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Segunda-feira


NOVOS PROJETOS DE LEI- DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVO



CONFIANÇA DA INDÚSTRIA RECUA EM OUTUBRO, APONTA PRÉVIA DA FGV



INDÚSTRIA PRESSIONA GOVERNO POR CONTEÚDO LOCAL NO SETOR DE PETRÓLEO



O QUE É A 4ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL - E COMO ELA DEVE AFETAR NOSSAS VIDAS



INDÚSTRIA E COMÉRCIO ESPERAM FINAL DE ANO MELHOR, MAS PROJETAM
RETOMADA DA ECONOMIA SÓ EM

2017



INADIMPLÊNCIA DAS EMPRESAS CRESCE 12% EM SETEMBRO, DIZ SPC BRASIL



FERRAMENTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO MAPEIA E ACOMPANHA EMPREGO
FORMAL NO PAÍS



CORTE DE HORAS EXTRAS NAS EMPRESAS PRESERVA VAGAS, MAS DIMINUI RENDA



ELECTROLUX DEMITE 200 FUNCIONÁRIOS DE FÁBRICA EM CURITIBA



MOTORISTAS E COBRADORES DE EMPRESA NA RMC CRUZAM OS BRAÇOS E POVO
FICA SEM ÔNIBUS



ÍNDICE DE CONFIANÇA DO CONSUMIDOR VOLTA A SUBIR NA COMPARAÇÃO ANUAL,
DIZ

ACSP



GOVERNO E CENTRAIS SINDICAIS DISCORDAM SOBRE DADOS DA PREVIDÊNCIA



PREVIDÊNCIA PERDERÁ MAIS DE R$ 60 BI COM DESONERAÇÕES EM 2017



TRABALHADORES TEMEM PREJUÍZOS COM A REFORMA PREVIDENCIÁRIA



DIGITAL E INDEPENDENTE: O PROFISSIONAL QUE COMEÇA A MUDAR O MERCADO
DE TRABALHO



MULTINACIONAL COMPRA EMPRESA PARANAENSE DO SETOR DE PETRÓLEO E GÁS



COTIA TRADING PEDE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



APÓS RECUPERAÇÃO, ENEVA E REDE TENTAM SE REERGUER



COMO ECONOMISTAS AVALIAM A PEC DO TETO DE GASTOS



PIMCO VÊ ‘REVIRAVOLTA IMPRESSIONANTE’ NO BRASIL



ANEEL DIZ QUE NÍVEL DE SUBSÍDIO NO SETOR ELÉTRICO É ‘ABSOLUTAMENTE
INSUSTENTÁVEL’



CONSTRUÇÃO CIVIL FECHA 23,9 MIL VAGAS EM AGOSTO NO PAÍS, DIZEM
SINDUSCON-SP E FGV



PORTO SEGURO BUSCA IR ALÉM DOS CARROS



BRASIL AVANÇOU NEGOCIAÇÃO DE ACORDO COMERCIAL COM A ÍNDIA, DIZ JOSÉ
SERRA



COM INÍCIO DE BAIXA DO JURO, REVEJA APOSTAS



ETANOL PERDE VANTAGEM PARA A GASOLINA EM TODO O PAÍS



PREÇO DA GASOLINA NÃO BAIXOU TANTO



VENDAS DE IMÓVEIS NOVOS CRESCEM 13,1% EM AGOSTO EM CURITIBA



MINERADORA PROMETE QUE METADE DA SUA MÃO DE OBRA SERÁ FEMININA



MARCOPOLO CRIA POLTRONA ANTISSONO PARA MOTORISTAS



JAGUAR LAND ROVER, FORD E TATA TESTAM CARROS CONECTADOS



AUDI PODERÁ RECOMPRAR 25 MIL CARROS DE DIESELGATE NOS EUA



BMW FICA MAIS FLEXÍVEL COM NOVA FÁBRICA



PORSCHE SEGUE COM AMPLIAÇÃO DA REDE NO PAÍS



NORTON LANÇA NOVA LINHA DE DISCOS DIAMANTADOS PARA CORTES DE
PORCELANATOS E PISOS CERÂMICOS



INDÚSTRIA DE ENERGIA AVANÇA EM TENTATIVA DE ALIVIAR PERDAS COM CRISE
DA

ABENGOA



FÁBRICA DE ESPECIAIS ALAVANCA NEGÓCIOS NA SECO TOOLS



SETOR AUTOMOTIVO DEMONSTRA MAIOR OTIMISMO COM 2017



AKER SOLUTIONS, DA NORUEGA, ADQUIRE A PARANAENSE CSE



PRODUÇÃO NACIONAL DE AÇO CRESCE 3,1% EM SETEMBRO



FINANCIAMENTOS DO BNDES REGISTRAM QUEDA DE 34%



GERENCIAMENTO DE FERRAMENTAS GERA EFICIÊNCIA



FÁBRICA DA BMW INICIA PRODUÇÃO DE MOTOS EM MANAUS



CONSUMO ATINGE 40,4 MT E PRODUÇÃO DE LAMINADOS 33,8 MT DE
JAN/AGO/16, NA

AL, APONTA ALACERO

CÂMBIO
EM 24/10/2016
Compra

Venda

Dólar

3,131

3,131

8Euro

3,408

3,409

Fonte: BACEN

Novos Projetos de Lei- Departamento de Assuntos Legislativo
24/10/2016 – Fonte: FIEP
Confira nessa edição os novos projetos de lei apresentados na Assembleia Legislativa
do Estado do Paraná.
ÍNDICE
NOVOS PROJETOS DE LEI FEDERAL
Padronização para a compra de bens, materiais e serviços comuns pela administração
pública federal
PL 6245/2016 do deputado Fernando Francischini (SD/PR)
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
Destinação do AFRMM para o Programa de Ciência e Tecnologia para o Agronegócio
PLS 364/2016 do senador Alvaro Dias (PV/PR)
QUESTÕES INSTITUCIONAIS
Regramento sobre o credenciamento de interessados nas atividades legislativas
PRC 176/2016 da deputada Cristiane Brasil (PTB/RJ)
MEIO AMBIENTE
Inserção dos medicamentos humanos e suas embalagens no rol de produtos
obrigatórios do sistema de logística reversa
PLS 375/2016 do senador Paulo Rocha (PT/PA
Instituição de Política Nacional de Fauna
PL 6268/2016 do deputado Valdir Colatto (PMDB/SC)
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA
ORGANIZAÇÃO SINDICAL E CONTRIBUIÇÃO
Manutenção das categorias diferenciadas constantes do Quadro de Atividades e
Profissões da CLT
PL 6258/2016 da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados
DISPENSA
Estabilidade provisória do adotante ou que obtiver guarda judicial para fins de adoção
PEC 49/2016 do senador Telmário Mota (PDT/RR)
OUTRAS MODALIDADES DE CONTRATOS
Incentivo fiscal às empresas que contratem mão de obra egressas do sistema prisional
PL 6253/2016 do deputado Francisco Floriano (DEM/RJ)
FGTS
Remuneração da conta vinculada do FGTS conforme os índices da poupança
PL 6223/2016 do deputado Fausto Pinato (PP/SP)
RELAÇÕES INDIVIDUAIS DO TRABALHO
Obrigação do pagamento de salário via rede bancária pública
PL 6271/2016 do deputado Roberto Freire (PPS/SP)
Sustação da portaria 4/2016 do Ministério do Trabalho - lista suja do trabalho escravo
PDC 532/2016 da deputada Jozi Araújo (PTN/AP)
CUSTO DE FINANCIAMENTO
Obrigação no caso de denegação de crédito, da exposição de motivos do indeferimento
PL 6241/2016 do deputado Silas Freire (PR/PI)

INFRAESTRUTURA
Prorrogação dos prazos para elaboração dos Planos de Mobilidade Urbana
MPV 748/2016 do Poder Executivo
Estipulação dos parâmetros de gratuidade para o uso do serviço público
PL 6246/2016 do deputado Laerte Bessa (PR/DF)
INTERESSE SETORIAL
INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA
Obrigatoriedade de folhetos e cartazes explicativos sobre gordura trans em
estabelecimentos comerciais
PL 6158/2016 do deputado Beto Salame (PP/PA)
INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO
Alteração das regras de prestação de serviços de internet
PL 6239/2016 do deputado Tenente Lúcio (PSB/MG)
Utilização dos recursos do FUST na ampliação do serviço de telefonia móvel
PL 6273/2016 do deputado Afonso Hamm (PP/RS)
NOVOS PROJETOS DE LEI ESTADUAL
TRIBUTOS
Taxas
Dispõe sobre a cobrança de taxas de serviço em estabelecimentos comerciais e dá
outras providências
PL 485.2016 de autoria do deputado Gilberto Ribeiro (PRB)
QUESTÕES INSTITUICIONAIS
Autoriza na forma que especifica, a Procuradoria Geral do Estado do Paraná a celebrar
composições em execuções fiscais com base na penhora do faturamento dos
devedores, para fins de garantia e de pagamento da dívida ativa ajuizada e dos
acessórios legais, devidos ao Estado do Paraná e às suas autarquias.
PL 490.2016 de autoria do Poder Executivo
Orçamento
Dispõe sobre a destinação dos recursos oriundos de devoluções voluntárias de receitas
de dotações orçamentárias repassados pela Assembleia Legislativa do Paraná ao Poder
Executivo
PL 489.2016 de autoria do deputado Ademir Bier (PMDB) e Tercílio Turini (PPS)
MEIO AMBIENTE
Desenvolvimento Sustentável
Dispõe sobre medidas e reciclagem de óleos de origem vegetal e animal de uso
culinário e seus resíduos
PL 486.2016 de autoria da deputada Cristina Silvestri (PPS)
Confiança da indústria recua em outubro, aponta prévia da FGV
24/10/2016 – Fonte: UOL Economia
A confiança da indústria de transformação voltou a cair em outubro, puxada por
avaliações mais negativas sobre a situação atual e pela queda das expectativas,
mostra a prévia da sondagem mensal realizada pela Fundação Getulio Vargas (FGV).
O Índice de Confiança da Indústria (ICI) diminuiu 1,3 ponto, para 86,9 pontos, após
subir 2,1 pontos em setembro. Na métrica de médias móveis trimestrais, o índice
ficaria estável, em 87,1 pontos.
A manutenção da tendência de acomodação iniciada em agosto, quando o indicador
também caiu, é observada nos subíndices que separam os indicadores por horizontes

temporais. O Índice de Expectativas (IE) cedeu 1,5 ponto na prévia de outubro, para
88,3 pontos, após aumentar 2,5 pontos um mês antes. Da mesma forma, a prévia do
Índice da Situação Atual (ISA) recuou 1 ponto, para 85,7 pontos, após elevação de
1,5 ponto em setembro.
Na comparação com igual intervalo de 2015, o índice de confiança teve alta de 10,8
pontos, o de situação atual avançou 11,6 pontos e o de expectativas registrou
acréscimo de 9,1 pontos.
A sondagem mostra, ainda, que a indústria está mais ociosa em outubro. O Nível de
Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) encolheu 0,6 ponto, para 74,1%.
Para a prévia de outubro de 2016 foram consultadas 780 empresas entre os dias 3 e
20 deste mês. O resultado final da pesquisa será divulgado na próxima segunda-feira,
dia 31 de outubro.
Indústria pressiona governo por conteúdo local no setor de petróleo
24/10/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo
As duas maiores federações de indústrias do país decidiram pressionar o governo para
participar da elaboração das novas regras de conteúdo local do setor de petróleo. A
avaliação é que as medidas anunciadas beneficiam apenas as petroleiras.
O tema foi discutido pelo presidente Michel Temer e os presidentes da Fiesp, Paulo
Skaf, e da Firjan, Eduardo Eugênio Gouveia Vieira em almoço em setembro.
As entidades reagem à pressão das petroleiras, que tem se reunido frequentemente
com o governo neste ano.
O recado dado a Temer foi que, embora entenda a necessidade de flexibilização, a
indústria quer evitar uma mudança radical.
Os principais pontos de atrito são o programa de isenção tributária para a compra de
equipamentos petrolíferos, chamado Repetro, e a possibilidade de perdão às
petroleiras pelo não cumprimento de índices comprometidos em leilões realizados.
Criado em 1999, o Repetro vence em 2019. As petroleiras pedem sua prorrogação,
alegando que sua extinção resultaria em perda de competitividade e de investimentos.
A indústria reclama que o programa incentiva importações em detrimento dos
fabricantes locais, que não conseguem isenção total sobre os equipamentos feitos no
Brasil, já que pagam impostos sobre componentes nacionais e importados.
A gerente de petróleo e gás da Firjan, Karine Fragoso, diz que a entidade propõe a
extensão dos benefícios para os fabricantes nacionais.
Segundo o presidente-executivo da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e
Equipamentos (Abimaq), José Velloso, o programa representou uma renúncia de R$
10 bilhões por ano entre 2011 e 2013.
No caso do perdão pelo não cumprimento dos compromissos anteriores, chamado de
"waiver", a indústria reclama que empresas se instalaram no país para fornecer para
as petroleiras com base nos índices de conteúdo local. Entre 2011 e 2016, a ANP
aplicou R$ 570 milhões em multas às petroleiras.
As discussões de flexibilização no conteúdo local foram iniciadas no governo Dilma,
mas ganharam ritmo com Temer, que quer lançar um novo modelo em dezembro,
quando serão anunciados os próximos leilões de áreas petrolíferas no país.

