atraso do governo na transferência de recursos para a as áreas de
saúde, educação e assistência social, que não poderiam ser interrompidas, mesmo
sem a certidão, segundo o Artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Aneel quer fechar usina a carvão da Eletrobrás
19/09/2016 – Fonte: Estado de Minas
As operações do complexo de usinas movidas a carvão mineral da Eletrobrás não estão
na mira apenas do Ibama, que nesta semana embargou a planta de Candiota, no Rio
Grande do Sul, e multou a empresa em mais de R$ 75 milhões por infrações
ambientais. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) também adotou uma
postura contundente contra a usina, com a proposta de decretar o fim imediato da
concessão da termoelétrica gaúcha.
A proposta de caducidade de uma das unidades do complexo termoelétrico Presidente
Médici foi comunicada à diretoria da Companhia de Geração Térmica de Energia
Elétrica (Eletrobrás CGTEE) há duas semanas.
No documento, ao qual o Estadão teve acesso, a superintendência de fiscalização dos
serviços de geração da Aneel informa que não há mais condições de manter em
operação uma unidade do complexo, operação conhecida como “Fase A” de Candiota
e onde estão em atividade duas turbinas instaladas nos anos 1970.
Depois de analisar o desempenho dessas máquinas entre janeiro e julho deste ano,
técnicos da Aneel identificaram uma série de falhas na estrutura e colheram dados que
contrariaram pareceres apresentados pela própria Eletrobrás.
“A informação do agente de que a usina está demonstrando desempenho adequado
se resume a períodos de tempo reduzido”, afirmou a agência. “Se ampliarmos os
períodos de análise, evidenciamos que a usina se mantém, em sua maior parte do
tempo, desligada e, nos momentos de operação, a mesma se mostra precária, pouco
eficiente e não confiável.”
O relatório cita, como exemplo, o baixo rendimento dessas máquinas. A Eletrobrás
declarou à Aneel que uma das duas turbinas analisadas entregava uma geração de 33
megawatts (MW) médios.
Nos testes da agência, porém, foi verificado um rendimento de apenas 11,9 MW
médios, ou seja, quase três vezes inferior ao que a empresa havia apresentado, além
das constantes paralisações. “Foi possível perceber que a usina não operou de forma
contínua e com o desempenho informado pelo agente.

De janeiro a julho de 2016, verificou-se que a unidade de geração 1 encontrou-se
inoperante por mais de 60% do tempo”, aponta o documento.
Os técnicos identificaram ainda “uma série de problemas, tais como vazamento de
carvão pulverizado, vazamento de vapor em pontos diversos da caldeira, vibração no
ventilador induzido, vibração excessiva em mancais, dentre outros”. Essas falhas,
afirmam, “evidenciam uma sucessão de indisponibilidades, impedido a manutenção de
qualquer padrão de regularidade, ou eficiência”.
Em sua conclusão, a Aneel declara que a planta encontra-se “totalmente depreciada e
com tecnologia ultrapassada”, não lhe restando outro destino senão ser desligada
imediatamente.
“Concluímos pela perda das condições técnicas e operações da UTE (usina térmica)
Presidente Médici Fase A, fato este que torna o empreendimento passível de
decretação da caducidade da concessão.” O tema ainda precisa ser deliberado pela
diretoria colegiada da Aneel. A agência não comentou o assunto.
A Eletrobrás CGTEE informou, por meio de nota, que pretende reverter a proposta de
caducidade da agência. “Estamos preparando recurso administrativo com
argumentação técnica consistente e dentro dos parâmetros técnicos exigidos.”
Em operação desde 1974, a “Fase A” do complexo tinha previsão de ser desligada em
dezembro de 2013, por conta da vida útil de seu maquinário. A Eletrobrás, no entanto,
conseguiu assinar um termo de ajuste de conduta para manter a operação pelo menos
até para dezembro de 2017.
A estatal de energia também informou que “vem tomando todas as medidas
necessárias para manter o empreendimento em operação, dentro dos padrões técnicos
e ambientais mínimos exigidos” e que a paralisia da planta gera uma série de
prejuízos, como “redução da receita, desmobilização de pessoal operacional próprio e
terceirizado, cancelamento de contratos com os fornecedores de insumos e serviços,
entre outros”
Maranhão diz que usina tem apoio federal
19/09/2016 – Fonte: Tribuna PR
Em meio à maior crise de sua história, o setor siderúrgico nacional se articula para
barrar a instalação de uma fábrica da empresa chinesa CBSteel na cidade de
Bacabeira, no Maranhão. A preocupação setorial já foi levada ao governo local e a
Brasília.
A projeção do Instituto Aço Brasil, que representa o setor, é encerrar 2016 com uma
produção nacional de aço 6,8% menor e o consumo aparente, que reúne produtos
nacionais e importados, encolhendo 14,4%, para o patamar de dez anos atrás.
O protocolo de intenções da CBSteel com o governo maranhense foi assinado no ano
passado e o interesse no projeto reafirmado durante a visita do presidente Michel
Temer à China para a reunião do G-20, no início do mês. O investimento é estimado
em US$ 3,5 bilhões na primeira fase, para atingir uma capacidade de produção anual
de 3 milhões de toneladas.
Em uma segunda etapa, a capacidade seria ampliada a 10 milhões de toneladas anuais
– 20% da capacidade instalada do setor no País -, com aporte de US$ 4,5 bilhões. O
dinheiro virá do Fundo de Desenvolvimento da China.
Na última semana, o Aço Brasil enviou comunicado à China Iron and Steel Association
(Cisa), na tentativa de esclarecer que tipo de produto será fabricado pela CBSteel –

se placas, voltadas à exportação, ou vergalhões, o que indicaria foco no mercado
doméstico -, seu destino e se haverá incentivos. O instituto representa as principais
siderúrgicas do País, como Usiminas, Gerdau, ArcelorMittal, CSN e CSA.
De acordo com o secretário de Desenvolvimento e Indústria do Maranhão, Simplício
Araújo, a ideia é produzir fio-máquina, que é destinado à fabricação de porcas e
parafusos, por exemplo. Depois, a chinesa partiria para os vergalhões.
A CBSteel aposta no desenvolvimento da infraestrutura da região do Matopiba, nova
fronteira agrícola do Brasil que abrange o sul do Maranhão e Piauí, centro-oeste da
Bahia e o Tocantins. O governo prevê estender à siderúrgica os mesmos incentivos
dados a outros projetos, como 95% de isenção de ICMS.
Em julho, o Aço Brasil encaminhou uma carta ao governador do Maranhão, Flávio Dino,
relatando a preocupação com a transferência de capacidade de produção de aço da
China para o Brasil.
O documento cita uma reportagem em que o jornal chinês People’s Daily diz que o
projeto não só diminuiria a forte pressão internacional pela redução do excesso de
capacidade produtiva de aço na China, como poderia evitar a adoção de medidas de
defesa comercial, antidumping e de direitos compensatórios contra o país.
A carta destaca que a indústria siderúrgica brasileira utiliza hoje apenas 60,8% de sua
capacidade e, consequentemente, vem demitindo. De janeiro de 2014 a junho de 2016
foram desligados 41.247 funcionários diretos das usinas.
Ante o cenário local negativo, o Aço Brasil afirma que “causa estranheza” que
empresas chinesas queiram instalar uma planta no Brasil “por meio da transferência
de unidades e equipamentos já existentes e em uso na China”.
Pressão
O apelo é para o governador avaliar “a real efetividade dos benefícios que serão
gerados pelo projeto e contrapô-los aos riscos não só econômicos, mas também
ambientais”. Recentemente, o assunto foi levado à presidência da República e ao
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
“O governo do Maranhão está negociando com cautela para evitar problemas de
poluição e com a cadeia siderúrgica. A preocupação do setor é saudável, mas o Brasil
precisa do empreendimento. É um projeto que não vai ficar de pé antes de seis ou oito
anos”, diz Araújo.
O secretário afirma que o Maranhão tem uma demanda reprimida por investimentos,
dado o histórico de projetos que acabaram não saindo do papel. É o caso da siderúrgica
da também chinesa Baosteel e da Refinaria Premium da Petrobrás, cancelada após
investimentos de R$ 2 bilhões. Segundo Araújo, o projeto tem apoio do governo Temer
e a Fazenda analisa se algum incentivo federal é cabível.
A crise siderúrgica sem precedentes no País é fruto de uma combinação entre fatores
internos e externos. No front doméstico, as companhias vêm sendo afetadas por
problemas de setores consumidores de aço, como o automotivo e o de construção
civil.
Do lado externo, o cenário é marcado pelo excesso de 740 milhões de toneladas de
aço no mundo e a pesada concorrência da China, acusada de vender aço a preços
abaixo dos de mercado e de receber subsídios.
Na semana passada, a China prometeu cortar de 100 milhões a 150 milhões de
toneladas de produção em cinco anos.