Em janeiro, foi lançado o Programa de Estímulo à Competitividade da Cadeia
Produtiva, ao Desenvolvimento e ao Aprimoramento de Fornecedores do Setor de
Petróleo e Gás Natural (Pedefor), que dá bônus para petroleiras que fomentarem
abertura ou expansão de fábricas no país.
A medida foi criticada pelos fornecedores por permitir que as concessionárias usem os
bônus para evitar multas por não cumprir índices.
A pressão sobre o governo aumentou em junho, quando a Petrobras passou a defender
abertamente a flexibilização das regras após a chegada de Pedro Parente à
presidência. Em 2016, o governo recebeu os presidentes globais da Shell, Ben Van
Beurden, e da Statoil, Eldar Saetre. O setor afirma que ganharia investimentos de US$
250 bilhões com as mudanças.
"Eles ameaçam com um investimento que só vai acontecer na década que vem. O
fechamento de fábricas vai trazer desemprego agora", rebate Velloso.
O que é a 4ª revolução industrial - e como ela deve afetar nossas vidas
24/10/2016 – Fonte: UOL Economia
No final do século 17 foi a máquina a vapor. Desta vez, serão os robôs integrados em
sistemas ciberfísicos os responsáveis por uma transformação radical. E os economistas
têm um nome para isso: a quarta revolução industrial, marcada pela convergência de
tecnologias digitais, físicas e biológicas.
Eles antecipam que a revolução mudará o mundo como o conhecemos. Soa muito
radical? É que, se cumpridas as previsões, assim será. E já está acontecendo, dizem,
em larga escala e a toda velocidade.
"Estamos a bordo de uma revolução tecnológica que transformará fundamentalmente
a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Em sua escala, alcance e
complexidade, a transformação será diferente de qualquer coisa que o ser humano
tenha experimentado antes", diz Klaus Schwab, autor do livro "A Quarta Revolução
Industrial", publicado este ano.
Os "novos poderes" da transformação virão da engenharia genética e das
neurotecnologias, duas áreas que parecem misteriosas e distantes para o cidadão
comum.
No entanto, as repercussões impactarão em como somos e como nos relacionamos
até nos lugares mais distantes do planeta: a revolução afetará o mercado de trabalho,
o futuro do trabalho e a desigualdade de renda. Suas consequências impactarão a
segurança geopolítica e o que é considerado ético.
Então de que se trata essa mudança e por que há quem acredite que se trata de uma
revolução?
O importante, destacam os teóricos da ideia, é que não se trata de um desdobramento,
mas do encontro desses desdobramentos. Nesse sentido, representa uma mudança
de paradigma e não mais uma etapa do desenvolvimento tecnológico.
"A quarta revolução industrial não é definida por um conjunto de tecnologias
emergentes em si mesmas, mas a transição em direção a novos sistemas que foram
construídos sobre a infraestrutura da revolução digital (anterior)", diz Schwab, diretor
executivo do Fórum Econômico Mundial e um dos principais entusiastas da
"revolução".

"Há três razões pelas quais as transformações atuais não representam uma extensão
da terceira revolução industrial, mas a chegada de uma diferente: a velocidade, o
alcance e o impacto nos sistemas. A velocidade dos avanços atuais não tem
precedentes na história e está interferindo quase todas as indústrias de todos os
países", diz o Fórum.
Também chamada de 4.0, a revolução acontece após três processos históricos
transformadores. A primeira marcou o ritmo da produção manual à mecanizada, entre
1760 e 1830. A segunda, por volta de 1850, trouxe a eletricidade e permitiu a
manufatura em massa. E a terceira aconteceu em meados do século 20, com a
chegada da eletrônica, da tecnologia da informação e das telecomunicações.
Agora, a quarta mudança traz consigo uma tendência à automatização total das
fábricas - seu nome vem, na verdade, de um projeto de estratégia de alta tecnologia
do governo da Alemanha, trabalhado desde 2013 para levar sua produção a uma total
independência da obra humana.
A automatização acontece através de sistemas ciberfísicos, que foram possíveis graças
à internet das coisas e à computação na nuvem.
Os sistemas ciberfísicos, que combinam máquinas com processos digitais, são capazes
de tomar decisões descentralizadas e de cooperar - entre eles e com humanos mediante a internet das coisas.
O que vem por aí, dizem os teóricos, é uma "fábrica inteligente". Verdadeiramente
inteligente. O princípio básico é que as empresas poderão criar redes inteligentes que
poderão controlar a si mesmas.
Os números econômicos são impactantes: segundo calculou a consultora Accenture
em 2015, uma versão em escala industrial dessa revolução poderia agregar US$ 14,2
bilhões à economia mundial nos próximos 15 anos.
No Fórum Mundial de Davos, em janeiro deste ano, houve uma antecipação do que os
acadêmicos mais entusiastas têm na cabeça quando falam de Revolução 4.0:
nanotecnologias, neurotecnologias, robôs, inteligência artificial, biotecnologia,
sistemas de armazenamento de energia, drones e impressoras 3D.
Mas esses também serão os causadores da parte mais controversa da quarta
revolução: ela pode acabar com cinco milhões de vagas de trabalho nos 15 países
mais industrializados do mundo.
Revolução para quem?
Os países mais desenvolvidos adotarão as mudanças com mais rapidez, mas os
especialistas destacam que as economias emergentes são as que mais podem se
beneficiar.
A quarta revolução tem o potencial de elevar os níveis globais de rendimento e
melhorar a qualidade de vida de populações inteiras, diz Schwab. São as mesmas
populações que se beneficiaram com a chegada do mundo digital - e a possibilidade
de fazer pagamentos, escutar e pedir um táxi a partir de um celular antigo e barato.
Obviamente, o processo de transformação só beneficiará quem for capaz de inovar e
se adaptar.
"O futuro do emprego será feito por vagas que não existem, em indústrias que usam
tecnologias novas, em condições planetárias que nenhum ser humano já
experimentou", diz David Ritter, CEO do Greenpeace Austrália/Pacífico em uma coluna
sobre a quarta revolução industrial para o jornal britânico "The Guardian".

E os empresários parecem entusiasmados - mais que intimidados - pela magnitude do
desafio, uma pesquisa aponta que 70% têm expectativas positivas sobre a quarta
revolução industrial.
Ao menos esse é o resultado do último Barômetro Global de Inovação, uma pesquisa
que compila opiniões de mais de 4.000 líderes e pessoas interessadas nas
transformações em 23 países.
Ainda assim, a distribuição regional é desigual e os mercados emergentes da Ásia são
os que estão adotando as transformações de uma forma mais intensa que os de
economias mais desenvolvidas.
"Ser disruptivo é o padrão modelo para executivos e cidadãos, mas continua sendo
um objetivo complicado de se colocar em prática", reconhece o estudo.
Os perigos do cibermodelo
Nem todos veem o futuro com otimismo: as pesquisas refletem as preocupações de
empresários com o "darwinismo tecnológico", onde aqueles que não se adaptam não
conseguirão sobreviver.
E se isso acontece a toda velocidade, como dizem os entusiastas da quarta revolução,
o efeito pode ser mais devastador que aquele gerado pela terceira revolução.
"No jogo do desenvolvimento tecnológico, sempre há perdedores. E uma das formas
de desigualdade que mais me preocupa é a dos valores. Há um risco real de que a
elite tecnocrática veja todos as mudanças que vêm como uma justificativa de seus
valores", disse à BBC Elizabeth Garbee, pesquisadora da Escola para o Futuro da
Inovação na Sociedade da Universidade Estatal do Arizona (ASU).
"Esse tipo de ideologia limita muito as perspectivas que são trazidas à mesa na hora
de tomar decisões (políticas), o que por sua vez aumenta a desigualdade que vemos
no mundo hoje", diz.
"Considerando que manter o status quo não é uma opção, precisamos de um debate
fundamental sobre a forma e os objetivos desta nova economia", diz Ritter, que
considera que deve haver um "debate democrático" em relação às mudanças
tecnológicas.
Por um lado, há quem desconfie de que se trata de uma quarta revolução: é certo que
as mudanças são muitas e profundas, mas o conceito foi usado pela primeira vez em
1940 em um documento de uma revista de Harvard intitulado "A Última Oportunidade
dos Estados Unidos", que trazia um futuro sombrio para avanço da tecnologia e seu
uso representa uma "preguiça intelectual", diz Garbee.
Outros, mais pragmáticos, alertam que a quarta revolução só aumentará a
desigualdade na distribuição de renda e trará consigo todo tipo de dilemas de
segurança geopolítica.
O mesmo Fórum Econômico Mundial reconhece que "os benefícios da abertura estão
em risco" por causa de medidas protecionistas, especialmente barreiras não tarifárias
do comércio mundial que foram exacerbadas desde a crise financeira de 2007: um
desafio que a quarta revolução deverá enfrentar se quiser entregar o que promete.
"O entusiasmo não é infundado, essas tecnologias representam avanços assombrosos.
Mas o entusiasmo não é desculpa para a ingenuidade e a história está infestada de
exemplos de como a tecnologia passa por cima dos marcos sociais, éticos e políticos
que precisamos para fazer bom uso dela", diz Garbee.

Saiba mais sobre a Revolução Industrial
A máquina a vapor na Escola de Engenheiros Industriais da Escola Politécnica de Madri
é um dos símbolos da Revolução Industrial.
Responsável por grandes modificações dos meios de produção, que revolucionaram o
modo de vida das pessoas, esse processo começou na Inglaterra em fins do século 18
e se expandiu para outros países no século 20.
Indústria e comércio esperam final de ano melhor, mas projetam retomada
da economia só em 2017
24/10/2016 – Fonte: R7

A economia brasileira já demonstra seus primeiros sinais de retomada, com a
estabilidade da inflação e a queda dos juros básicos. Os indícios de recuperação
também já estão presentes no setor produtivo, mas os reflexos efetivos só devem
aparecer em 2017, de acordo com associações que representam diversas áreas da
indústria e do setor de serviços.
Em sondagem divulgada nesta semana, o Ibre (Instituto Brasileiro de Economia), da
FGV (Fundação Getulio Vargas), aponta que os meses entre junho e agosto foram
responsáveis pela melhor taxa da economia dos últimos seis trimestres, com retração
de 0,35% no período.
O dado oficial das riquezas produzidas no País é divulgado trimestralmente pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O último, referente ao segundo
trimestre de 2016, apontou que o PIB (Produto Interno Bruto), soma de todos os bens
e serviços produzidos, encolheu 0,6% sobre os três meses anteriores.
Tradicionalmente conhecido por antecipar as tendências da economia, o setor de
embalagens já começa a esboçar uma reação com a ajuda de clientes da área de
abastecimento, como alimentos, bebidas, produtos de cuidados pessoas e limpeza.
Segundo a diretora-executiva da Abre (Associação Brasileira de Embalagem), Luciana
Pellegrino, o setor aposta em uma retomada já neste último trimestre de 2016.
— O que a gente percebe é que vem enfraquecendo esse cenário de desaceleração e
a gente já tem uma expectativa de fechar esse último trimestre com resultado positivo
de 0,7% em relação ao quarto trimestre de 2015.