Para analistas, tarifa de energia ‘flexível’ deve dar alívio à inflação
19/09/2016 – Fonte: Tribuna PR
A regulamentação da chamada “tarifa branca” nos preços de energia pela Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que permitirá ao consumidor optar por uma conta
de luz com preço flexível – variando conforme o dia e o horário de consumo -, foi bem
recebida por economistas, dada a possibilidade de trazer alívio para a inflação.
Mas só no longo prazo, pois a adesão ao novo sistema poderá ocorrer a partir de
janeiro de 2018. Ainda assim, a possibilidade será primeiro oferecida a unidades de
consumo com média mensal superior a 500 quilowatts/hora (kWh) ou novas ligações
solicitadas às distribuidoras.
O coordenador do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas (Fipe), André Chagas, vê a medida como “positiva” e “racional”.
Para ele, a nova tarifa pode ser melhor aproveitada pelo consumidor mais disciplinado,
que consegue se organizar para ter o desconto. Já quem não tem tanta flexibilidade
talvez não se beneficie. “De todo modo, discutir o custo de um serviço público com a
população é bem-vindo e pode ter impacto significativo.”
Chagas lembrou da recente política de desconto da Sabesp, a companhia de
saneamento de São Paulo, para quem economizasse água e, ao mesmo tempo, multa
a quem extrapolasse determinado nível. “Houve adesão e teve efeito importante na
inflação (alívio). Pena que acabou”, disse.
Mocinho e vilão
Os preços de energia têm sido protagonistas da inflação nos últimos anos, tendo
passado de mocinhos a vilões entre 2013 e 2015. No início de 2013, o governo da
presidente Dilma Rousseff anunciou pacote de redução nos preços de energia, que
levou o item a fechar o ano com deflação de 15,66%, com impacto negativo de 0,52
ponto porcentual no IPCA, a inflação oficial.
A partir de 2014, essa política começou a ser desmontada, resultando em alta de
17,06% nos preços de energia. O ápice da reversão foi em 2015, quando dispararam
51%, com contribuição positiva de 1,50 ponto na taxa de 10,67% do IPCA.
Resta saber, ainda, como os institutos de pesquisa de preços vão incorporar a tarifa
branca na metodologia dos índices de inflação, uma vez que hoje a tarifa é fixa.
Governo aposta em menos BNDES e mais iniciativa privada em novo
programa de concessão
19/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo
Governo Temer anuncia programa de concessões com BNDES em papel menor
e busca parcerias na iniciativa privada para os projetos

A retomada do processo de concessões de infraestrutura anunciado pelo governo
federal sinalizou ao mercado que as regras mudaram. E na avaliação de analistas e
investidores, mudaram para melhor. Com o modelo de financiamento subsidiado pelo

BNDES exaurido, o governo de Michel Temer aposta agora na parceria com a iniciativa
privada para viabilizar uma fatia dos projetos.
Essa parceria deve se tornar sociedade, já que o mercado deverá comprar parte dos
projetos para levantar pelo menos 20% do custo da concessão sem ajuda pública. Dos
80% restantes, até 50% podem ser financiados pelo banco estatal dependendo do
setor, com custo da TJLP. O restante deve ser levantado com debêntures de
infraestrutura, sendo que metade pode ser comprada pela Caixa Econômica Federal e
pelo BNDES.
R$ 187 bilhões
No plano anterior lançado por Dilma Rousseff, a previsão era de receber até R$ 198
bilhões em investimentos com as concessões.
A meta foi frustrada e poucos projetos saíram do papel. Segundo estimativas da GO
Associados, o impacto do atual projeto sobre o PIB deve ser de R$ 187 bilhões. A
consultoria também considera que as obras podem gerar até 2,7 milhões empregos.
A primeira etapa do programa prevê a concessão de quatro aeroportos, sete empresas
de energia, três empresas de saneamento ambiental, três ferrovias, três rodovias e
dois portos. Há também o plano de vender parte das loterias da Caixa, de leiloar três
campos de exploração de petróleo e quatro áreas de mineração (veja lista ao lado).
Fabiano Pompemayer, pesquisador do Ipea, considera que, apesar de o modelo ainda
ter a dependência do financiamento de longo prazo do BNDES, a escolha dos projetos
foi realista, o que deve contribuir para o sucesso dos leilões. “Todos têm muita
possibilidade de serem interessantes para a concessão da iniciativa privada”, diz.
O economista Cláudio Frischtak, presidente da consultoria Inter B, destaca a mudança
de postura do governo em relação ao papel da iniciativa privada na retomada das
concessões. “O governo Dilma via o setor privado como um ‘mal necessário’. Algo que
eles foram obrigados a aceitar”, avalia.
Frischtak cita ainda a criação da Secretaria de Parceria de Programas de Investimentos
como outro ponto positivo para evitar a “fragmentação de propósito” das concessões,
já que as negociações no governo anterior se dividiam entre a Casa Civil, o ministério
do Planejamento e demais secretarias de cada setor (Aviação Civil, Portos, etc), fato
que tornava o processo dificultoso.
Mudanças
Uma das mudanças previstas pelo governo é em relação ao licenciamento ambiental
dos projetos, que só irão à concessão com viabilidade ambiental comprovada.
“As licenças ambientais que são o grande gargalo precisam ser trabalhadas antes.
Porque demoram e oneram tanto a concessionária quanto o governo na execução dos
projetos”, diz Marcelo de Resende Allain, secretário de Articulação para Investimento
e Parcerias da secretaria do PPI.
A outra é que os editais serão publicados em português e inglês na tentativa de atrair
investidores estrangeiros. O prazo mínimo entre o lançamento do documento e o leilão
também deve aumentar de 45 dias para 100 dias, já que muitas empresas reclamavam
que não tinham tempo suficiente para estudar os projetos antes de fazer uma
proposta.
“Não há interesse do governo em correria. Isso é bom. Aumenta a competitividade e
atrai novos players. Estamos vendo o programa com muito otimismo. Trocaram
quantidade por qualidade”, afirma Flávio Freitas, diretor técnico da Associação
Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR).

Programa de Parcerias de Investimentos (PPI)
O novo plano de concessões e privatizações do governo federal tem 34 projetos em
pelo menos 19 estados. Nenhum deles no Paraná. Acompanhe:

Aeroportos
Porto Alegre, Salvador, Florianópolis e Fortaleza
Portos
Terminal em Santarém, no Pará
Terminal no Rio de Janeiro

Rodovias
BR-364 e 365 (Goiás-Minas Gerais)
BRs 101/116/290/386 (Rio Grande do Sul)

Ferrovias
- Norte-Sul (São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Tocantins)
- Ferrogrão (Mato Grosso e Bahia)
- Bahia

Setor elétrico
Distribuidoras de energia (Amazonas, Roraima, Acre, Alagoas, Piauí e Roraima)
Hidrelétricas (são três, todas em Minas Gerais)
Saneamento
Rio de Janeiro, Rondônia e Pará

Energético/combustíveis
Estão previstos ainda editais na área de petróleo e gás:
A 4ª rodada de licitação de campos marginais terrestres (Bahia, Espírito Santo e Rio
Grande do Norte);
A 2ª rodada de licitações do pré-sal sob o regime de partilha de produção (áreas
unitizáveis);
A 14ª rodada de licitação de blocos sob o regime de concessão;
Venda de ativos da Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais.

Artigo: Reforma trabalhista vai para a geladeira
19/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo
Erra quem pensa que a votação do teto de gastos e a reforma da Previdência são os
assuntos mais difíceis para o governo. Na verdade, a situação das contas públicas é
tão crítica que dificilmente o orçamento ficará sem algum remendo. A situação da
Previdência é parecida.
Nos dois casos o governo Michel Temer conta com a vantagem de os interesses serem
mais difusos nessas mudanças do que em microrreformas. O orçamento é um mistério
para a maioria das pessoas e os cortes em setores ditos sociais serão sentidos ao longo
dos próximos anos, isso se fizerem alguma diferença significativa depois que a
economia voltar a crescer.
No caso da Previdência, o interesse mais imediato é de quem está na boca para a
aposentadoria, embora sindicatos queiram participar da discussão. Nos dois casos,
argumentos contra mudanças não encontram respaldo algum na realidade. A conta
não fecha.
A história muda quando se fala em reforma trabalhista. Não foi só um movimento de
precaução a decisão do governo de deixar esse assunto para depois. O discurso de
“nenhum direito a menos” é muito forte e move sindicatos de maneira unificada.
Menções a mudanças no FGTS ou à jornada de 12 horas colocaram a equipe de Temer
na situação delicada de dar explicações sobre assuntos extremamente impopulares.
No longo prazo, o país não escapará de microrreformas, como a trabalhista. Só a
estabilidade, com inflação na meta e taxas de juros cadentes, não transformará o
Brasil em uma potência econômica em uma geração – e é isso que precisamos, diante
do inevitável envelhecimento da população. Como disse na semana passada o
secretário de acompanhamento econômico, Mansueto de Almeida, vamos ficar velhos
antes de enriquecer.
A dificuldade das microrreformas é que nem todas trazem um ganho econômico claro
e mensurável, o que as torna alvo de debates cheios de pegadinhas. No caso das leis
trabalhistas, ninguém pode prometer que haverá mais empregos com regras mais
flexíveis.
Nem que a renda aumentará se os impostos sobre as empresas forem menores. O que
se precisa buscar é um conjunto de regras que permitam um ganho acelerado de
produtividade com justiça econômica.
O melhor caminho é, primeiro, avaliar quais regras são necessárias para se garantir a
segurança jurídica. O caso da terceirização se encaixa bem nesse quadro. Contratar
prestadores de serviços é de uso disseminado na economia, com vantagens claras de
ganho de produtividade. Regulamentar a questão pode reduzir custos judiciais. Os
efeitos sobre emprego e renda são, provavelmente, positivos.
A miríade de ações judiciais no Brasil é um sinal de que há um problema estrutural
nas relações de trabalho. Algumas regras precisam ser revistas ou simplificadas.
Também pode-se ganhar bastante com maior segurança para a adoção de
procedimentos permitidos pela Justiça (como a famigerada jornada de 12 horas). Mas,
como admite o go verno, montar uma agenda dessas em um ambiente de alta
polarização seria politicamente arriscado.