As notícias também são boas para quem vende comida e bebida.O presidente da
Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), Paulo Solmucci Júnior,
observa que a situação do setor parou de piorar no mês de abril.
Solmucci, no entanto, lamenta que o ritmo dos negócios ainda não acompanhou as
expectativas dos empresários que, segundo ele, fecharam 36% dos estabelecimentos
durante a crise e devem terminar 2016 ainda no vermelho.
— Nós tínhamos uma expectativa de se recuperar as vendas já neste segundo
semestre. Essa esperança está se frustrando. Embora alguns estejam falando em
fechar o ano um pouco melhor, a média talvez não seja suficiente para recuperar a
queda do primeiro semestre.
O aumento das vendas em algumas áreas do comércio ainda não empolga muito o
presidente da SBVC (Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo), Eduardo Terra.
Na avaliação dele, o consumo ainda resiste um tempo para se recuperar efetivamente
em função da situação financeira dos consumidores e do alto índice de desempregados
no País.
— Nós estamos falando provavelmente que, neste último trimestre, teremos alguns
sinais de retomada para entrar no ano que vem já em um ambiente diferente. [...]
Demora um pouco para que a atração venha de novo. Claro que essa época de fim de
ano nos ajuda a engatar uma marcha mais forte para andar em um ritmo diferente no
ano que vem.
Embora exista uma perspectiva positiva entre os empresários do setor, a Abinee
(Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica) analisa que o segmento vai
fechar o ano com queda de 1% na comparação com 2015.
Para o presidente da entidade, Humberto Barbato, as expectativas ainda não se
reverteram em negócios e apenas 37% dos empresários do setor acreditam em
crescimento ao longo dos últimos três meses do ano, contra 27% que esperam pela
estabilidade e 40% que preveem uma nova queda.
— Nós estamos vivendo um momento em que existe um certo otimismo em relação à
melhoria das condições de mercado. À medida que a pessoa se sente com menos risco
de perder o emprego, ela começa a voltar ao consumo.
2017
As esperanças dos empresários aumentam quando o assunto é o ano de 2017. De
acordo com Terra, o comércio tende a crescer 2% no próximo ano e puxar um
crescimento efetivo caso as reformas do ambiente econômico sejam confirmadas.
— Eu não acredito que 2017 seja um ano espetacular, mas ele pode criar as condições
para que a gente esteja no início de um novo ciclo de crescimento, que a gente espera
que dure mais anos para que 2018 e 2019 tenham um crescimento mais forte e sólido.
O presidente da Abrase comemora a previsão de que o ramo de atividade deve crescer
2% após dois anos de queda. Solmucci, no entanto, avalia que o momento ruim do
setor deve ainda persistir no início de 2017 em função da movimentação de muitas
pessoas que perderam o emprego e abriram o próprio bar ou restaurante.
— Até abril de 2017, a gente acha que as coisas continuam piorando porque, mesmo
que a economia pare de cair, o desemprego não reage muito rápido. Enquanto o
emprego não começar a reagir, nós não conseguimos melhorias.

Inadimplência das empresas cresce 12% em setembro, diz SPC Brasil
24/10/2016 – Fonte: G1
O número de empresas inadimplentes voltou a crescer setembro, de acordo com indicador
do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas (CNDL). Em relação ao mesmo período de 2015, a alta foi de 12,20%.

Também foi registrado crescimento de 14,55% na variação da quantidade de dívidas em
atraso em nome de pessoas jurídicas, na mesma base de comparação.
Já na comparação mensal, contra agosto, a alta foi de 1,26% na quantidade de empresas
inadimplentes e de 1,09% no volume de dívidas.
Na análise por região, a que mais teve o maior aumento do número de empresas
negativadas foi o Nordeste, com avanço de 14,62% na comparação com o mesmo período
de 2015. Na sequência, aparece o Norte, cujo avanço foi de 12,69% na mesma base de
comparação. No Centro-Oeste, o crescimento foi de 11,22% e no Sul, de 9,78%.
De acordo com a pesquisa, o setor que concentra o maior número de empresas
negativadas é o comércio: 50,29%. Em seguida, estão serviços (34,53%).
Para o presidente da CNDL, Honório Pinheiro, a recessão econômica afeta a capacidade
das empresas de honrarem seus compromissos, principalmente por conta dos juros
elevados, que encarecem o custo do capital.
“A atividade econômica ainda enfraquecida prejudica o faturamento das empresas e,
consequentemente a sua capacidade de pagamento. Se o cenário de recuperação
econômica se confirmar, o que ainda não parece tão claro, podemos esperar uma
desaceleração mais intensa no ritmo ainda alto do crescimento da inadimplência”, disse
Pinheiro em nota.
Ferramenta do Ministério do Trabalho mapeia e acompanha emprego formal
no país
24/10/2016 – Fonte: R7
Uma ferramenta disponível no site do Ministério do Trabalho permite mapear e
acompanhar o emprego formal em todo país. Chamada de Painel de Monitoramento
do Mercado de Trabalho (http://mercadodetrabalho.mte.gov.br/) a página possibilita
pesquisar o cenário do emprego formal em qualquer estado ou cidade brasileira.
As informações disponíveis vão desde o comportamento da abertura e fechamento de
vagas, até a oscilação de rendimentos das ocupações.
O analista de políticas sociais do Ministério do Trabalho, Vinicius Lobo, explica que o
objetivo da ferramenta é disponibilizar essa informação de maneira simples e acessível
para que qualquer pessoa possa utilizá-la como fonte de pesquisa.
“Um trabalhador que pretende migrar para outra cidade pode usar esse site para saber
como está o mercado de trabalho nessa nova cidade, por exemplo. Ele vai poder saber
coisas como: quais as profissões em alta, qual o salário médio dos profissionais e se

as vagas da ocupação que ele busca estão abrindo ou fechando”, exemplifica.
Para o secretário de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho, Leonardo
Arantes, a principal utilidade do Painel de Monitoramento é a possibilidade de ser
usado como base para o planejamento e gestão das políticas públicas.
“O gestor público pode acessar essas informações para saber como está se
comportando o emprego na sua cidade ou no seu estado e utilizá-las para planejar ou
ajustar os rumos da execução dos serviços. Os técnicos do Sistema Nacional de
Emprego (Sine) usam muito. E prefeitos e governadores podem fazer o mesmo”,
avalia.
Os dados que constam no painel utilizam três fontes de informação: a Relação Anual
de Informações Sociais (Rais), o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(Caged) e o Sistema de Registro de Empresas de Trabalho temporário (Sirett).
Corte de horas extras nas empresas preserva vagas, mas diminui renda
24/10/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo

A parcela dos empregados no país que trabalham 49 horas ou mais por semana –
cumprindo jornadas diárias de 10 horas em média– atingiu seu menor nível nos
últimos quatro anos. É mais um reflexo da crise e da deterioração do mercado de
trabalho, que tem provocado redução de horas extras nas empresas.
Segundo especialistas ouvidos pela Folha, muitos empregadores têm recorrido a esse
expediente para evitar ainda mais demissões. Embora ajude a preservar empregos, o
corte das horas extras reduz a renda dos trabalhadores e seu potencial de consumo.
Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), ao fim do segundo
trimestre deste ano, a parcela de pessoas que trabalhavam 49 ou mais horas por
semana esteve restrita a 10,9%. No primeiro trimestre de 2012, início da série
histórica das estatísticas do instituto, esse grupo representava 16,9%.
Queda semelhante ocorreu com a parcela dos que trabalham entre 45 e 48 horas
semanais –recuo de 5,9 pontos percentuais para 11,8% no segundo trimestre deste
ano.
Em 2012, a economia ainda vivia momentos de bonança e a demanda aquecida
permitia que as empresas tivessem grande contingente de funcionários
complementando a rotina com horas extras.
"O empregador negocia redução da carga horária em resposta a uma demanda que
não está aquecida", afirmou Bruno Alfano, da FGV (Fundação Getúlio Vargas).
De acordo com o economista Marcelo Azevedo, da CNI (Confederação Nacional da
Indústria), o movimento ocorre principalmente nas fábricas. Além do alto custo para
demitir uma pessoa no Brasil, as empresas querem evitar gastos com o treinamento
de novos funcionários quando a economia melhorar.
"Muitas vezes, a melhor saída é reduzir o número de horas, evitando, assim, a
demissão", disse Azevedo.

A CNI tem um índice que mede o nível das horas trabalhadas na indústria. O indicador
é expresso em uma base fixa em pontos, em que 100 é equivalente às horas
trabalhadas na indústria em 2006.
Em agosto, por exemplo, o índice foi de 84 pontos, o menor nível desde dezembro de
2015, de 88. Antes, o pior desempenho havia sido em agosto de 2003, 90,4 pontos.
"Meses sucessivos de quedas de horas pagas indicam que esse movimento pode passar
para o desemprego efetivo", afirmou o economista-chefe do IEDI, Rafael Cagnil.
"Empresas de montagem, de bens de consumo duráveis em geral, tendem a adotar
mais frequentemente esse tipo de estratégia."
As montadoras lançaram mão da prática com frequência. Segundo a Anfavea
(Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), das 126 mil pessoas
empregadas no setor em agosto, 22,3 mil estavam afastadas, em férias coletivas, ou
layoffs ou no PPE (Programa de Proteção ao Emprego), com carga horária reduzida.
O programa prevê redução em 30% do salário do trabalhador, e governo e empresa
dividem o custo do salário. Há também redução das horas trabalhadas por semana.
Segundo o técnico da coordenação de emprego e renda do IBGE, Cimar Azeredo, os
trabalhadores que estavam na ponta das 49 horas por semana estão migrando para o
grupo de 40 a 44 horas semanais –cerca de 8 horas por dia–, o padrão brasileiro.
"Os grupos estão tentando se ajustar nas 40, 44 horas. Em geral, as pessoas fazem
horas extras para complementar a renda, mas com a crise os empregadores perdem
capacidade de pagar mais. O primeiro movimento é reduzir essa quantidade de horas",
disse.
Electrolux demite 200 funcionários de fábrica em Curitiba
24/10/2016 – Fonte: Gazeta do Povo
Cortes foram na unidade do bairro Guabirotuba, que produz freezers e
refrigeradores

A Electrolux demitiu 200 funcionários da fábrica no bairro do Guabirotuba, em Curitiba,
nesta sexta-feira (21). A informação foi confirmada pela empresa, que justificou os
cortes na readequação da produção em relação à demanda do mercado. A sede produz
refrigeradores e freezers.
De acordo com o Seletroar, sindicato que representa os trabalhadores, a empresa
vinha enfrentando excesso de estoque, inclusive com diversos barracões alugados na
capital para acomodar produtos.
O sindicato confirmou que a Electrolux oferecerá aos demitidos um pacote de
benefícios, que não foi detalhado por ainda não ter sido formalizado no Ministério
Público do Trabalho (MPT).
Nem a empresa ou o sindicato informaram o número total de empregados na unidade
após as demissões. Em dezembro de 2015, o número era 3,9 mil trabalhadores.