Em alta
Impostos
A Receita Federal incluiu a Irlanda em sua lista de paraísos fiscais e atingiu em cheio
as aéreas. Muitas empresas de leasing têm sede no país e, por isso, a mudança deve
elevar em R$ 1 bilhão a tributação do setor.
Em baixa
Serviços
O setor de serviços teve em julho a maior queda da série histórica do IBGE, recuo de
4,5% no volume na comparação com o mesmo mês do ano passado. No Paraná a
queda foi de 2,3%
(Guido Orgis- editor executivo do jornal Gazeta do Povo).
País fechou 1,510 milhão de vagas de emprego formal em 2015
19/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo
Foi a primeira vez, em 23 anos, que o saldo foi negativo

O Brasil fechou 1,510 milhão de vagas de emprego formal em 2015, de acordo com a
Relação Anual de Informações Sociais (Rais), divulgada nesta sexta-feira (16), pelo
Ministério do Trabalho. Em 2014, o país havia gerado 623.007 postos de trabalho com
carteira assinada. Foi a primeira vez, em 23 anos, que o saldo foi negativo.
Com o resultado, houve queda de 3,05% no estoque de trabalhadores em 2015, na
comparação com o ano anterior. O estoque de empregos no país recuou de 49,6
milhões para 48,1 milhões no período. Em 2014, o crescimento do estoque havia sido
de 1,27%.
Divulgada anualmente, a Rais traz um universo mais abrangente de dados que o
publicado mensalmente no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).
Além dos trabalhadores celetistas, o relatório também abrange todas as categorias de
servidores do setor público.
Na comparação com 2014, a queda no nível de emprego entre os celetistas foi de
3,45%, o equivalente a 1,364 milhão de demissões líquidas. Já entre os chamados
estatutários do serviço público, a retração foi de 1,51%, correspondente à eliminação
de 135,7 mil postos de trabalho.
Remuneração
Além da queda no número de vagas de serviço, a remuneração média mensal dos
trabalhadores ficou menor em 2015. Em relação a dezembro de 2014, o recuo
verificado no último mês do ano passado foi de 2,56%.
Nessa comparação, a remuneração média dos empregados no país caiu de R$
2.725,28 para R$ 2.655,60.
A Rais mostra ainda que apenas três Unidades da Federação registraram alta no
emprego no ano passado, sendo eles o Piauí (0,67%), Acre (2,14%) e Roraima
(2,38%). Mas, somados, os novos postos de trabalhos nesses três estados atingem

apenas 8 mil vagas formais. Enquanto isso, a região Sudeste registrou perda de 900,3
mil empregos, seguida pelo Nordeste (-233,6 mil) e o Sul (-217,2 mil).
Setores
Com relação aos setores da economia, a Agricultura foi o único segmento que
conseguiu elevar o nível de emprego em 2015, com a abertura de 20,9 mil postos de
trabalho com carteira. Já a Indústria de Transformação cortou 604,1 mil vagas,
seguida pela Construção Civil (-393 mil) e pelo Comércio (-195,5 mil).
Brasil espera recuperar R$ 23 bilhões escondidos em paraísos fiscais
19/09/2016 – Fonte: Estado de Minas
Recursos de brasileiros em paraísos fiscais chegam a US$ 400 bilhões e
superam reservas do país. Com a anistia a crimes financeiros, governo quer
repatriar parte desse dinheiro

Os brasileiros têm uma fortuna escondida no exterior, recursos bilionários que saem
do país sem pagar impostos para alimentar contas estrangeiras. O fluxo de capitais do
Brasil para diversos cantos do mundo é estimado em uma cifra próxima a US$ 400
bilhões, montante que supera as reservas cambiais brasileiras de US$ 376,9 bilhões.
Todo esse dinheiro espalhado por paraísos fiscais, ilhas distantes, Europa ou América
Latina tem saído do país sem dar declarações ao fisco.
Para tentar recuperar parte das divisas, o governo federal está apostando no programa
de repatriação. O prazo para os investidores declararem a origem dos recursos se
esgota em 31 de outubro e especialistas alertam sobre riscos de congestionamentos.
Nessa reta final, o movimento de empresas e investidores começou a crescer.

A estimativa do governo é que a repatriação traga para os cofres da União uma receita
de cerca de R$ 23 bilhões. Se aderir à medida, o investidor tem a chance de regularizar
sua situação, pagando uma multa de 15%, mais o Imposto de Renda, também de
15%, sobre o montante, ganhando em contrapartida a anistia para crimes como
sonegação de impostos e evasão de divisas.
Para se beneficiar da medida, o investidor deve acessar a página da Receita Federal e
preencher a Dercat (Declaração de Regularização Cambial e Tributária), mas confirmar
essa operação pode levar algum tempo.
Última hora A especialista em direito tributário Valdirene Lopes Franhani, do
escritório Braga & Moreno Consultores e Advogados, diz que existe um movimento do
contribuinte de aguardar a proximidade do prazo final para aderir ao programa, prática
que está se repetindo com a repatriação.
“O que não é recomendado. Estamos observando que para concluir o processo existe
a necessidade de comunicação entre bancos nacionais com instituições financeiras
estrangeiras, Em muitos cassos, esta operação está levando até três semanas”, explica
a especialista, que participa amanhã em Belo Horizonte de workshop sobre o tema
promovido pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças (Anefac).
Pedro Marcelo Luzardo, diretor-executivo do Banco Modal, comenta que em agosto as
férias na Europa prejudicaram o fluxo e que agora a instituição passou a receber uma
média de 10 clientes por dia, interessados em entender melhor sobre o processo e
finalizar a repatriação.
Segundo o executivo, a comunicação entre bancos requer prazos, já que os
documentos produzidos devem ser compatíveis, a fim de não gerar distorções junto à
Receita Federal no Brasil. Ele alerta que a documentação para pessoa física pode levar
15 dias. O prazo para pessoa jurídica, que envolve balanços patrimoniais, é ainda
maior.
Transparência Além de aliviar o caixa do governo, que este ano deve fechar com um
déficit estimado na ordem de R$ 170 bilhões, a repatriação também integra um
movimento internacional de transparência e comunicação entre países para evitar a
evasão ilegal de divisas. Em maio, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama,
chegou a mencionar que a evasão fiscal é uma tendência perigosa da economia global
que deve ser evitada.
Obama fez a observação enquanto anunciava medidas de seu governo de combate a
corrupção, à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e evasão de divisas.
Na ocasião, o presidente dos Estados Unidos também citou o escândalo dos Panama
Papers (Papéis do Panamá), ampla investigação jornalística mundial que denunciou a
manutenção de dinheiro não declarado em paraísos fiscais.
Aparecem entre os envolvidos os nomes do ex-presidente da Câmara de Deputados
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), do usineiro e ex-deputado federal João Lyra (PTB-AL) e do
ex-ministro de Minas e Energia Edison Lobão (PMDB-MA).
cerco fechado Para o executivo do Banco Modal, a troca de informações entre
governos tende a se estreitar cada vez mais, fechando o cerco para os investimentos
não declarados.
“As ações fazem parte de medidas contra o tráfico de drogas e terrorismo.” Segundo
o executivo, os bancos suíços já começaram a perder interesse por clientes pequenos
com investimentos de US$ 2 milhões ou US$ 3 milhões não justificados em seus
países.

Fortuna subterrânea além das fronteiras
As remessas e os investimentos ilegais no exterior afetam todo o mundo, mas os dados
sobre esse movimento ainda são controversos. Para se ter ideia, estudo da consultoria
internacional Global Financial Integrity (GFI), que se dedica mundialmente ao estudo
do tema, aponta que da década de 1960 até 2013, o Brasil enviou ao exterior perto
de US$ 430 bilhões de dólares não declarados ao fisco.
Estudo mais recente da consultoria, feito com os chamados países em
desenvolvimento de todo o mundo mostra a evasão de divisas como um desafio
mundial.
No relatório da GFI, que aborda o fluxo de divisas nos chamados países em
desenvolvimento, o Brasil é apontado entre os 10 países onde a prática é mais crítica.
Segundo o relatório, entre 2004 e 2013 foram nada menos que US$ 226,6 bilhões que
se esquivaram de dar qualquer contrapartida para o país de origem. Entre os países
em desenvolvimento que mais escondem dinheiro, o Brasil ocupa a sexta posição,
atrás da China, Rússia, México, Índia e Malásia e à frente da África do Sul, Tailândia,
Indonésia e Nigéria.
“A troca de informações mundial está se estreitando e cada vez mais esses
contribuintes podem ser alvos da cobrança do governo e ainda responder por ação
criminal. A anistia é uma boa oportunidade para regularizar os investimentos”, defende
a especialista em direito tributário Valdirene Lopes Franhani, do escritório Braga &
Moreno Consultores e Advogados.

Ilhas Cayman são o paraíso preferido
Os investimentos dos brasileiros no exterior, monitorados pelo Banco Central (BC),
somaram US$ 388 bilhões no ano passado. Apesar de uma retração em relação a
2014, quando o valor atingia US$ 394,2 bilhões, os dados do BC mostram que o
movimento de internacionalização das empresas brasileiras ganhou ritmo nos últimos
oito anos.

Em 2007, o montante somava US$ 196,7 bilhões, cifra que praticamente dobrou em
2015. O crescimento dos investimentos externos são um termômetro positivo para o
país quando reflete o esforço para a internacionalização das empresas brasileiras.
No ano passado, segundo o Banco Central, 4.088 empresas brasileiras tinham
investimentos no exterior, 500 a mais que em 2013. Chama a atenção que a principal
base escolhida para os investimentos brasileiros são países onde há incentivos
tributários ou até mesmo aqueles conhecidos como paraísos fiscais.
As Ilhas Cayman figuram como o principal destino do capital brasileiro, concentrando
22,6% dos investimentos, considerando pessoa física e empresas. Nas ilhas Cayman
estão investidos US$ 58,6 bilhões. A Áustria vem logo em seguida, com US$ 38,7
bilhões, seguidos pelos Países Baixos (US$ 35,5 bilhões), Ilhas Virgens Britânicas (US$
26,6 bilhões) e Bahamas (US$ 21,3 bilhões).
Para o vice-presidente do Conselho Regional de Economia, Pedro Paulo Pettersen, a
queda dos investimentos em 2015, em comparação ao ano anterior, pode ser um
reflexo das taxas de juros que cresceram no país, tornando interessante a
remuneração do capital.
Segundo ele, quando o país vive uma estabilidade interna e, ainda assim, tem um
crescimento do seu investimento externo, principalmente o investimento direto – que
reflete o movimento das empresas se instalando em outros países –, esse é um fator
positivo para a economia interna, que se fortalece com o crescimento das organizações
nacionais.
O grau de internacionalização das empresas de um país costuma estar ligado ao seu
desenvolvimento, ou seja, quanto mais desenvolvida a nação, maior tende ser seu
investimento externo.
A maior parte dos investimentos brasileiros no exterior varia entre US$ 1 milhão e
US$ 10 milhões. Do total de 40,5 mil investidores, entre pessoas físicas e empresas,
43 mantêm investimentos entre US$ 500 milhões e US$ 1 bilhão e 41 investidores
brasileiros, segundo o BC, manêém no exterior investimentos acima de US$ 1 bilhão.
Argentina e Brasil levam rivalidade para o mundo dos negócios e agora
competem por investimentos
19/09/2016 – Fonte: Gazeta do Povo
A fim de fugir da recessão, governos dos dois países tentam chamar a atenção
de investidores estrangeiros para capturar recursos

O clássico de futebol entre Brasil e Argentina foi transferido para a economia nesta
semana, quando os dois países saíram em busca de investimentos. Essa concorrência,
contudo, é vista como saudável por economistas e empresários, podendo, inclusive,
gerar benefícios comuns.
Em Buenos Aires, o presidente Mauricio Macri foi anfitrião de um fórum com mais de
1.600 homens de negócios do mundo todo. O objetivo foi o de seduzi-los com seu

modelo pró-mercado. “Invistam, que lhes damos garantias”, foi a frase mais ouvida
no encontro.
Em Brasília, o novo governo de Michel Temer lançou um plano de concessões e
privatizações nos setores de transporte, mineração, eletricidade, portos e aeroportos,
entre outras áreas.
Tanto Macri quanto Temer estão unidos pela necessidade de tirar seus países do
quadro de recessão, queda do consumo e déficit fiscal.
No Fórum de Investimentos do Centro Cultural Kirchner (CCK) o anúncio de Temer
ainda não havia repercutido, mas o economista da consultoria Abeceb.com,
especializada na relação Brasil-Argentina, Dante Sica, disse à AFP que os dois vizinhos
vão “disputar os mesmos recursos”. “Claramente há algum aspecto de concorrência
saudável em capturar recursos. Mas também há complementariedade na região”,
opina Sica.
Muito ruído
Enquanto no fórum argentino, líderes de grandes companhias, como Coca Cola e
Siemens, rasgavam elogios à política de abertura de Macri, em Brasília a tática para
atrair investidores veio com o plano “Crescer”.
“Vemos com bons olhos as medidas (de Temer). Vão beneficiar toda a região. O Brasil
é nosso principal parceiro comercial e temos investimentos lá”, comentou Luis Cagliari,
diretor da construtora Royal Sudamérica, em um dos corredores do fórum.
Os argentinos disseram às multinacionais que esperam investimentos de mais de US$
30 bilhões.
No entanto, no ‘Mini Davos’ argentino houve mais ruídos do que acordos. A Pan
American Silver prometeu US$ 1 bilhão para explorar uma reserva de prata no sul. A
alemã Siemens espera desembolsar 5 bilhões de euros até 2020. E não houve muito
mais do que isso. A frase mais escutada foi “é preciso esperar e ver”.
A economia argentina está estagnada e o consumo caiu em média 14%, segundo os
sindicatos patronais do comércio. A inflação anual é de 43%, segundo o Banco Central
da Argentina.
Além disso, há tensão sindical. As centrais de tralhadores conservam um poder raro
nos dias de hoje e preparam uma greve geral para outubro. Não é uma boa notícia
para os investidores.
O mundo de olho na América Latina
Há empresários que comemoram as mudanças na Argentina e no Brasil, após mais de
uma década com governos de centro-esquerda.
“Me pegou de surpresa esse comentário (o plano Temer). Mas é evidente que toda a
região está empenhada em buscar investimentos”, avalia Julián Rooney, empresário
da Câmara de Comércio argentino-britânica.
“Os investimentos são a fonte de geração de desenvolvimento. Não são as políticas
populistas como as da Venezuela as que atraem investimentos, mas as que garantem
as regras do jogo”, analisa Rooney.
“Não estou a par (do anúncio brasileiro), mas posso dizer que o Fórum (argentino) é
muito importante para atrair investimentos, é um esforço muito importante”, disse
Tomas Hess, da gigante Exxon Movil.

Sica acredita que o clima favorece os investimentos. “O mundo tem uma liquidez
excedente e está olhando muito para a América Latina. Argentina e Brasil continuam
sendo focos principais de atenção”.
Por enquanto, a única certeza é de que a economia brasileira voltará a retroceder
neste ano, talvez 3,8% como em 2015. A Argentina deve ter um recuo 1,5%. Acabou
a era de crescimento “a taxas chinesas”.
Guardia diz que 'não dá mais para adiar reforma na Previdência'
19/09/2016 – Fonte: Estado de Minas
O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Eduardo Guardia, afirmou nesta
sexta-feira, 16, que o Brasil vive a mais grave crise da sua história, oriunda de
questões internas - e, assim, ela deve ser resolvida internamente. Ele ressaltou que o
bônus demográfico brasileiro acaba em 2024 e isso vai agravar o déficit da Previdência.
"Se nós não fizermos nada, o déficit da Previdência sai de 8% do PIB hoje para 17%
em 2060. Isso é claramente insustentável", comentou durante palestra em evento da
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo.
Guardia ressaltou que a situação brasileira é muito complexa e não dá mais para adiar
a reforma da Previdência e a mudança estrutural nas despesas, o que pode ser obtido
pela PEC que zera o crescimento real dos gastos do governo federal.
"O setor público gastou R$ 2,6 trilhões em 2015, isso é igual a 43% do PIB. É mais do
que a média dos países desenvolvidos (39%) e muito mais do que os emergentes e
países de renda baixa. É difícil imaginar que exige alguma especificidade no Brasil que
justificaria esse patamar de gasto tão alto."
Segundo o secretário-executivo, 65% do aumento do gasto federal entre 1991 e 2015
veio de programas de transferência de renda. "Todos os gastos são meritórios, mas
alguém precisa pagar. Todos queremos que os investimentos em educação aumentem,
mas isso não significou melhora qualidade de ensino no Brasil nos últimos anos. Nós
gastamos muito e o resultado é extremamente duvidoso", afirmou.
Questão fiscal
Guardia afirmou ainda que não dá mais para enfrentar a questão fiscal "no varejo",
cortando uma despesa ali e aumentando um imposto aqui, dado o tamanho do
desequilíbrio. "Nós precisamos jogar no atacado, lidar com os grandes temas, que são
o desequilíbrio estrutural nas despesas primárias do governo e a reforma da
Previdência", comentou.
Segundo ele, quanto mais crível for o ajuste fiscal e mais rápido o governo avançar
com esses projetos, sinalizando sua intenção de austeridade para o mercado, mais
rápido serão colhidos os benefícios, com aumento da confiança, redução de juros, mais
crescimento e arrecadação e melhora nas métricas da dívida pública.
"O nível de endividamento do setor público brasileiro é extremamente elevado
comparado com os mercados emergentes. Há uma correlação clara entre
endividamento e crescimento econômico", afirmou.
Para Guardia, a situação fiscal terá de ser resolvida por meio de corte de despesas "o que não se faz da noite para o dia" - e não com aumento de receita, já que o Brasil
não aguenta mais elevação de carga tributária. "Nossa carga tributária é bem maior
do que países vizinhos ou na comparação internacional."

Para o secretário-executivo, reforma tributária no Brasil não significa aumento de
imposto, mas sim melhora do sistema. "Nosso sistema tributário é mal distribuído, é
de complexa administração para o setor público e privado."
No âmbito da reforma da Previdência, ele não entrou em detalhes, mas mencionou
rapidamente alguns temas que terão de ser abordados. "Vamos ter de enfrentar a
questão da idade mínima, regras de transição, vinculação dos benefícios ao salário
mínimo, equiparação dos regimes público e privado."
Já sobre a PEC que zera o crescimento real dos gastos do governo por até 20 anos,
ele afirmou que essa não é uma "jabuticaba brasileira", já que diversos países
adotaram instrumentos de limitação da expansão dos gastos nos anos 1990 e tiveram
sucesso.
Guardia deixou claro que, sem a reforma na Previdência e a PEC dos gastos, a situação
brasileira será muito difícil. "Na ausência dessas mudanças, tenho absoluta convicção
que vamos persistir no cenário de recessão, depressão, e a nossa capacidade de
retomada do crescimento será claramente comprometida".
Delphi aposta no “híbrido leve” de 48V
19/09/2016 – Fonte: Automotive Business

A Delphi aposta alto no sistema híbrido leve de 48 volts, ou mild-hybrid, como são
chamados em inglês automóveis equipados com baterias de 48V e pequenos
motores/geradores elétricos que ajudam o veículo a dar partida, economizando
combustível dessa forma.
A empresa calcula que, até 2025, cerca de 14,5 milhões de carros híbridos leves serão
produzidos por ano no mundo, o que representaria mais da metade de todos os
modelos híbridos vendidos globalmente.
A razão para isso está na relação custo-benefício da solução: dependendo do uso, um
mild-hybrid é capaz de entregar de 50% a 70% da economia de um híbrido
convencional, mas custa só 30% do preço.
“Não será possível atingir as metas de emissões propostas à frente sem algum tipo de
eletrificação. Todos os carros vão precisar disso e o sistema de 48 volts é uma boa
solução sem aumento excessivo de custos”, explica Keith Stipp, presidente da Delphi
Product and Service Solutions, que durante a Automechanika na semana passada em
Frankfurt, Alemanha, apresentou um modelo Honda diesel vendido no mercado
europeu equipado com o sistema híbrido leve.
Os órgãos reguladores da União Europeia estipularam a partir de 2021 redução de
mais de 25% nas emissões de CO2, por isso a Delphi aposta em alta demanda de sua
tecnologia híbrida leve, que pode ajudar a reduzir o consumo e emissões em dois
dígitos porcentuais.
Além do custo menor, Stipp destaca ainda outro benefício do mild-hybrid: segurança
e facilidade de manutenção. Quando for necessário fazer algum serviço no carro, o
sistema de 48V é bem menos complexo e não oferece risco ao mecânico, enquanto os
híbridos convencionais utilizam alta tenção elétrica que pode matar em caso de