Crise
A Electrolux, assim como as demais empresas do segmento, enfrenta dificuldades há
quase dois anos, em razão da retração do mercado. Estimativas do Seletroar é que os
cortes de vagas no setor tenham chegado a 20% no período. As vendas de
eletrodomésticos recuaram 14% no acumulado de janeiro a agosto, segundo a
Pesquisa Mensal de Comércio do IBGE.
De origem sueca, a multinacional desembarcou no Paraná em 1996, com a compra da
Refripar, fabricante da marca Prosdócimo. Além da fábrica do Guabirotuba, a empresa
tem uma unidade na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), onde monta aspiradores de
pó e eletroportáteis. Em São Carlos (SP), a companhia fabrica lavadoras de roupa e
fogões e, em Manaus, aparelhos de ar-condicionado e fornos de micro-ondas.
Motoristas e cobradores de empresa na RMC cruzam os braços e povo fica
sem ônibus
24/10/2016 – Fonte: Tribuna PR

Quem depende do transporte coletivo de Araucária, na região metropolitana de
Curitiba, enfrenta problemas nesta segunda-feira (24). Funcionários da Viação
Tindiquera cruzaram os braços por causa do atraso na liberação do adiantamento do
salário.
Segundo o Sindicato dos motoristas e cobradores de ônibus de Curitiba e Região
Metropolitana de Curitiba (Sindimoc), o atraso ocorre desde o dia 20. Em agosto deste
ano a população enfrentou o mesmo problema.
Parte do terminal central de Araucária está completamente vazia neste início de
semana, já que nenhum ônibus está saindo da cidade. Outra parte do terminal, que
atende Curitiba e Contenda, está com o fluxo normal.
Segundo a empresa o atraso ocorre por causa do não repasse da verba por parte da
companhia de ônibus de Aracária. A Viação Tindiquera tem aproximadamente 600
funcionários.
Frequente
A mesma empresa, conforme o Sindimoc, já teve registros de atrasos nos
pagamentos, inclusive com manifestações feitas da mesma forma. Segundo o
sindicato, há aproximadamente dois anos, os atrasos tinham parado de acontecer,
mas voltaram
Índice de confiança do consumidor volta a subir na comparação anual, diz
ACSP
24/10/2016 – Fonte: Tribuna PR
O indicador de confiança dos consumidores medido pela Associação Comercial de São
Paulo (ACSP) mostrou, neste mês, alta no comparativo anual pela primeira vez desde
dezembro de 2014.
Puxado pela melhora de humor nas cidades do interior, o Índice Nacional de Confiança
(INC) alcançou 78 pontos em outubro, num aumento de quatro pontos tanto sobre o
mês anterior quanto em relação a outubro de 2015.

Embora o indicador ainda esteja no campo do pessimismo – intervalo de 0 a 100, num
total de 200 pontos possíveis -, a associação dos comerciantes paulistas fez uma
avaliação positiva do resultado da pesquisa, realizada entre os dias 1 e 12 de outubro
pelo Instituto Ipsos em todas as regiões do Brasil.
“Há entre os consumidores uma expectativa de melhora quanto ao futuro do País. É
um sinal alentador para a economia e o varejo”, afirma, em nota, o presidente da
ACSP, Alencar Burti, que atribui a melhora de confiança às primeiras medidas em
direção ao ajuste fiscal, além da desaceleração da inflação.
Nas cidades do interior, o INC subiu de 78 para 86 pontos na passagem de setembro
para outubro. Já nas regiões metropolitanas, mais dependentes da indústria, o índice
caiu 8 pontos, para 48 pontos.
Governo e centrais sindicais discordam sobre dados da Previdência
24/10/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo

As discordâncias sobre a reforma da Previdência vão além do provável aumento da
idade para aposentadoria, como o governo quer estabelecer, e opões críticos e
defensores das mudanças até na leitura dos dados do setor.
As centrais sindicais defendem a ideia de que a Previdência não é deficitária, o que
reduziria a urgência da reforma. Do outro lado, o governo e economistas consideram
a leitura equivocada e apresentam, na defesa por mudanças, saldos negativos
crescentes.
O número mais difundido sobre a insolvência do sistema previdenciário é um deficit
no Regime Geral de Previdência Social (que inclui trabalhadores da iniciativa privada
urbana e rural) que, segundo dados oficiais, superou R$ 85 bilhões em 2015.
Opositores da reforma sustentam, porém, que o financiamento dos benefícios, previsto
na Constituição, é garantido por contribuições que são desviadas para o pagamento
de outras despesas, provocando saldo negativo nas contas.
A divergência levou o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da
Fazenda, Mansueto Almeida, a publicar em uma rede social comentários chamando os
cálculos de "truques".
Nos cálculos do governo, o deficit da Previdência considera receitas que vêm de
contribuições patronais e de trabalhadores e despesas apenas com aposentados e
pensionistas, sem contar os benefícios assistenciais garantidos pela Constituição a
idosos e deficientes de baixa renda.
O saldo negativo poderia ter sido R$ 40 bilhões menor sem as reduções nas
contribuições previdenciárias concedidas a empresas do Simples, entidades
filantrópicas e MEIs (microempreendedor individual).
Ainda assim, no ano passado as contas ficariam no vermelho em mais de R$ 45 bilhões
–um pouco menos do que o governo gastou em todo o ano com seguro-desemprego
e abono: R$ 48 bilhões.

O ROMBO
O deficit exclusivamente do Regime Geral de Previdência existe há 20 anos, desde
2006, afirma o consultor Renato Follador, ex-secretário de Previdência do Paraná. Os
dados disponibilizados pelo antigo Ministério da Previdência na internet, desde 2003,
mostram resultados negativos em todos os anos.
"Isso mostra que não se trata de um problema conjuntural, mas estrutural", disse.
Em 2015, a maior parte do vermelho veio da Previdência dos trabalhadores do setor
rural, cujo deficit fechou o ano em R$ 91 bilhões. Na conta dos trabalhadores das
áreas urbanas, houve superavit de R$ 5 bilhões. Mas, com o aumento do desemprego,
esse sistema também tornou-se deficitário neste ano.
Integrantes do grupo que discute a reforma da Previdência com o governo, as centrais
sindicais argumentam, contudo, que a Previdência é só um dos braços da seguridade
social, tripé formado ainda por assistência social e saúde.
Pela Constituição, o financiamento da seguridade inclui receitas adicionais, como a
CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), a Cofins (Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social) e o dinheiro arrecadado pelo governo com
loterias.
Os dados oficiais, do Ministério do Planejamento, mostram que, ainda com essas
receitas, o resultado é negativo desde 2003. Em 2015, o deficit superou R$ 166
bilhões.
Cálculos feitos por técnicos ligados à UGT (União Geral dos Trabalhadores) e à CUT
(Central Única dos Trabalhadores) mostram resultados positivos entre 2007 e 2015.
Para a UGT, no ano passado o saldo da seguridade ficou positivo em R$ 4,3 bilhões.
Para a CUT, sobraram R$ 20 bilhões.
Em comum, esses cálculos desconsideram as aposentadorias de funcionários públicos,
que representaram gastos de R$ 104 bilhões em 2015, segundo o Planejamento. As
contribuições de servidores e do governo federal somaram pouco mais de R$ 31
bilhões.
MAIS RECEITA
As centrais também apresentam receitas maiores em seus cálculos. Um dos motivos
é a retirada dos efeitos da DRU (Desvinculação das Receitas da União), mecanismo
que reduziu em R$ 61 bilhões o orçamento da seguridade em 2015, segundo o
governo. A DRU permite a realocação das verbas de acordo com as necessidades do
governo.
Os cálculos também contabilizaram receitas que não entraram nos cofres públicos em
razão de desonerações que beneficiaram desde editoras de livros e construtoras do
Minha Casa, Minha Vida a igrejas e indústrias da Zona Franca de Manaus, todos
aprovadas pelo Congresso.
As centrais defendem que essas benesses sejam revistas antes de qualquer discussão
sobre a reforma da Previdência. "Somos favoráveis ao aprimoramento da Previdência,
mas não do jeito que quer o governo", disse Ricardo Patah, presidente da UGT. As
centrais já combinaram duas mobilizações em novembro contra pontos da reforma.
O governo sustenta que a DRU não pode retirar recursos de aposentadorias e insiste
que a reforma é necessária. Renato Follador tem a mesma opinião. "A conta é uma
aritmética simples", afirmou o especialista.

"No entanto, o sistema de seguridade não é uma fotografia, é um processo dinâmico,
e facilmente podemos verificar o descasamento [nos fluxos de receitas e despesas no
futuro."

Previdência perderá mais de R$ 60 bi com desonerações em 2017
24/10/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

O desequilíbrio das contas do INSS seria menor se o governo não abrisse mão, todos
os anos, de dezenas de bilhões de reais em contribuições previdenciárias.
Aparentemente ignoradas na reforma da Previdência que o governo vai enviar ao
Congresso, as renúncias devem somar R$ 56,4 bilhões neste ano e R$ 62,5 bilhões no
próximo, segundo projeções da Receita Federal.
Eliminar ou reduzir as desonerações não bastaria para zerar o déficit da Previdência
Social, nem acabaria com a necessidade de reforma, mas diminuiria bastante o
tamanho do rombo.
Os cálculos dos técnicos da área – que constam do Relatório de Avaliação do 3.º
Bimestre e do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2017 – apontam
que o saldo entre a arrecadação e as despesas do INSS ficará negativo em R$ 149,2
bilhões em 2016 e R$ 167,6 bilhões no ano que vem. Esses valores serão cobertos
pelo Tesouro Nacional, ou seja, por todos os contribuintes.
A perda de receita provocada pelas renúncias fiscais já foi maior. Em 2015, elas
somaram R$ 64,2 bilhões, o equivalente a 18,3% da arrecadação do INSS e a 1,09%
do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. A revisão de parte da desoneração da folha
de pagamentos, durante a gestão de Joaquim Levy no Ministério da Fazenda, diminuiu
o impacto desses benefícios, neste ano, a 15,7% da arrecadação e 0,9% do PIB.
Em 2017, no entanto, o peso das renúncias voltará a subir, chegando a 16,4% das
receitas do INSS e a 0,92% da geração de riquezas do país, conforme estimativas da
Receita. O aumento será puxado pelo Simples Nacional, regime que reduz a carga
tributária de micro e pequenas empresas e já responde pela maior parte das

desonerações – cerca de R$ 20,6 bilhões deixarão de entrar nos cofres da Previdência
em 2016 e quase R$ 25 bilhões no ano que vem.
Benefícios controversos
É verdade que, sem desonerações como as do Simples e do Microempreendedor
Individual (MEI), muitas empresas permaneceriam na informalidade, sem recolher
valor algum à Previdência.
Mas há controvérsias sobre o efeito desses benefícios, em especial os concedidos nos
últimos anos, como a desoneração da folha – que não impediu o avanço brutal do
desemprego – e a inclusão de novas atividades econômicas no Simples, em 2014.
Um estudo da Receita Federal concluiu que esta última provavelmente não levaria a
novos investimentos nem a um aumento da atividade econômica, tampouco a uma
ampliação na base de contribuintes capaz de compensar a renúncia fiscal.
Um indício é que, das 323 mil adesões ao regime tributário em 2015, 93% foram de
empresas que já existiam formalmente, recolhendo impostos e contribuindo para a
Previdência.
O efeito das renúncias se estenderá pelas próximas décadas, pois profissionais que
contribuíram menos para a Previdência – ou porque o desconto sobre a renda deles
foi menor ou porque seus empregadores não precisaram recolher toda a contribuição
patronal – terão direito aos mesmos benefícios de quem contribuiu na íntegra para o
sistema.
“Conta das renúncias recai sobre quem contribui”, diz especialista
O fim das desonerações, ou pelo menos da maior parte delas, abriria espaço para uma
redução no tamanho da contribuição previdenciária, que hoje está entre as mais altas
do mundo.
A avaliação é de Paulo Tafner, professor da Universidade Cândido Mendes e
especialista em Previdência.
Segundo o economista, a contribuição à previdência na maioria dos países varia de
15% a 22%. No Brasil, as alíquotas vão de 28% a 31% para o setor privado – de 8%
a 11% são descontados do salário do funcionário, e os patrões contribuem com 20%.
“A contribuição aqui é tão alta porque, de um lado, há uma estrutura de regras que
permite que as pessoas se aposentem muito cedo. De outro, há grupos que não
contribuem. Todo mundo quer os benefícios, mas ninguém quer pagar por eles”, diz
Tafner. “O ideal seria que todos contribuíssem, de modo a abrir espaço, no médio
prazo, para uma redução dessa carga.”
Ele admite a existência de alguns incentivos, como um redutor para as entidades
filantrópicas em vez da atual isenção, mas avalia que a maioria dos benefícios tem
efeitos discutíveis em relação ao montante que deixa de ser recolhido.
Mão aberta
Depois de um recuo em 2016, as renúncias fiscais da Previdência voltarão à casa dos
R$ 60 bilhões no ano que vem. Se não fosse por elas, o rombo do INSS seria menor.
Desonerações e déficit da Previdência Social