acidente. Portanto, a formação técnica exigida para manusear um híbrido leve é bem
menor, mais acessível.
Por isso a Delphi apresentou o protótipo na Automechanika, feira de autopeças voltada
principalmente ao aftermarket e muito visitada por reparadores profissionais.
Muito em breve Stipp avalia que eles estarão mexendo em carros híbridos leves, que
se as projeções estiverem certas deverão representar um de cada dez automóveis
vendidos no mundo a partir de 2025.
Apesar de consumir mais do que um híbrido convencional, os benefícios ambientais
dos carros com sistema de 48V também são grandes.
A Delphi apresentou os principais: uma frota de 11 milhões de veículos mild-hybrids
pode economizar cerca de 15 bilhões de litros de combustíveis durante toda sua vida
útil, o equivalente a 82 milhões de barris de petróleo por ano, o que representa uma
redução nas emissões de 35 milhões de toneladas de gases de efeito estufa.
O HÍBRIDO MEIO-TERMO
O sistema híbrido leve da Delphi usa start-stop, que desliga o motor nas paradas e
religa nas partidas. Outros dois componentes foram desenvolvidos em conjunto com
a Magneti Marelli: a bateria de 48V Fiamm e o pequeno motor/gerador.
O conceito do sistema é usar a eletrificação para ajudar na propulsão e tirar carga da
bateria convencional de 12V, para dessa forma economizar combustível e reduzir
emissões.
Toda vez que o motorista arrancar com o carro, um pequeno motor de partida
alimentado pela bateria de 48V dá o primeiro impulso ao veículo, que também conta
com um turbocompressor elétrico, que começa a funcionar antes do motor a
combustão, eliminando assim o turbo lag.
Quando o propulsor a gasolina ou diesel entra em operação, tem mais torque
disponível oferecido pelo turbo e já saiu da inércia com o motor elétrico, com gasto
reduzido de combustível.
Quando o motorista tira o pé do acelerador e pisa no freio, o motor elétrico se
transforma em gerador e dessa forma recupera 85% da energia cinética da frenagem
para recarregar a bateria.
No híbrido leve, o sistema elétrico do carro é dividido em dois: a bateria de 48V
alimenta, além do motor e turbo elétricos, o compressor do ar-condicionado,
assistência de direção, ventilação de arrefecimento do motor, bombas de água e óleo,
aquecimento de vidros e assentos, e a própria bateria de 12V, que fica encarregada
de alimentar os sistemas eletrônicos de baixo consumo, como multimídia,
gerenciamento eletrônico do motor, equipamentos de segurança ativa e de assistência
ao motorista (como piloto automático, por exemplo).
Essa otimização do uso de energia a bordo também contribui para a economia de
combustível, pois reduz a carga do motor para alimentar todos os sistemas elétricos
do veículo.
Bosch ESP agora está na linha Fiat Uno 2017
19/09/2016 – Fonte: Automotive Business
A Bosch agora equipa a linha Uno 2017 com seu controle eletrônico de estabilidade
(ESP). O recurso é opcional desde a versão Attractive 1.0 e entra como item de série
nas versões com câmbio automatizado Dualogic.

“O módulo (foto ao lado) é produzido na Bosch em Campinas (SP) e inclui o sistema
ABS, o controle de tração, o assistente de partida em rampa, o roll over control (capaz
de evitar capotagens) e o próprio ESP”, afirma o gerente técnico de projeto da
sistemista, Heldrey Maciel.
“Ele foi desenvolvido pela engenharia local e calibrado para o Uno 2017. Para cada
carro há um software específico”, diz Maciel. A empresa realizou testes com o modelo
Fiat até mesmo na Patagônia.
O componente também equipa outros carros nacionais como os VW Fox e Saveiro, o
Renault Sandero RS e o Chevrolet Cruze. A picape Ford Ranger e o Citroën C4 Lounge
montados na Argentina e vendidos no Brasil também recebem o módulo.
Outros itens são fornecidos pela Bosch para o Uno 2017, como o sistema Start-Stop,
a bomba e o sensor de pressão de combustível.

Módulo que inclui ABS, ESP e outras funções é produzido em Campinas, SP (foto: Mário
Curcio)
Walker vai ampliar fábrica de Mogi Mirim (SP)
19/09/2016 – Fonte: Automotive Business
A Walker, subsidiária da Tenneco especializada na produção de sistemas de exaustão,
decidiu ampliar a fábrica de Mogi Mirim (SP) em cerca de mil metros quadrados. O
plano é usar o espaço para produzir nova linha de produtos a partir de 2017.
A empresa não revela o investimento, que acontece justamente no ano em que
completa 20 anos de atuação nacional.
A companhia chegou ao Brasil em 1996 e desde então acompanha a evolução da
legislação local de emissões com a oferta de mais de 4 mil tipos de escapamentos no
portfólio.
Sem detalhar nomes, a empresa destaca que, com suas soluções, atende a diversas
montadoras instaladas no território nacional.
Com sede em Illinois, nos Estados Unidos, a Tenneco fatura US$ 8,2 bilhões por ano.
A empresa conta com cerca de 30 mil colaboradores em todo o mundo.
Além de produzir sistemas de controle de emissões, a companhia fabrica
amortecedores e componentes para suspensão para as montadoras e para o mercado
de reposição.
Internet Industrial ganha associação no Brasil
19/09/2016 – Fonte: Automotive Business
A Pollux Automation, a Fiesc – Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina
e a Embraco constituíram em agosto a ABII, Associação Brasileira de Internet

Industrial, versão brasileira da entidade inspirada no Consórcio de Internet Industrial
(IIC), estruturado por grandes multinacionais em 2014, com sede nos Estados Unidos
e cerca de 250 associados de 30 países.
Adotando conceitos também utilizados pela Indústria 4.0, que tem como precursor o
governo alemão, a Internet Industrial já começou a se consolidar, como explica José
Rizzo Hahn Filho, presidente e CEO da Pollux.
“Ela une máquinas inteligentes, análise computacional avançada e trabalho
colaborativo entre pessoas conectadas para gerar mudanças profundas e trazer
eficiência operacional para setores industriais como manufatura, transporte, energia e
saúde”, diz. Os cenários para desenvolvimento dessa atividade mobilizam gigantes
globais e impressionam pelo mercado potencial de US$ 15 trilhões em 15 anos.
Quais as diferenças entre os movimentos da Indústria 4.0 e Internet Industrial? A
primeira, focada principalmente na manufatura, tem como precursor o governo
alemão e utiliza como plataforma de suporte políticas industriais governamentais.
A segunda, voltada para manufatura, energia, transportes, saúde, utilidades, cidades
e o setor de agro, nasceu por iniciativa de empresas multinacionais e promove um
consórcio aberto, sem fins lucrativos.
INDÚSTRIA 4.0
A aplicação da Indústria 4.0 ainda engatinha no Brasil. O conceito, que surgiu durante
a Feira de Hannover, na Alemanha, em 2011, foi patrocinado pelo governo alemão,
em associação com empresas de tecnologia, universidades e centros de pesquisa.
Rizzo Hahn esclarece que o objetivo é descentralizar o controle dos processos de
manufatura, utilizando dispositivos inteligentes interconectados, com a adoção da
internet das coisas ao longo da cadeia de suprimentos, produção e distribuição.
A fábrica de motores da Volkswagen, em São Carlos, no interior paulista, e a unidade
da Thyssenkrupp de Poços de Caldas (MG), que produz eixos de comando de válvula
integrados à tampa do cabeçote do motor, são alguns dos exemplos isolados de
aplicação da indústria 4.0 no Brasil.
O conceito industrial usado na unidade fabril da Thyssenkrupp, inaugurada em outubro
de 2015, é completamente adaptável e flexível. Os colaboradores não monitoram os
processos individuais, mas o sistema como um todo.
As linhas de montagem e os equipamentos podem ser ajustados a qualquer momento
por uma nova formulação, resultando em grande flexibilidade, com ganhos de
eficiência, de melhoria de qualidade e redução de custos.
Na fábrica digital da Thyssenkrupp todos os componentes produzidos carregam um
código com informações como número de série e identificação do cliente. Cada eixo
de comando de válvulas possui uma identidade, uma memória e está ligado à rede por
meio de uma interface. O processo é controlado por leitores de códigos de barra ou de
códigos data matrix, leitores de radiofrequência e tablets com módulos de acesso aos
dados. Os códigos são checados antes de qualquer passo do processo ser iniciado.
EVOLUÇÃO NECESSÁRIA
A consultora Letícia Costa, da Prada Assessoria, disse a Automotive Business que a
indústria automobilística brasileira precisa olhar para além da crise atual e definir
estratégias competitivas para enfrentar as transformações na manufatura,
participando de um movimento global. “Se a indústria não começar a se mexer agora,
corre o risco de ficar parada no tempo”, disse.
“A competição global será cada vez mais tecnológica”, assegura Rizzo Hahn,

enfatizando que precisamos de engenheiros bem preparados. As empresas, em seu
entendimento, também precisam trabalhar mais em colaboração. “É preciso um
grande esforço no País para compreender o tsunami de informação no cenário
industrial”, afirma, lembrando que o Brasil aparece em 75º lugar no ranking de
competitividade entre 140 nações, tendo perdido 27 posições em três anos. “Temos
boas escolas, mas faltam professores em quantidade suficiente para virarmos a
página”, pondera.
Ele afirma que automação é chave no aumento de produtividade e eficiência, dois
fatores que preocupam bastante a indústria automobilística local. “O custo de mão de
obra triplicou entre 2002 e 2012, enquanto a produtividade se manteve estável.
Infelizmente haverá, ainda, cerca de 3,5 milhões de processos trabalhistas em 2016”,
adverte.
As estatísticas de automação são preocupantes. Enquanto a Coreia do Sul possui 478
robôs para cada dez mil trabalhadores, o Japão 314 e a Alemanha 292, o Brasil tem
apenas 10. A base de robôs instalada no País em 2018 deve alcançar 18.300 unidades,
enquanto a China avançará para 614 mil e a Coreia do Sul para 279 mil.
Especializada em automação, seguindo conceitos avançados de manufatura e
Indústria 4.0, a Pollux investiu na robótica colaborativa, colocando robôs para
trabalhar ao lado de humanos em um modelo inovador de negócio que combina
locação com a prestação de serviços. “Assim é possível elevar a produtividade nas
fábricas sem necessidade de fazer investimentos”, esclarece Rizzo Hahn.
Volkswagen volta a produzir com novos fornecedores
19/09/2016 – Fonte: Automotive Business