Em R$ bilhões

Contribuição menor, mesmo benefício
As alíquotas normais da contribuição ao INSS são de 8% a 11% do salário para os
empregados e de 20% para os empregadores. Diferentes regimes diminuem ou até
zeram as contribuições. No futuro, no entanto, os beneficiados pelas desonerações
terão direito às mesmas regras de aposentadoria de quem contribuiu normalmente.
Em R$ bilhões

(1) No Simples Nacional, os empresários pagam vários impostos em uma alíquota só,
o que resulta em uma contribuição previdenciária bastante reduzida
(2) Nesse regime, as empresas trocam a contribuição sobre a folha de pagamento por
alíquotas de 1% a 4,5% sobre o faturamento. A queda da arrecadação da Previdência
é compensada pelo Tesouro.
(3) Entidades beneficentes de assistência social são isentas da contribuição patronal.
(4) As exportações da agroindústria e de produtores rurais não recolhem contribuição
social
(5) A alíquota da contribuição previdenciária dos MEIs é de 5%.
(6) A alíquota da contribuição previdenciária é de 5% para as donas de casa de baixa
renda que contribuírem para o INSS.
Trabalhadores temem prejuízos com a reforma previdenciária
24/10/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo
A informação de que o governo vai endurecer as regras da Previdência preocupa
funcionários públicos e trabalhadores da iniciativa privada.
O designer gráfico Leonel Laterza, 51, servidor do Judiciário há 30 anos, tem, na ponta
da língua, a estimativa do tempo extra que pode ter de trabalhar.
"Quando eu entrei no Judiciário, poderia me aposentar aos 54. Depois, teve mudança
e a idade foi a 57. Agora, vou me aposentar só aos 60."
O cálculo de Laterza foi feito com base na ideia do governo de aplicar uma transição
para homens a partir de 50 anos e mulheres a partir de 45. Em vez de entrarem

totalmente nas novas regras, pagariam um pedágio de 50% do tempo que falta para
aposentadoria. No caso dele, em vez de trabalhar mais seis anos, faltariam nove anos.
"Isso é mudar a regra no meio do jogo. Concordo que tem que ter reforma, mas antes
da contratação", afirmou. "Se me aposentar aos 60, tudo bem. Mas e se, no meio do
caminho, ampliarem o prazo? Eu não quero me aposentar e ir para o hospital. Estou
achando que vou me aposentar aos 90. Não confio mais."
Dona de um estúdio de pilates, Eliana Uno, 46, procura um plano de previdência
complementar. Pelo INSS, ela diz que terá de contribuir por muito tempo para receber
um benefício bem menor que o rendimento atual.
"Eu deveria ter buscado essa opção antes. Agora, já penso em fazer plano de
previdência complementar para os meus filhos, de 19 e 21 anos."
A iminência da reforma da Previdência preocupa até quem já possui os requisitos
atuais para se aposentar. Nesses casos, o governo garante que não terá alteração.
Com condição de se aposentar desde 2009, a servidora Rosângela da Silveira, 57,
teme uma mudança de regras antes do início de 2017, quando pretende se aposentar.
"A população que tem que pagar tudo, com imposto e outras contribuições. Nós,
aposentáveis, trabalhamos pelo menos 35 anos de nossas vidas e, quando deveríamos
desfrutar da nossa merecida aposentadoria, somos engolidos por políticas que não nos
respeitam."
A defensora pública federal Diana Andrade notou apreensão dos trabalhadores. "As
preocupações são as mais diversas. As pessoas já começam a pensar no que vai
acontecer com a vida delas, ainda que a proposta não tenha sido enviada."
A Justiça pode ser acionada se a reforma for aprovada, segundo ela."Podemos recorrer
ao Judiciário, individualmente, para questionar a constitucionalidade de eventuais
retrocessos."
Digital e independente: o profissional que começa a mudar o mercado de
trabalho
24/10/2016 – Fonte: Gazeta do Povo

Depois de trabalhar oito anos em uma agência de publicidade, Fernando Kanarski, de
31 anos, resolveu abandonar a carreira tradicional e virar profissional independente.
Há um ano, ele presta serviços de marketing digital para pequenas e médias empresas
brasileiras enquanto viaja por países como Namíbia, República Checa, Nova Zelândia
e Vietnã. Trabalha, em média, seis horas por dia e passa o restante explorando os
novos destinos. “Quero manter esse estilo de vida. Não penso em voltar a ter uma
empresa com funcionários.”
Já a tradutora Maria Thereza Moss, de 28 anos, não viu vantagens na vida de
funcionária com carteira assinada. Desde 2012, ela atende companhias americanas
que precisam de tradução para o português de sites, plataformas e anúncios
publicitários.

O serviço é prestado de um escritório de coworking em Curitiba e todos os contatos
com os clientes são feitos pela internet. “Quando eu trabalhava como funcionária,
recebia bem menos”, diz a tradutora que também não pretende largar o estilo de vida
autônomo.
40%
da força de trabalho dos Estados Unidos atuará na gig economy até 2020.
15%
dos trabalhadores independentes utilizam plataformas digitais para encontrar
trabalho.
De 20% a 30%
da população em idade de trabalho nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha,
França, Espanha e Suécia se envolve com trabalhos independentes, seja como fonte
primária de renda ou secundária.
Maria Thereza e Fernando Kanarski são exemplos de profissionais da chamada gig
economy, tendência que ganha cada vez mais adeptos no mercado de trabalho. São
pessoas qualificadas que, por opção própria, decidem fazer do trabalho independente
sua principal fonte de renda.
Segundo pesquisa publicada neste mês pela consultoria McKinsey, há 49 milhões de
pessoas nos Estados Unidos e em cinco países da Europa que atuam de maneira
independente por escolha própria e fazem do trabalho autônomo a sua principal fonte
de renda. Se incluir aqueles que também trabalham sozinhos, mas por necessidade
ou apenas para complementar renda, são 162 milhões de pessoas.
No Brasil, não há dados oficiais que permitam verificar o impacto dessa tendência. O
que se sabe é que há desde profissionais da economia criativa quanto de áreas
tradicionais, como direito, engenharia e saúde. Normalmente, estão em busca de mais
qualidade de vida e autonomia sobre suas carreiras.
A internet e as plataformas digitais, como o Uber e o Airbnb, impulsionaram o trabalho
independente. As novas tecnologias possibilitam que o profissional encontre e seja
encontrado por clientes de qualquer lugar do mundo e preste o serviço remotamente.
Maria Thereza, por exemplo, usa sites internacionais específicos para freelancers de
tradução para encontrar trabalho. Já Kanarski se reúne com o cliente pela primeira
vez pessoalmente e, depois, presta o serviço remotamente enquanto viaja.
Para a consultoria McKinsey, as vantagens do número crescente de profissionais
independentes são o aumento da força de trabalho e a maior disponibilidade de opções
para consumidores e organizações. Os trabalhadores também ganham com mais
flexibilidade e as empresas conseguem contratar funcionários para desenvolvimento
de projetos curtos.
Mas o movimento ainda deve encontrar entraves para se consolidar no Brasil. Os
principais são a falta de uma legislação específica para a categoria, o que diminui a
segurança dos trabalhadores, e a adequação das formas de arrecadação do governo.
Trabalho independente exige preparo e reserva financeira
Quem deseja começar a trabalhar como profissional independente precisa se preparar
financeiramente e tecnicamente. Identificar os pontos fortes, se especializar e adquirir
conhecimentos de gestão estão entre as habilidades requeridas, segundo Humberto
Wahrhaftig, gerente executivo da Michael Page em Curitiba. “Ele é o dono da sua
carreira. Tem que ir além da sua formação técnica”, afirma o especialista.
Antes de virar profissional autônomo, Fernando Kanarski buscou ganhar autoridade.
Ele trabalhou por oito anos em uma agência de publicidade, chegou à condição de
sócio, passou a dar aulas e se tornou reconhecido no mercado.

“Quando anunciei que ia trabalhar por conta, os primeiros clientes já passaram a me
procurar.” Ele também guardou uma reserva financeira para ter mais tranquilidade.
“É comum o cliente atrasar o pagamento em 30, 60 dias”, diz Kanarski.
Foi o que fez a tradutora Maria Thereza Moss, que guardou o dinheiro da rescisão para
começar a atuar como freelancer. Ela também reserva parte da renda para as férias e
paga o INSS e o carne-leão mensalmente para não ter problemas com a Previdência
e a Receita Federal.
Para países com economia mais moderna, com muitas empresas digitais, a gig
economy é uma tendência positiva. Países em transição, como o Brasil que tem uma
economia manufatureira, ainda não estamos preparados- Ricardo Murer professor de
Marketing Digital e Social Media da ESPM-SP
Legislação
A legislação, inclusive, é um tópico que deve receber a atenção dos profissionais
independentes. Mesmo sem existir normas específicas para a categoria, o contador da
Contabilizei Heber Dionizio afirma que o profissional precisa buscar a formalização
para garantir benefícios como aposentadoria e diminuir a “mordida do leão” sobre os
rendimentos.
O profissional pode continuar atuando como pessoa física, desde que retire alvará na
prefeitura, recolha o ISS e o INSS e pague mensalmente o carnê-leão. Outra opção é
se inscrever como Microempreendedor Individual (MEI) ou abrir uma Microempresa
(ME). Muitos clientes, inclusive, exigem que o profissional tenha CNPJ para fechar o
serviço.
Multinacional compra empresa paranaense do setor de petróleo e gás
24/10/2016 – Fonte: Gazeta do Povo
A norueguesa Aker Solutions anunciou a aquisição da C.S.E., de Pinhais, que
presta serviços para petroleiras

A norueguesa Aker Solutions anunciou nesta sexta-feira (21) a compra da C.S.E.
Mecânica e Instrumentação, uma prestadora de serviços do setor de petróleo e gás
com sede em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O valor da transação não
foi divulgado.
A Aker atua no Brasil há quatro décadas e tem fábrica em São José dos Pinhais,
também na Grande Curitiba, onde produz equipamentos para exploração submarina
de petróleo. A multinacional vai adquirir 70% da empresa paranaense num primeiro
momento, mas o acordo prevê a compra dos 30% restantes três anos após o
fechamento da operação. As duas companhias esperam concluir o negócio, que está
sujeito à aprovação das autoridades competentes, no primeiro trimestre de 2017.
A C.S.E. emprega 2,3 mil pessoas em cinco instalações, localizadas em Pinhais, Serra
(ES), Paracuru (CE), Rio de Janeiro e Rio das Ostras (RJ) – esta última fica perto de
uma instalação de serviços submarinos da própria Aker.