Depois de interromper as atividades por cerca de um mês, a Volkswagen começa a
retomar a produção em suas fábricas brasileiras. Na sexta-feira, 16, voltaram a operar
as plantas de Taubaté (SP), responsável pela produção do Up!; de São Carlos (SP),
onde são feitos motores; e de São José dos Pinhais (PR), que monta os carros da
família Fox e o Golf.
Na próxima semana o complexo industrial da Anchieta, no ABC Paulista, também deve
reiniciar a operação. Comunicado distribuído pela empresa reforça que o objetivo é
normalizar as atividades gradativamente.
A longa parada nas fábricas foi caudada pela falta de fornecimento de componentes
fabricados por empresas do Grupo Prevent. Desde março de 2015 a Volkswagen tinha
dificuldade para entrar em um acordo com o fornecedor, que descumpriu uma série
de acordos e deixou a montadora sem abastecimento por mais de 160 dias,
considerando todas as plantas.
Diante do problema, a empresa rescindiu os contratos e conseguiu autorização judicial
para reaver seu ferramental, que estava em comodato nas plantas destes
fornecedores. A maior parte dos funcionários das fábricas da montadora teve as férias
coletivas antecipadas e ficou em casa neste período.
Agora, para retomar a produção, a Volkswagen aponta ter nomeado cerca de 10

fornecedores para suprir a entrega dos componentes que eram feitos pelas empresas
do Grupo Prevent, mas não revela os nomes dos novos parceiros.
A parada nas fábricas da companhia nos últimos trinta dias impactou os resultados da
indústria automotiva. Segundo a Anfavea, associação que representa os fabricantes
de veículos, a quebra no volume afetou o já lento processo de recuperação dos
volumes de carros feitos no Brasil.
GRUPO PREVENT VAI DEMITIR
A Keiper, uma das empresas do Grupo Prevent, aponta que o cancelamento do
contrato pela Volkswagen deve acarretar a demissão de 900 funcionários. Segundo a
fornecedora, 85% de seu faturamento dependia das entregas à montadora. A empresa
aponta que os problemas começaram quando a fabricante de veículos decidiu negociar
reajustes de preços defasados em mais de 20% por longo período.
Fiat faz upgrade na fábrica de motores de Betim
19/09/2016 – Fonte: Automotive Business

Como consequência do programa Inovar-Auto, a Fiat de Betim (MG) tem hoje a mais
moderna linha de produção de motores do Grupo FCA. A montadora ampliou o setor
em 22 mil metros quadrados para fabricar os novos motores Firefly 1.0 e 1.3, de três
e quatro cilindros, que já equipam a linha Uno 2017.
A Fiat investiu cerca de R$ 1 bilhão na reformulação do setor, que além da área mais
ampla recebeu 186 novos robôs. O setor emprega 2 mil dos 18,5 mil funcionários de
Betim.
“A experiência que acumulamos será levada como benchmark para as outras plantas
de motores do grupo”, afirma Mauro Pino, diretor Industrial da FCA para a América
Latina.
Segundo a Fiat, a ampliação da fábrica teve o envolvimento de cerca de 200 empresas.
Destas, 80% eram brasileiras. Em um único lugar estão todas as etapas produtivas do
motor: usinagem do bloco, do virabrequim, do cabeçote e linhas de montagem.
Todo motor é testado após cada etapa de manufatura. De acordo com Pino, o processo
de fabricação permite total rastreabilidade de cada peça montada.
“Temos o DNA de cada motor”, completa. A Fiat destaca o uso da tecnologia “data
bolt” durante a usinagem do bloco do motor e do cabeçote. É uma espécie de parafuso,
que armazena o histórico completo dos componentes, como data e horário que passou
por determinada máquina, qual ferramenta foi utilizada e testes de qualidade, entre
outras informações. Feitos de alumínio, tanto bloco como cabeçote são fornecidos pela
Teksid.
Outra inovação é o transporte aéreo das peças para o abastecimento das máquinas.
A movimentação é feita por robôs que transitam sobre trilhos a mais de dois metros
de altura para a transferência dos componentes. A checagem final também é
automática.
Quando completos, os motores passam pelo “paparazzo”, apelido dado a um robô com

câmeras de alta resolução que verifica a qualidade. De acordo com a Fiat, a equipe de
produção passou por “percurso formativo” que incluiu treinamentos também fora do
País.
Para redução de consumo de energia o galpão industrial recebe iluminação natural por
sky-lights, lentes prismáticas que captam e distribuem a luz do sol sem propagar calor.
Há também monitoramento on-line do consumo de água e geração de resíduos. No
processo, 100% do efluente gerado é tratado e retorna ao processo produtivo.
CAPACIDADE OCIOSA
A fábrica da Fiat tem capacidade instalada para 800 mil unidades por ano, mas a
retração de mercado colocou a montadora bem distante desse número: “A utilização
está em torno de 40% a 50%”, afirma o presidente da FCA para a América Latina,
Stefan Ketter.
O executivo acredita que o setor chegou “ao fundo do poço” e que há indícios de
aumento de confiança que tendem a refletir positivamente nas vendas de veículos. Ele
não vê as exportações como uma grande saída: “A ideia é bonita, é bacana, mas exige
grande preparação. Quando se faz algo tem de ser bem feito”, diz, referindo-se ao
suporte necessário ao cliente quando se envia um carro para outro mercado.
De acordo o diretor de produto da Fiat, Carlos Eugênio Dutra, a produção de Betim
neste ano recuou 30% ante 2015, mas a empresa ainda não teria “matado” o Siena
nem aqueles modelos de baixo volume como Idea, Linea, Bravo, Punto e Doblò: “Esses
carros eram montados na linha 4, que foi desativada, e foram redistribuídos em outras
linhas”, garante Dutra.
AMEC compra maioria das ações da alemã Wohlhaupter
19/09/2016 – Fonte: Usinagem Brasil

A AMEC (Allied Machine & Engineering Corp), fabricante de ferramentas de furação
dos Estados Unidos, adquiriu a maioria das ações da alemã Wohlhaupter GmbH, um
dos principais fabricantes mundiais de ferramentas para mandrilamento. Além de
fábrica na Alemanha, a Wohlhaupter conta com unidades fabris nos EUA e Índia.
De acordo com a AMEC, a Wohlhaupter é reconhecida em todo o mundo como um
fabricante de ferramentas modulares inovadoras, como cabeçotes de mandrilar, de
facear e de ranhurar, além de ferramentas e soluções customizadas para mandrilar.
“As mais significativas novidades da Wohlhaupter incluem ferramentas de grandes
diâmetros e sua linha de ferramentas digitais para mandrilar”, informa a AMEC em
comunicado de imprensa.
"Ao adquirir Wohlhaupter, a AMEC adicionou a mais ampla gama mundial de
ferramentas de mandrilar de precisão à nossa já vasta gama de produtos disponíveis",
acrescentou Eric Tope, vice-presidente de Marketing & Vendas da AMEC. "Igualmente
importante é o fato de que a Allied tem agora uma presença industrial na Europa e um
adicional de 30 engenheiros de vendas nos EUA, Alemanha e Índia."
"A união da Allied Machine com a Wohlhaupter é um ajuste perfeito", disse Bill Stokey,
CEO da AMEC. "Ambas são empresas familiares cujos fundamentos são construídos
em cima de excelente qualidade, flexibilidade e capacidade de personalizar produtos
e serviços, bem como uma preferência para a construção de parcerias fortes com os

nossos clientes. Estas semelhanças irão produzir uma perfeita integração de nossas
filosofias e serviços ".
Tecnologia cola metais com qualquer outro material
19/09/2016 – Fonte: CIMM
Em busca de veículos e máquinas mais leves e mais baratos tem havido uma
verdadeira corrida para desenvolver novas técnicas de junção de metais
"incompatíveis" e de metais com outros materiais sintéticos.
Os avanços mais recentes incluem solda sem calor, colas metálicas, solda por fricção,
solda a água e novas técnicas para unir metais leves com aço.
Uma nova abordagem, desenvolvida por Melike Baytekin, da Universidade de Kiel, na
Alemanha, consiste em fazer ranhuras precisas na superfície de metais como alumínio,
titânio e zinco, permitindo que eles sejam grudados em virtualmente qualquer outro
tipo de material, metálico ou não. Baytekin chama sua técnica de "esculpimento em
nanoescala".
Mesmo não danificando os metais - não afetando sua estrutura ou sua estabilidade
mecânica - as ranhuras alteram a superfície do material, criando uma camada que
repele água e com melhor biocompatibilidade, abrindo caminho para seu uso também
na fabricação de implantes médicos.
O metal quebra, a junção não

A estrutura de superfície rugosa de zinco visto com uma ampliação de 10.000 vezes.
Imagem: Melike Baytekin/Gerngroß
Vista ao microscópio, a superfície dos metais contém muitos cristais e grânulos
diferentes, alguns dos quais são quimicamente menos estáveis do que outros. O
trabalho do nanoesculpimento é justamente remover esses cristais instáveis, o que
cria uma rugosidade precisamente controlada, com entalhes entre 10 e 20
micrômetros de profundidade.
Com as duas superfícies a serem unidas sendo tratadas da mesma forma, elas passam
a se encaixar, e uma cola polimérica faz o restante do trabalho.
"Essas conexões de encaixe 3D são praticamente inquebráveis. Em nossos
experimentos, geralmente era o metal ou o polímero que quebrava, mas não a própria
conexão", conta a pesquisadora. "Nós até mesmo sujamos as superfícies metálicas de
óleo antes da junção, e a conexão se manteve".
"As possibilidades de aplicação são extremamente grandes, das indústrias
metalúrgicas, fabricação de navios ou aviões, até tecnologias de impressão, proteção
antifogo e aplicações médicas", finalizou Baytekin.

Hyundai confirma a produção do Creta no Brasil
19/09/2016 – Fonte: CIMM
A Hyundai confirmou que fabricará o SUV Creta na planta brasileira de Piracicaba, no
interior de São Paulo.
A montadora distribuiu teaser do modelo e adiantou que a versão nacional terá
novidades em equipamentos e design, com mudanças na comparação com o utilitário
esportivo vendido em países como Índia, Rússia e nos vizinhos da América do Sul.
Com início das vendas prometido para 2017, a Hyundai aponta que o Creta feito no
Brasil terá visual mais “robusto e imponente”.
O objetivo, informa a fabricante, é combinar as características do veículo com as
preferências do consumidor local e repetir o sucesso alcançado com o HB20, que
chegou à vice-liderança de vendas no mercado brasileiro entre janeiro e agosto deste
ano, com 75,8 mil unidades emplacadas.
O Creta vai entrar na briga do já disputado segmento de utilitários esportivos
compactos, com concorrentes como Jeep Renegade, Honda HR-V e Nissan Kicks.
Mesmo com a queda dos volumes por causa da crise que afeta o setor, estes modelos
ganham cada vez mais participação no mercado brasileiro.
Com o novo veículo, a Hyundai enfim passa a produzir uma nova plataforma em
Piracicaba. Inaugurada há quatro anos, a linha de montagem nacional só fazia modelos
da família HB20 até então: o hatchback, o sedã HB20S e o aventureiro HB20X.
A linha foi desenvolvida para o mercado brasileiro sobre a plataforma do compacto
i20. Já o Creta usa a mesma base do Elantra e terá outro conjunto de motor e
transmissão.
Expectativas para economia apresentam leve melhora, projeção para juro
fica inalterada
19/09/2016 – Fonte: R7
As expectativas para a economia neste e no próximo ano apresentaram leve melhora
na pesquisa Focus do Banco Central, enquanto o cenário para a política monetária no
final de 2016 e 2017 permaneceu inalterado.
O levantamento com uma centena de economistas mostrou nesta segunda-feira que
a projeção para a taxa básica de juros no fim deste ano continuou pela quinta semana
seguida em 13,75 por cento, e para 2017 em 11 por cento.
Para a reunião de outubro do Comitê de Política Monetária (Copom), não há mudança
na expectativa de que a Selic será mantida em 14,25 por cento, patamar em que está
há mais de um ano. O BC vem deixando claro que a política monetária não depende
de um único fator.
O grupo de economistas que mais acerta as previsões, o Top-5, também não mudou
a visão de que a Selic terminará este ano a 13,75 por cento e 2017 a 11,25 por cento.
Ao mesmo tempo, a visão dos economistas sobre a economia melhorou, vendo
contração do Produto Interno Bruto (PIB) este ano de 3,15 por cento, ante queda de
3,18 por cento anteriormente.
A recuperação esperada em 2017 é de 1,36 por cento, melhor do que a taxa de
crescimento de 1,30 por cento projetada antes.

Sobre a inflação, a estimativa de alta do IPCA em 2016 agora é de 7,34 por cento,
0,02 ponto percentual a menos do que no levantamento anterior. Já para o ano que
vem a projeção de avanço permanece em 5,12 por cento.
Expectativa de consumidor e empresário melhora e sinaliza saída do “fundo
do poço”
19/09/2016 – Fonte: R7
Mesmo com retomada da confiança, porém, setores estão longe de alcançar a
estabilidade

A economia brasileira, que atingiu seu pior momento em décadas após consecutivos
períodos de recessão, dá seus primeiros sinais de recuperação. A constatação é
possível graças aos indicadores que medem a expectativa de diversos setores de
atividade econômica.
De acordo com o economista do Cofecon (Conselho Federal de Economia) José Luiz
Pagnussat, a elevação das esperanças de empresários e consumidores apontam que
a melhora do ambiente econômico do Brasil já é uma realidade.
— Existe uma retomada da economia, mas estamos no fundo do poço, começando a
galgar os primeiros passos de subida desse buraco que foi fundo.
Apesar de retomada da confiança, todos os ramos de atividade ainda estão distantes
de alcançar novamente o patamar de 100 pontos dos indicadores da FGV (Fundação
Getulio Vargas), que representam uma estabilidade do setor.
O professor do Ibmec (Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais) Paulo Pacheco
avalia que a situação econômica do País está melhor do que há dois meses. Ele, no
entanto, afirma que a movimentação ainda está distante de apontar para uma saída
da crise.
— Os dados mostram que tocamos o fundo do poço e existe uma tendência de parar
de piorar, não que estamos melhorando.
Pagnussat também diz não acreditar em uma retomada momentânea da crise.
Segundo o professor, o País ainda vai levar algum tempo para escalar o “buraco” no
qual está afundado.
— Para recuperar a economia de 12 meses atrás, temos que caminhar ainda um
bocado. Na queda total desses dois últimos anos, ainda estamos longe de sair desse
buraco que foi cavado.
Consumidores
A ligeira melhora na situação econômica do País, ainda que seja efetiva, já é também
verificada nas expectativas dos consumidores. De acordo com levantamento realizado
pela Acrefi (Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e
Investimento), a fatia dos brasileiros que acreditam que econômica nacional está na
direção correta subiu de 22% para 25% na passagem do primeiro para o segundo
trimestre deste ano.

O levantamento sinaliza para uma melhora mais significativa a partir do primeiro
semestre de 2017. Para o consultor econômico da Acrefi, Nicola Tingas, os números
são importantes para se ter uma esperança de futuro.
— A melhora das expectativas é um primeiro passo em função de uma realidade
presumida de política econômica e é também uma parte de aviso porque foi muito
duro até aqui, mas a população está começando a sair do cheque especial, negociando
as dívidas e mais próximos de ajustar o orçamento.
As expectativas melhores para o futuro também foram verificadas no Índice de
Confiança do Consumidor, da FGV, que avançou aos 79,3 pontos no mês de agosto e
atingiu o maior nível desde janeiro de 2015. A fundação atribui o resultado à melhora
"tanto em relação ao mercado de trabalho quanto à situação financeira das famílias".
Já há projeções de melhora da inflação, afirma ministro
19/09/2016 – Fonte: Portal Contábil
O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), Dyogo Oliveira,
destacou que já há marcos positivos na economia brasileira, como projeções de
melhora na expectativa de trajetória da inflação, de recuperação do PIB e dos índices
de confiança de consumidores e empresários.
A declaração foi feita em reunião do Conselho Superior de Economia da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), na quinta-feira (15). Ele afirmou ainda que
já se pode observar indicadores que apontam para a recuperação do valor de mercado
das empresas brasileiras e queda do risco-Brasil.
Ainda assim, o ministro considerou que o cenário exige medidas enérgicas para
possibilitar a retomada do crescimento da economia e reverter o déficit fiscal.
Segundo Oliveira, para recuperar a estabilidade fiscal é necessário controlar a
expansão dos gastos públicos. Ele considerou que hoje 90% da despesa pública é de
natureza obrigatória e o restante, discricionária, o que aponta para necessidade de
revisar, especialmente, os gastos previdenciários.
“O déficit do Regime Geral da Previdência Social passou de R$ 56,7 bilhões [2014]
para R$ 181,2 bilhões [projeção para 2017] em apenas três exercícios. Esse deve ser
um dos principais focos para reequilibrar as contas públicas”, disse o ministro ao pedir
apoio do setor produtivo nacional para a reforma da Previdência que o governo irá
encaminhar ao Congresso Nacional.
“Se nada for feito, a despesa da Previdência pode saltar dos atuais 8% do PIB para
17% em 2060. E isso levando-se em conta um crescimento de 2,5% do PIB”, projetou.
Novo regime
Diante desse contexto, Dyogo explicou que o novo regime fiscal, previsto na Proposta
de Emenda à Constituição (PEC) 241, é fundamental para conter as despesas.
O novo regime prevê que o total das despesas do governo federal tenha seu
crescimento limitado pela inflação durante os próximos dez anos. Após esse período,
a regra poderá ser alterada para os dez anos seguintes.
Segundo o ministro, o novo regime reduzirá a pressão para o aumento da carga
tributária e permitirá a geração de superávits necessários para a estabilidade
macroeconômica. Com a regra, ainda ficará mitigado o efeito cíclico das despesas,
reduzindo o endividamento público e aumentando a confiança dos investidores.

Governo quer recriar câmaras setoriais para gerar novos empregos
19/09/2016 – Fonte: Portal Contábil
O governo federal informou que vai “recuperar a ideia” das câmaras setoriais para
reunir empregadores e trabalhadores com o objetivo de gerar novos empregos. O
anúncio foi feito em reunião entre o presidente Michel Temer e deputados federais
nesta quinta-feira (15).
Em nota à imprensa, o governo anunciou a recriação das instâncias, que no passado
reuniam membros do Executivo e da iniciativa privada com o intuito de elaborar
propostas de soluções para problemas em diferentes setores.
“As áreas específicas da produção nacional serão chamadas para discutir matérias
relacionadas ao crescimento econômico de cada setor e que, em consequência,
promovam a abertura de novos campos de trabalho”, informou o Palácio do Planalto.
Criadas em 1989 pelo ex-presidente José Sarney, as câmaras setoriais começaram
seus trabalhos focadas em debater reajustes de preços, em um momento em que a
inflação era um problema cada vez maior.
Elas tiveram continuidade nos governos seguintes, simbolizando as primeiras
participações de sindicatos nas medidas do Executivo, mas acabaram tendo pouca
participação nas políticas do governo da ex-presidente Dilma Rousseff.
Embraer antecipa férias coletivas em alguns setores para outubro
19/09/2016 – Fonte: G1

A Embraer informou nesta sexta-feira (16) que decidiu conceder férias coletivas para
alguns setores da companhia no Brasil a partir de outubro, em antecipação do período
regular de parada dos trabalhadores, em medida para ajustar sua produção à
desaceleração da demanda.
"Os empregados dos setores envolvidos já foram informados sobre os períodos exatos de
pausa", afirmou a fabricante de aviões sem dar detalhes sobre as áreas afetadas pela
decisão.
Segundo a companhia, a decisão atinge também a fábrica em São José dos Campos,
principal unidade produtiva da Embraer. A fábrica, porém, não vai parar por inteiro,
informou a empresa, acrescentando que está estudando estender as férias coletivas para
outras áreas.
A companhia normalmente faz um recesso de uma semana entre o Natal e o Ano Novo e
a decisão não vai alterar este calendário, informou a empresa.
As férias coletivas ocorrem depois que a empresa teve adesão de 1.470 trabalhadores
para seu programa de demissão voluntária, informou na véspera o sindicato dos
metalúrgicos de São José dos Campos.
As ações da Embraer exibiam queda de 0,82% às 12h50, enquanto o Ibovespa tinha
desvalorização de 1,101%.