Com receita de R$ 322 milhões em 2015, a C.S.E. tem uma carteira de pedidos de R$
855 milhões. Ela presta serviços de manutenção, montagem, comissionamento e
operação de guindastes em instalações offshore (no mar) e onshore (em terra). Tem
entre seus clientes empresas como Petrobras, Copel, Fosfertil, Queiroz Galvão, SBM
Offshore, Rolls-Royce e GE Oil & Gas.
Referindo-se ao Brasil, a Aker afirmou que a compra é uma “estratégia para expandir
seus serviços em mercados internacionais fundamentais”. “Unir forças com um
participante local de sucesso como a C.S.E. está bem alinhado com a
internacionalização de nossos serviços”, disse, em comunicado, o executivo-chefe
global da Aker, o brasileiro Luis Araujo.
Os proprietários da C.S.E, Altair Dietrich e Luiz Joanello, vão permanecer na empresa.
Segundo a nota enviada pela Aker, “a C.S.E. continuará como pessoa jurídica
separada, com uma equipe gerencial formada por pessoas de ambas as empresas”.
“A união com a Aker Solutions é um passo gigantesco para a empresa, e nos coloca
em um novo nível de concorrência para contratos cada vez maiores e mais complexos”,
disse Dietrich.
Cotia Trading pede recuperação judicial
24/10/2016 – Fonte: Tribuna PR
A Cotia Trading, uma das mais tradicionais do País e que se tornou referência nos anos
1980, entrou ontem com pedido de recuperação judicial na 1ª Vara Cível da Comarca
de São Paulo. Com dívidas de cerca de R$ 700 milhões, a trading já estava em
negociações desde o fim do ano passado com seus principais credores, mas não
chegou a um acordo definitivo, apurou O Estado.
A trading, que já vinha enfrentando dificuldades nos últimos anos, teve sua situação
financeira agravada entre 2014 e 2015, com a inadimplência de clientes, de cerca de
R$ 250 milhões – entre eles, a Camisaria Colombo, que fechou um acordo extrajudicial
para alongar uma dívida de R$ 1,5 bilhão.
Em 2011, a comercializadora também foi afetada com a importação de caminhões feita
um pouco antes d a elevação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em 30
pontos porcentuais.
O faturamento da trading – que tem como principais clientes empresas do setor
automobilístico e de varejo de vestuário – cairá dos R$ 3 bilhões obtidos no ano
passado, para cerca de R$ 1 bilhão este ano, apurou o Estado.
Diante do cenário de crise, a trading contratou, em dezembro do ano passado, a
consultoria financeira Íntegra Associados, de Renato C. Franco, para tentar renegociar
extraoficialmente as dívidas da companhia com os bancos credores – Bradesco, HSBC,
Bladex (Banco Interamericano de Desenvolvimento), Banco do Brasil, Votorantim,
Banrisul e Santander -, além da Jaguar Land Rover UK.
Tentativa de acordo
As negociações com os bancos seguiram bem, mas as conversas não avançaram no
mesmo ritmo com a Land Rover, segundo fontes a par do assunto. Diante disso, há
duas semanas, a companhia decidiu entrar com pedido de recuperação judicial.
No pedido, foram incluídas a Cotia Vitória, empresa operacional, e a Cotia Vitória
Trading Empreendimentos, holding do grupo. As empresas abaixo da holding, áreas
portuárias e fora do País não entraram no pedido. A expectativa é apresentar um plano

de recuperação nos próximos 60. O escritório Renato Mange Advogados é o assessor
jurídico da companhia. Procurada, a Cotia Trading não se manifestou.
No plano extrajudicial, chegou a ser discutido um prazo de carência para as dívidas,
sem desconto dos juros dos débitos.
O Estado apurou que, do total do endividamento, cerca de R$ 600 milhões pertencem
a credores quirografários (não possuem garantia) e outros R$ 100 milhões de credores
com garantia real.
Fundada há 40 anos para ser uma trading exportadora de carnes para seus de seus
antigos donos – a família de pecuaristas de Ovidio Miranda de Brito, que também tinha
frigorífico -, a companhia era exportadora até o início dos anos 1990. Quando o
governo de Fernando Collor de Mello abriu o mercado para importações, a Cotia
Trading passou a importar automóveis e atuar no varejo de vestuário.
O grupo chegou a ser o maior importador de veículos com a abertura de mercado a
partir dos anos 90. Com isso, a atividade de exportação, embora tenha uma margem
maior, perdeu espaço e responde por 30% dos volumes movimentados pela trading.
Em 2002, a Cotia Trading mudou de mãos, passando para seis executivos – Eduardo
Mangabeira Albernaz, Paulo Mangabeira Albernaz, Fernando Menge, Edson Paz, Felipe
Figliolini e Ricardo Assis, que detêm 80%, e para outros três ex-executivos, com os
20% restantes.
Após recuperação, Eneva e Rede tentam se reerguer
24/10/2016 – Fonte: Tribuna PR
A Eneva e o Grupo Rede são um ponto fora da curva. As duas empresas de energia
fazem parte de um pequeno grupo de companhias que entrou em recuperação judicial
e conseguiu sair, sem decretar falência.
No Brasil, os indicadores apontam que apenas 7% das companhias conseguem cumprir
o prazo de dois anos – estabelecido por lei – e sair do processo judicial. A maioria das
recuperações se arrasta por anos, enquanto outra parte significativa dos negócios
quebra no meio do caminho.
Em prazos diferentes, as duas empresas conseguiram cumprir as obrigações previstas
no plano de recuperação e ganharam o carimbo do juiz para seguir em frente. Com as
dívidas equacionadas, traçam agora novas estratégias para crescer.
Embora pertençam a um mesmo setor, as duas elétricas têm histórias diferentes. O
Grupo Rede, que passou por uma intervenção do Estado e depois foi comprado pela
Energisa, administra oito distribuidoras de energia. Apesar de ter a obrigação de
investir na expansão e melhoria dos serviços, tem um fluxo de caixa mais controlável
– fator que contribui bastante num processo de recuperação judicial.
Já a Eneva (ex-MPX, do empresário Eike Batista) é uma geradora de energia, com
usinas em operação e outras em construção, o que demanda altos investimentos o
sem geração de caixa por um período. “O grande risco de um gerador é não entregar
o projeto no prazo previsto, o que resulta em uma série de multas e punições pelo
descumprimento do contrato”, diz o presidente da consultoria Thymos Energia, João
Carlos Mello.
Foi o que ocorreu com a Eneva. Apesar de ter bons projetos, houve problemas na
implementação das usinas, o que resultou em uma série de custos e prejuízos, levando
a companhia do céu ao inferno.

Mergulhada numa dívida de R$ 2,4 bilhões, com caixa debilitado e sem acordo para
pagamento com os credores, restou à empresa o pedido de recuperação judicial. Mas
o processo foi bem-sucedido e, antes dos dois anos do prazo regulamentar, a
companhia anunciou sua saída do processo de recuperação judicial. A dívida caiu para
cerca de R$ 1 bilhão e foi alongada. Procurada, a Eneva não comentou.
Tensão
Esse processo, porém, não foi fácil e esconde fortes momentos de tensão. Primeiro
havia o risco do Grupo X, dono da Eneva, que foi mitigado pela venda do negócio à
alemã E.On. Depois, em pleno processo de recuperação judicial, veio a prisão de André
Esteves, dono do BTG e um dos credores da companhia, que tinha se tornado maior
sócio da empresa.
“O que ajudou a manter o processo de pé foi o fato de a companhia ter projetos bons.
Além disso, os acionistas, independentemente das crises, acreditavam que a Eneva
poderia sair dessa situação”, diz uma fonte que acompanhou o processo.
Para o advogado Flavio Galdino, do escritório GCM (Galdino, Coelho, Mendes
Advogados), que coordenou o processo de recuperação da empresa, outros outro fator
pesou a favor da Eneva: como a empresa não tem um controlador, o pedido de
recuperação foi concentrado na holding – e não nas empresas abaixo do grupo -, o
que ajudou na organização da recuperação. O executivo Fabio Bicudo, ex-Goldman
Sachs, foi o principal gestor da Eneva no processo, e teve a assessoria da Íntegra
Associados.
Os quatro bancos credores – Itaú, BTG, Citi e HSBC – aceitaram dar desconto na dívida
e juros, acrescentou Galdino. Do total da dívida com bancos, 40% foram alongados,
20% “perdoados” e os outros 40% acabaram convertidos em ações.
As ações para organizar as contas e mostrar um projeto viável aos credores
começaram a ser tomadas ainda antes do pedido de recuperação, em dezembro de
2014. A empresa vendeu, por R$ 300 milhões, a participação de 50% que tinha na
usina Termoelétrica Pecém I, em São Gonçalo do Amarante (CE), para a portuguesa
EDP (Energias do Brasil S/A), que já era dona dos outros 50%. Isso ajudou o caixa da
companhia.
Além da estrutura de capital, a estabilidade operacional do grupo e a verticalização da
empresa, com a entrada de ativos de produção de gás, ajudaram a dar uma guinada
no negócio, afirma André Fernandes, diretor de riscos do BTG.
No início de outubro, a empresa concluiu aumento de capital de R$ 1,16 bilhão,
incorporando a Parnaíba Gás Natural (PGN) como subsidiária integral.
A empresa é a maior operadora de gás natural do Brasil. Passada a instabilidade da
recuperação judicial, hoje a Eneva planeja novos investimentos e quer se consolidar
no mercado.
Como economistas avaliam a PEC do teto de gastos
24/10/2016 – Fonte: Tribuna PR

Apesar de tratar de uma legislação recheada de sutilezas jurídicas e muito economês,
a discussão sobre a Proposta de Emenda Constitucional sobre o limite de gastos para

governo federal, a chamada PEC do Teto de Gastos, tem de tudo, menos tédio. Nas
redes sociais, a proposta é demonizada.
Nos embates no Congresso, virou instrumento de polarização do ainda tenso cenário
de divergências partidárias. Para muitos especialistas, deve ser aprovada como está,
mas alguns põem em dúvida sua utilidade.
O jornal O Estado de S. Paulo ouviu economistas que passaram as últimas semanas
destrinchando a mecânica da PEC e contrapôs as dúvidas aos argumentos do governo,
que joga todas as suas fichas na aprovação do projeto.
O texto já foi aprovado em primeira votação na Câmara, com uma larga vantagem:
366 votos a favor e 111 contra. Volta ao plenário para votação em segundo turno na
terça-feira. Inicialmente, seria na segunda, mas o governo teve medo de que não
houvesse quórum. Há um acordo prévio presumindo a que a PEC será votada em
primeiro turno no Senado em 29 de novembro e, em segundo turno, em 13 de
dezembro.
Fora do Congresso, o debate sobre as mudanças é intenso. Apesar de a dinâmica ser
simples – limitar o gasto de um ano pela inflação do ano anterior -, muitas são as
perguntas e dúvidas em relação ao seu impacto e eficiência. Nem entre os seus
defensores a PEC é tema consensual.
Como a regra vai vigorar por 10 a 20 anos, há quem peça cautela e serenidade na
discussão para que se possa aperfeiçoar o texto. Mas existem os que defendem a
rápida aprovação do já posto em trâmite.
“O texto é perfeito como está: é uma maneira engenhosa de obrigar o País a fazer as
reformas que precisa”, diz Samuel Pessôa, pesquisador do Instituto Brasileiro de
Economia da Fundação Getulio Vargas – Ibre/FGV.
Zeina Latif, economista-chefe da XP Investimentos, segue na mesma linha. Argumenta
que, em vez de perder tempo com a discussão de “sutilezas”, o importante é aprovar
a PEC e partir para o próximo capítulo do ajuste fiscal. “Precisamos seguir logo a
reforma da Previdência, cuja conta é explosiva.”
Há quase duas décadas especialistas alertam, em vão, que a Previdência é uma
bomba-relógio. Seu gasto vem crescendo 4% acima da inflação e comprometendo um
volume sempre maior do Orçamento. Com o teto, se esse avanço não for controlado,
vai consumir os recursos de outras áreas.
Segundo avaliação feita pela Consultoria de Orçamento e Fiscalização da Câmara, sem
a reforma, nos próximos 10 anos, o gasto com a Previdência vai praticamente dobrar
– serão mais de R$ 360 bilhões acima do teto.
“Se não fizerem a reforma da Previdência, apenas saúde e educação serão
preservados. Os demais setores vão ter uma redução brutal de recursos e vai ser uma
briga ferrenha pela pequena quantidade de receita orçamentária que vai sobrar”, diz
Leonardo Rolim, consultor de orçamento da Câmara e ex-secretário de Previdência.
De acordo com José Luis Oreiro, professor do Instituto de Economia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, a população brasileira cresce a uma taxa de 0,8% ao ano.
“Fazendo uma conta bem grosseira, significa que, em 10 anos, seriam 20 milhões a
mais de brasileiros. Por mais que se corrijam as ineficiências na gestão da saúde e da
educação, não é plausível acreditar que, fazendo um congelamento dos gastos dessas
áreas, em termos reais, será possível acompanhar o aumento da demanda,
principalmente em relação à Saúde”, disse.