Crise
No 2º trimestre, a Embraer sofreu prejuízo de R$ 337,3 milhões, revertendo resultado
positivo, de R$ 399,6 milhões obtidos no mesmo período do ano passado. A companhia
também cortou estimativas para entregas de aviões executivos e comerciais.
Com isso, a projeção de receitas líquidas neste ano teve queda para o intervalo de US$
1,6 bilhão a US$ 1,75 bilhão ante previsão anterior de US$ 1,75 bilhão a US$ 1,9 bilhão.
Nos últimos seis meses, o consumo de caixa da companhia foi de US$ 600 milhões.
Justiça do Trabalho vai liberar R$ 70 mi para ex-trabalhadores da Vasp
19/09/2016 – Fonte: G1

A Justiça do Trabalho vai distribuir R$ 70 milhões para cerca de 1.900 ex-funcionários da
companhia aérea Vasp, falida desde 2008 e considerada a maior devedora trabalhista do
país. O pagamento será liberado nesta segunda-feira (19), durante a 6ª Semana Nacional
de Execução Trabalhista, promovida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).
De acordo com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), os trabalhadores foram dispensados
sem receber as verbas rescisórias e ainda contavam com anos de atraso no recolhimento
do FGTS. Para pagar os trabalhadores, em 2016, o empresário Wagner Canhedo, excontrolador da Vasp, e seus filhos tiveram imóveis e outros bens penhorados pela Justiça
do Trabalho.
Segundo o TST, foram apurados R$ 320 milhões em bens. "Cabe aos TRTs [tribunais
regionais] intimar os trabalhadores para retirar os alvarás de pagamento."
Falência
A Vasp entrou em processo de recuperação judicial em 2005 e, em setembro de 2008,
teve a sua falência decretada. Na época, estimativas apontvam que a dívida da companhia
oscilava entre R$ 3,5 bilhões e R$ 5 bilhões.
Em 2012, o ex-presidente da Vasp, Wagner Canhedo, foi condenado pela Justiça federald
e São Paulo a oito anos, oito meses e 17 dias de prisão por crime de apropriação indébita
de contribuição previdenciária, mas obteve o direito de recorrer em liberdade.
Em 2013, Canhedo também foi condenado pela Justiça de Santa Catarina por fraude fiscal,
mas foi solto após pagamento da dívida com o estado.
'Prévia' do PIB inicia 3º trimestre com retração de 0,09%, diz Banco Central
19/09/2016 – Fonte: G1
Contração foi registrada em julho, primeiro mês do terceiro trimestre.
No 2º trimestre de 2016, IBGE mostrou que economia teve tombo de 0,6%.
O nível de atividade da economia brasileira registrou pequena contração em julho deste
ano, primeiro mês do terceiro trimestre, segundo números divulgados nesta segunda-feira
(19) pelo Banco Central. O resultado veio após o tombo de 0,6% de abril a junho, no que
foi o sexto trimestre seguido de "encolhimento" da economia.

O chamado Índice de Atividade Econômica do BC, o IBC-Br – um indicador criado para
tentar antecipar o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) – teve queda de 0,09% em
julho, na comparação com junho, variação muito próxima da estabilidade. O resultado foi
calculado após ajuste sazonal (uma espécie de "compensação" para poder comparar
períodos diferentes).
De acordo com os números do BC, a "prévia" do PIB registrou queda em quase todos os
meses deste ano, com exceção de abril (+0,23%) e junho (+0,37%).
O Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve
para medir a evolução da economia. Em 2015, de acordo com o IBGE, o PIB recuou 3,8%.
Para 2016, a estimativa de analistas dos bancos é de um recuo acima de 3%.
A economia brasileira atualmente passa por um período de forte recessão. A contração
acontece em um ambiente de alta da inflação, das taxas de juros, do desemprego (que
superou a marca de 11%) e também da inadimplência.
Comparação com julho de 2015
Quando comparado com o resultado do IBC-Br contra o mesmo mês do ano passado, a
"prévia" do PIB registrou uma retração de 5,20% em julho de 2016. Neste caso, a
comparação foi feita sem ajuste sazonal – pois considera períodos iguais. Com ajuste
sazonal, a queda, nesta comparação, foi de 3,45%.
Os números do Banco Central mostram que, nos sete primeiros meses deste ano, o
indicador sem ajuste sazonal (pois considera períodos iguais de tempo) mostrou contração
de 5,29% na atividade (com ajuste, a retração é de 5,53%).
Já no acumulado dos 12 meses até julho, o indicador registrou contração de 5,61% (após
ajuste sazonal). Sem ajuste sazonal, o tombo do PIB, em 12 meses, foi de 5,65%.
IBC-Br x PIB
Embora o cálculo seja um pouco diferente, o IBC-Br foi criado para tentar ser um
"antecedente" do PIB. O índice do BC incorpora estimativas para a agropecuária, a
indústria e o setor de serviços, além dos impostos.
Os resultados do IBC-Br, porém, nem sempre mostraram proximidade com os dados
oficiais do PIB, divulgados pelo IBGE. O Banco Central já informou anteriormente que o
IBC-Br não seria uma medida do PIB, mesmo que tenha sido criado para tentar antecipar
o resultado, mas apenas "um indicador útil" para o BC e para o setor privado.
Recentemente, o BC atualizou a metodologia de cálculo, incorporando novos indicadores,
com destaque para a utilização da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
(PNAD Contínua) em substituição à Pesquisa Mensal de Emprego (PME), além de outras
mudanças.
Definição dos juros
O IBC-Br é uma das ferramentas usadas pelo BC para definir a taxa básica de juros (Selic)
do país. Com o menor crescimento da economia, por exemplo, teoricamente haveria
menos pressão inflacionária.
Atualmente, os juros básicos estão em 14,25% ao ano, o maior nível em cerca de dez
anos.
Pelo sistema de metas de inflação que vigora no Brasil, o BC precisa ajustar os juros para
atingir as metas preestabelecidas. Quanto maiores as taxas, menos pessoas e empresas
dispostas a consumir, o que tende a fazer com que os preços baixem ou fiquem estáveis.
Para 2016, a meta central de inflação é de 4,5%, com um intervalo de tolerância de dois
pontos percentuais para mais ou para menos.

Desse modo, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerada a
inflação oficial do país e medida pelo IBGE, pode ficar entre 2,5% e 6,5%, sem que a meta
seja formalmente descumprida.
Neste ano, o mercado financeiro acredita que a inflação oficial ficará novamente acima do
teto de 6,5% do sistema de metas. Para os analistas dos bancos, a inflação somará 7,34%
em 2016. Em 2015, somou 10,67%, a maior em 13 anos, e estourou a meta.
O Banco Central tem dito que trabalha para trazer a inflação para dentro da banda do
sistema de metas em 2016 e para o objetivo central, de 4,5%, em 2017.
Indústria paulista apurou perda de R$ 13,26 bilhões no ano passado com
produção ilícita
19/09/2016 – Fonte: Diário do Comércio
A chamada produção ilícita, que inclui contrabando, pirataria, roubos e furtos, gerou
uma perda de R$ 13,26 bilhões à indústria paulista no ano passado. O número é mais
que o dobro dos R$ 6,7 bilhões de 2010. Os dados são de nova pesquisa da Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) divulgada nesta sexta-feira.
No total, nove setores foram analisados. Segundo o material, com essa perda, 111.598
empregos deixaram de ser gerados e R$ 2,81 bilhões em impostos deixaram de ser
arrecadados.
“Essa é a economia criminal. Todo mundo perde com essa produção ilícita: a indústria,
o trabalhador, o governo”, observa Ricardo Lerner, diretor do Departamento de
Segurança da Fiesp.
O estudo vai ser encaminhado para o governo do estado de São Paulo e ao Ministério
da Justiça.
A vulnerabilidade das fronteiras, o aumento da violência no estado e a alta carga
tributária, que privilegia o produto contrabandeado, são os fatores apontados por
Lerner para justificar o tamanho do mercado ilícito.
“É barato cometer crime no Brasil. Não há punição. Produtos ilegais são vendidos em
barracas a céu aberto e nada é feito”, criticou.
Dentre os setores analisados, o automotivo, o de eletrônicos e o de tabaco são os mais
impactados pela produção ilícita.
No automotivo, que sofre, sobretudo, com o roubo de carros e a venda das peças, a
perda em 2015 foi de R$ 3,49 bilhões. Em eletrônicos, afetado pelo roubo de cargas,
a subtração nos resultados chegou a R$ 1,47 bilhão. O segmento de tabaco, abalado
pelo contrabando de cigarros oriundo do Paraguai, a perda foi de R$ 4,25 bilhões no
ano passado.
“O mercado ilícito é como um polvo no qual a cabeça são as drogas e as armas e os
tentáculos são o contrabando, a pirataria, roubos, furtos e outros tipos de crime”,
ilustrou Lerner.
A entidade usou dados oficiais da Receita Federal e da Polícia para chegar ao tamanho
do mercado ilícito.
Paralelamente ao levantamento feito com os dados oficiais, a Fiesp entrevistou 345
industriais associados. Do total, 46,7% afirmaram que já foram vítimas de algum tipo
de crime e 23,8% disseram que esses crimes ocorreram durante o transporte de carga.

O material mostra também que 28,3% das empresas desistiram de ações
empreendedoras por causa do impacto da violência em seu negócio.