“Os gastos per capita vão cair. Eu defendo a seguinte regra: ajustar os gastos
primários dessas áreas pela inflação do ano anterior mais o crescimento da população
– para, pelo menos, manter os gastos em termos per capita, ou seja, por habitante,
constantes ao longo do tempo.”
Na avaliação de Vilma Pinto, pesquisadora do Instituto Brasileiro de Economia da
Fundação Getúlio Vargas, é importante frisar que o investimento público é uma
variável importante para promover o crescimento.
“Mas é a primeira rubrica que se corta quando você precisa conseguir recursos
adicionais. O investimento já vem sofrendo cortes desde 2014. Está num nível muito
baixo e vai entrar no teto previsto na PEC já menor do que era. Vamos lembrar que a
PEC não será alterada nos 10 primeiros anos”, comentou.
“Então, serão dez anos sem a possibilidade de fazer uma política de ampliação de
investimentos, ainda que ocorra uma recuperação da economia mais rápida e se gere
folga na receita adicional para isso. A minha preocupação é essa: afinal, como está,
parece que a PEC do Teto prejudica o investimento.”
O especialista em contas públicas e assessor econômico no Senado Federal Felipe Salto
destacou que a PEC determina que se aplique a inflação do ano anterior para reajustar
os gastos do ano seguinte.
“Ao meu ver, há uma desbalanceamento aí. Isso gera um esforço muito pequeno no
curto prazo. A inflação do ano que vem tende a rodar em torno de 4,5%, mas vai se
usar como indexador a inflação deste ano, 7,2%.
Você está autorizando aumento real, acima da inflação. Lá na frente, porém, a
aplicação dessa regra, sem nenhuma mudança, vai gerar enormes superávits
(economia de recursos), perto de 6% do PIB (Produto Interno Bruto)”, avaliou. “Não
seria melhor que, a partir de uma determinada taxa de crescimento, o indexador fosse
alterado: a meta de inflação, mais o crescimento do PIB, por exemplo?”
Monica de Bolle, pesquisadora do Peterson Institute for International Economics em
Washington, diz entender que, neste momento, o foco seja corrigir o “enorme
desajuste do resultado primário (a grosso modo, como o governo gasta o que
arrecada)”.
“Mas não entendo por que uma PEC que traz mudanças para 20 anos – espaço de
tempo em que a inflação e os juros, se pretende, vão cair – não prevê em nenhum
momento que esse instrumento evolua para conter a despesa nominal como um todo
(o resultado nominal aborda o primário e também o resultado financeiro do governo,
o que inclui despesas com os juros da dívida).
Precisa ser assim se a gente almeja ser prudente. A maioria dos países que tem regras
fiscais usa despesa nominal como referência. A zona do euro, por exemplo, tem teto
de despesa nominal.”
Para Fernando Veloso, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação
Getúlio Vargas, o desenho geral da PEC é “muito bem elaborado”. “Houve alguma
discussão em torno da redução do prazo de 20 anos. Mas o prazo precisa mesmo ser
longo porque a PEC visa a estabilizar a dívida e entende-se que isso vai demorar para
acontecer. A dívida atualmente está em 70% do PIB (Produto Interno Bruto).
A previsão é que, com a PEC, estabilize na próxima década em 90% e comece a cair.
Sem PEC, vai passar de 100%”, salientou. “Na média, entre os países emergentes, a
dívida está em 40%. Houve uma proposta para que, se ela caísse a 50%, a PEC

deixaria de valer. Se a economia crescer antes e mais do que esperado, os juros caírem
e a dívida ceder indo a 50%, seria razoável prever a possibilidade de revisão da PEC.”
Pimco vê ‘reviravolta impressionante’ no Brasil
24/10/2016 – Fonte: Tribuna PR
A Pimco, maior gestora de bônus do mundo, com US$ 1,5 trilhão em ativos, divulgou
nesta sexta-feira, 21, uma análise otimista sobre o Brasil, em que vê uma “reviravolta
impressionante” na política econômica brasileira desde o impeachment de Dilma
Rousseff e estima que o atual ciclo de corte de juros, iniciado esta semana pelo Banco
Central, pode levar a Selic a cair para 9% até janeiro de 2018 ou para um nível ainda
mais baixo, de acordo com relatório divulgado nesta sexta-feira. A Lava Jato, porém,
é apontada como um dos principais riscos para o cenário.
“O impeachment abriu caminho para um presidente centrista, mais amigável aos
negócios, que tem uma equipe econômica capaz de conseguir fazer as coisas”,
afirmam os estrategistas da Pimco para mercados emergentes, Yacov Arnopolin e
Lupin Rahman. De volta aos Estados Unidos após uma viagem ao Brasil, os dois
gestores acreditam que, se o presidente Michel Temer conseguir avançar com as
reformas e medidas que podem desencadear “um círculo virtuoso” de mudanças mais
profundas no País após as eleições de 2018.
“Um retorno sustentado da confiança provavelmente vai aumentar o investimento
externo direto e os fluxos de portfólio”, afirmam os dois economistas no relatório. Esse
movimento estimularia ainda os empresários a investir mais e também os
consumidores, ajudando a acelerar a alta do Produto Interno Bruto (PIB).
Nesse cenário, a Pimco ressalta que papéis de renda fixa do Brasil continuam a
apresentar “oportunidades atrativas”. Um dos reflexos pode ser a volta da melhora do
rating soberano do Brasil, rebaixado várias vezes nos últimos anos pela crise fiscal e
a recessão.
Com a confiança no governo dando sinais de melhora, o Brasil pode estar no caminho
de uma recuperação, que levaria os juros novamente para um dígito e deixaria o País
com chances de ter melhora do rating soberano, de acordo com a Pimco. Tudo vai
depender, ressalta o documento, da habilidade de Temer seguir avançando com a
agenda de reformas no Congresso.
“Uma economia preparada para se recuperar. Um presidente comprometido com a
implementação de reformas. Um governo com técnicos competentes e com combate
à corrupção. Um conjunto de novos presidentes para tocar empresas estatais
ineficientes. Um Banco Central que entrou em um ciclo de corte de juros. Um país com
mercado de capitais líquido e profundo. Alguém acreditaria em nós se disséssemos
que esse país é o Brasil?”, afirmam os dois gestores logo no início do relatório.
Riscos
Apesar da perspectiva positiva, os dois estrategistas ressaltam que desafios
importantes persistem na economia brasileira. A relação entre a dívida bruta e o PIB
deve terminar a década em 90%, patamar mais alto entre os emergentes.
“As reformas não conseguem alterar a trajetória de curto prazo da dívida. Elas podem
meramente buscar evitar uma trajetória ainda pior”, afirmam os dois gestores no
relatório, destacando que as medidas propostas por Temer precisam de mais de um
ciclo político para serem efetivas, ou seja, vão além das eleições de 2018.

A Lava Jato também é apontada no relatório como importante fator de risco,
principalmente se envolver círculos mais próximos do governo. Nesta semana, o expresidente da Câmara, Eduardo Cunha, foi preso.
A Pimco também chama atenção para o risco de que a opinião pública não receba bem
as reformas, sobretudo a da Previdência, em meio ao aumento do desemprego. Esta
insatisfação pode repercutir no resultado das eleições de 2018.
Aneel diz que nível de subsídio no setor elétrico é ‘absolutamente
insustentável’
24/10/2016 – Fonte: Tribuna PR
O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Romeu Rufino, afirmou
que o nível de subsídio existente no setor elétrico é “absolutamente insustentável”.
Ele participa de seminário de infraestrutura promovido pela Câmara Americana de
Comércio (AmCham) e pela Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de
Base (Abdib), em São Paulo.
Rufino considerou que a abordagem desse tema atualmente é “completamente
equivocada” e que o peso do subsídio distorce os preços no setor. O setor elétrico
carrega diversos encargos que subsidiam regiões socioeconomicamente mais
carentes.
Durante discurso a uma plateia de empresários, o diretor da Aneel defendeu que as
agências reguladoras de forma geral precisam ser dotadas de independência e
autonomia. Ele ainda argumentou que as agências têm o papel de garantir a
estabilidade de regras e a segurança jurídica.
Rufino lembrou que na semana que vem será realizado um leilão de transmissão e
admitiu que o poder público precisa aperfeiçoar seus processos. “Muitas vezes, o poder
público licita um projeto e ali na frente o inviabiliza.
No segmento de transmissão, temos exemplos claros nessa direção. Precisamos
melhorar a avaliação sobre a real viabilidade de um projeto e, uma vez licitado, é
preciso que todos façam um grande esforço para possibilitar sua concretização”,
afirmou.
Construção civil fecha 23,9 mil vagas em agosto no País, dizem SindusconSP e FGV
24/10/2016 – Fonte: Tribuna PR
O setor da construção civil fechou 23,9 mil postos de trabalho em agosto no País. Com
isso, o número total de pessoas empregadas no segmento foi a 2,70 milhões, queda
de 0,88% em relação a julho. Esse foi o 23º mês consecutivo de queda no nível de
vagas, período em que 677,2 mil trabalhadores foram dispensados na construção.
Os dados fazem parte de pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 21, pelo Sindicato da
Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP), em parceria com
a Fundação Getúlio Vargas (FGV), baseada em dados do Ministério do Trabalho e do
Emprego (MTE). Nos primeiros oito meses do ano houve corte de 194,2 mil vagas. Em
12 meses, o saldo negativo chegou a 462,9 mil empregos a menos.
O presidente do SindusCon-SP, José Romeu Ferraz Neto, observou que a queda no
nível de emprego é preocupante, pois afeta, inclusive, os segmentos considerados
indicadores antecedentes de novas obras: na preparação de terrenos, houve recuo de
15,05% no nível de empregos, e nos serviços de engenharia e arquitetura a baixa

atingiu 12,90%, considerando a comparação de janeiro a agosto de 2016 com os
mesmos meses de 2015.
“Ou seja, a perspectiva segue sendo de queda na atividade da construção para os
próximos meses”, afirmou Ferraz, em nota distribuída à imprensa.
Para Ferraz, o fato reforça a necessidade de o governo ir além das medidas de ajuste
fiscal em andamento, embora as considere positivas pela sinalização favorável ao
equilíbrio das contas públicas. “O Executivo precisará cortar mais despesas, gastar
bem o pouco que sobrar no Orçamento e adotar medidas favoráveis à atração de
investimentos privados nacionais e estrangeiros”, ressaltou.
A deterioração do mercado de trabalho afetou quase todas as regiões do Brasil, sendo
que os piores resultados mensais foram observados no Norte (-2,34%) e no Sudeste
(-1,12%), em grande parte devido ao corte de 8.200 mil vagas na comparação de
agosto com julho.
O levantamento também mostra que o Estado do Rio de Janeiro teve demissão de
19.562 mil trabalhadores nos últimos dois meses, como reflexo do fim das obras para
os Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
Porto Seguro busca ir além dos carros
24/10/2016 – Fonte: Tribuna PR
Líder isolada no setor de seguros para automóveis no País, a Porto Seguro já começou
a se movimentar para ficar menos dependente dos veículos. Isso porque uma das
principais tendências atuais da economia é o compartilhamento. Ou seja: as pessoas
vão se preocupar menos em ser donas de seus carros – ou de qualquer outro bem –
e focar mais no uso que farão deles. Isso pode significar que menos automóveis serão
vendidos e, no fim das contas, o número de seguros também poderá diminuir.
Embora ninguém possa prever exatamente se a propriedade de veículos irá cair
radicalmente, o fato é que as novas formas de consumo vieram para ficar. De acordo
com o presidente da Porto Seguro, Fábio Luchetti, a empresa está acompanhando
essas tendências e, por isso, busca a diversificação.
O grupo, que fatura cerca de R$ 16 bilhões por ano, ainda tem 80% de sua receita
concentrada em seguros, com participação massiva dos veículos – segmento em que
as margens vêm ficando mais baixas.
Esse “aperto” foi refletido nos resultados da companhia do segundo trimestre,
prejudicados pelo aumento nos roubos de veículos e pela crise econômica, que fizeram
o lucro líquido do grupo cair 37% em relação ao mesmo período de 2015, para R$ 175
milhões. “O balanço do segundo trimestre foi ruim, tanto que a Porto reduziu a
distribuição de dividendos”, explica o analista Eduardo Noshio, do banco Brasil Plural.
“No terceiro trimestre, prevemos um aumento de preços e, consequentemente, ganho
de margens.”
Enquanto ainda tem a vantagem da liderança e do posicionamento “premium” em
veículos, a empresa está tentando crescer além dos seguros. Essa estratégia serve a
dois objetivos: angariar novas receitas e também fidelizar os corretores, que
geralmente trabalham com várias seguradoras, à marca.
Até agora, a operação alternativa mais desenvolvida é a de cartão de crédito, com 2
milhões de clientes. “No País, é a maior operação de cartões fora de um banco. Mostra
a força da marca”, diz o analista do Brasil Plural. A Porto Conecta, operadora virtual
da marca, que usa a rede da TIM, já tem cerca de 380 mil assinantes.

As operações complementares – que incluem empréstimos pessoais, consórcios,
serviços para a casa e até plano de saúde para pets – também são usadas para fidelizar
a clientela.
Por meio de um programa de pontuação, a empresa garante descontos maiores a
quem tem mais de um produto. Luchetti diz que, apesar de a taxa de renovação da
Porto Seguro em veículos ser considerada alta – gira em torno de 80% -, o índice
cresce entre consumidores que têm cartão de crédito e celular da marca. “No caso da
Porto Conecta, a renovação vai a 97%.”
Inovação
Além dos produtos da área financeira, a Porto Seguro também está lançando, neste
fim de ano, o sistema Carro Fácil, serviço de assinaturas de carros que funciona no
mesmo modelo de um leasing. Nesse segmento, diz o presidente da Porto Seguro, o
objetivo da empresa é se posicionar como uma clara opção para aqueles consumidores
que já decidiram que não querem mais ser donos dos próprios carros.
Ao oferecer não só o seguro, mas também as revisões, a assistência e o automóvel
em si para os clientes, a companhia continuará no caminho que adotou para crescer
nas apólices de veículos: em vez de focar no preço mais baixo, vai se desdobrar para
dar “mimos” ao consumidor.
Se um veículo do Carro Fácil tiver algum problema, o locatário não terá de levá-lo até
a oficina. Basta uma ligação, diz Luchetti, e a empresa irá à casa do cliente. O preço
da assinatura do carro, no entanto, começará em R$ 1.370 por mês – e não inclui
custos com combustível.
O investimento no serviço diferenciado foi o que garantiu a sobrevivência da marca
Porto Seguro até aqui – por isso, segundo o presidente da Troiano Branding, Jaime
Troiano, essa característica não pode ser abandonada.
“Foram eles que começaram a trazer um lanchinho paras pessoas nos guinchos,
quando vinham resgatar as pessoas que haviam batido o carro”, lembra o especialista.
“É o tipo de cuidado que faz diferença para quem passou por uma situação de estresse.
Tanto que, posteriormente, a concorrência passou a copiar.”
Os desafios da seguradora
1. Embora seja forte em automóveis, a companhia tem posição discreta em outros
segmentos. “Eles têm sofrido com o seguro-saúde”, diz Eduardo Noshio, do
Brasil Plural. Vender seguro de vida, por exemplo, é complicado – por isso, é
mais fácil a Porto Seguro crescer com propostas mais simples, como a do cartão
de crédito.
2. A venda pela internet não é uma prioridade para a Porto Seguro, que prefere o
canal tradicional, que ainda responde por 95% de suas vendas. Fábio Luchetti
diz que o mercado online canibalizou a receita do mercado do Reino Unido.
3. Embora abrace negócios inovadores – tem até a própria incubadora de startups,
a Oxigênio -, Luchetti diz que a Porto evita ficar “ansiosa” com as novas
tendências a ponto de perder o foco em seu atual ganha-pão (no caso, o seguro
de automóveis).
Presidente da seguradora iniciou na empresa como office-boy
Presidente da Porto Seguro desde que o acionista Jayme Garfinkel deixou o cargo,
Fábio Luchetti, de 50 anos, é hoje caso raro no atual mercado brasileiro: é um exemplo
de executivo que passou toda a vida em uma só companhia.

O paulistano começou a trabalhar na companhia com 18 anos, após preencher uma
ficha para o cargo office-boy. No entanto, ele já circulava pelos corredores da Porto
Seguro quando ainda era adolescente.
Depois de passar um tempo etiquetando preços de remédios usando as clássicas
maquininhas de remarcação de preços da época da hiperinflação, Fábio, aos 16 anos,
começou a ajudar um tio-avô, que era corretor de seguros e havia auxiliado a família
durante um período de dificuldades, em que o pai de Fábio sofrera um acidente. “Em
um dia que fui à Porto Seguro, pedi para preencher a ficha. E acabei contratado.”
Em mais de 30 anos de empresa – ele ingressou em 1984 -, Fábio viu a Porto Seguro
se “virar” para evoluir em meio aos mais diferentes estágios da economia brasileira.
Nos anos 1980, quando muita gente desistia do seguro por causa do alto preço, a
empresa abraçou um “jeitinho” tipicamente brasileiro: o cheque pré-datado.
Embora informal, o parcelamento “na confiança” era necessário. Primeiro porque, se
os clientes fossem obrigados a pagar à vista, o mercado iria encolher; segundo, porque
quase ninguém tinha cartão de crédito no Brasil na época. Resultado: “A Porto Seguro
tinha um andar inteiro dedicado a processar esses cheques – e a cobrar os que eram
devolvidos.”
Marketing. Ao longo dos últimos 32 anos, Fábio passou por diversos cargos na Porto
Seguro, da área de finanças à de marketing. Nesta última, aprendeu que muitas vezes
o “pulo do gato” pode estar em soluções simples.
No caso da Porto Seguro, um desses casos de sucesso foi a decisão da empresa de
importar, no fim dos anos 1980, lanternas de freio para o vidro traseiro dos veículos
– um item de segurança que, na época, ainda não era obrigatório pela legislação
brasileira.
De repente, as lanternas caíram no gosto do consumidor e viraram um acessório que
dava um certo “status” ao carro. “As pessoas renovavam o seguro só para ganhar a
lanterna”, lembra Fábio. Para a empresa, foi um caso de ganho triplo: o produto era
barato, trazia clientes e, ainda por cima, reduzia as colisões traseiras.
A preocupação com a imagem foi outra lição deixada por Garfinkel. É por isso que a
empresa tem quase uma obsessão em representar sua marca sempre que possível –
seja na porta dos guinchos, na fachada das oficinas ou até em espaços culturais
próprios.
“A experiência de marca é vital. É por isso que, durante muito tempo, acumulei as
funções de presidente e também a área de marketing. A gente cresce no boca a boca”,
diz Fábio.
Brasil avançou negociação de acordo comercial com a Índia, diz José Serra
24/10/2016 – Fonte: Bem Paraná
O ministro das Relações Exteriores, José Serra, afirmou nesta sexta-feira (21) que a
aproximação com Índia, devido ao seu "potencial de complementaridade com o Brasil",
foi o principal destaque da viagem com o presidente Michel Temer nesta semana. "É
um mercado imenso e com o qual o Brasil tem um potencial de complementaridade,
seja na indústria de alimentos ou aeronáutica", afirmou Serra, após evento com
empresários em São Paulo.
O ministro disse que os países avançaram muito, mas ressalvou que as mudanças
efetivas têm outro ritmo. "Em matéria de gigantes demográficos e econômicos, as
coisas não acontecem de um mês para o outro. Mas já nos próximos meses teremos

um acordo de liberação comercial com 500 produtos com a Índia, o que já representará
um avanço grande.
Vamos caminhando também na assinatura de um acordo de facilitação de
investimentos brasileiros na Índia e o inverso, dando mais segurança e criando
melhores condições para isso." Segundo ele, a Índia é um país estratégico. "Dentro
dos Brics, hoje, a Índia é, sem dúvida, o país mais chamativo para nós."
Questionado sobre as dificuldades em alavancar acordos multilaterais, Serra disse já
ter conversado com o diretor-geral da OMC, Roberto Azevêdo. "Eu sou defensor do
multilateralismo, como ele também. Mas não pegou. O presidente da OMC não vai sair
dizendo isso, mas o fato é que não caminhou porque as principais estrelas do comércio
internacional livre, que são Inglaterra e Estados Unidos, não embarcaram nele. Então
é muito difícil você imaginar que o multilateralismo esteja na ordem do dia. Para nós
seria bom, mas é um problema prático.
Não vamos nos amarrar nos entendimentos bilaterais, esperando o multilateralismo.
Vamos continuar trabalhando. Se chegar o multilateralismo, está ótimo". Serra
também comentou sobre a prisão do ex-presidente da Câmara, o deputado cassado
Eduardo Cunha, negando preocupação com uma eventual delação de Cunha.
"O quadro político para mim é questão de maioria no Congresso, perfil das propostas,
há muita coisa para ser votada no Congresso", disse. Serra evitou comentar a
movimento do Banco Central para redução da taxa de juros e a possibilidade de prévias
no PSDB para a disputa pela presidência em 2018, assunto que ele diz considerar um
"debate muito prematuro".
Com início de baixa do juro, reveja apostas
24/10/2016 – Fonte: Tribuna PR
O corte da taxa básica de juros pelo Banco Central na semana passada, para 14% ao
ano, marca o início de um processo que deve se alongar pelos próximos dois anos.
Algumas instituições do mercado financeiro já preveem que a Selic pode caminhar
para a faixa de um dígito ao fim de 2018, a 9,75% ao ano, cenário que tira parte do
conforto da renda fixa, que alia boa rentabilidade e baixo risco, e exige novas
estratégias.
“Se o investidor quiser assegurar a mesma rentabilidade de agora, vai precisar se
arriscar mais”, diz o sócio-gestor do home broker Modalmais, Rodrigo Puga.
Isso não significa que a renda fixa vai deixar de ser vantajosa, mesmo porque o Brasil
deve continuar no topo do ranking de juros reais do mundo – mas a rentabilidade será
menor.””Todo ciclo de baixa da Selic abre espaço para uma gama maior de
investimentos”, afirma Jason Vieira, economista da gestora Infinity.
A consultora de investimentos da Órama, Sandra Blanco, indica uma calibragem
gradual das aplicações. “Quem estiver com uma carteira conservadora, com tudo em
renda fixa pós-fixada, deve rever as opções”.
Para assegurar taxas mais altas agora, os analistas recomendam títulos prefixados,
ou seja, aqueles que já estão com a remuneração definida no momento da aplicação.
Segundo Puga, ainda em 2016 deve ocorrer uma migração de investimentos pósfixados para prefixados.
O investidor deve ficar atento, no entanto, ao prazo de resgate. Ronaldo Patah,
estrategista de investimento do UBS Wealth Management, alerta que o prefixado é

indicado para quem não precisará do dinheiro no curto prazo. “Recomendamos
prefixados com prazo superior a dois anos, como os com vencimento em 2019 ou
2021, ou até 2025 para quem tem um perfil mais arrojado”, diz.
Para quem pretende resgatar o dinheiro em um prazo mais curto, os analistas indicam
fundos multimercados, que diversificam os investimentos em Bolsa, câmbio e renda
fixa.
Por ora, o brasileiro ainda está concentrado nas aplicações mais conservadoras. De
janeiro a setembro, os fundos de renda fixa têm captação de R$ 31,2 bilhões, ante R$
9,8 bilhões em 2015. No mesmo período, os fundos de ações estancaram parte da
saída de recursos, de R$ 14,5 bilhões para R$ 3,9 bilhões. Já os multimercados, que
estavam com captação negativa de R$ 19,9 bilhões, têm saldo positivo de R$ 10,4
bilhões.
O problema em concentrar as fichas nos fundos de renda fixa é o alto custo. Felipe
Sotto-Maior, CEO da startup de investimento Vérios, alerta que 73% dos fundos mais
procurados pelas pessoas fazem aplicações em títulos públicos indexados à Selic e
cobram taxas que podem chegar a 4%. “Se deixar 10 anos parado no Tesouro, o
aplicador vai ter R$ 142 mil contra R$ 100 mil nos fundos.”
A necessidade de revisar as apostas não deve ser tomada com pressa, diz Puga, do
Modalmais: “Assim como o BC está cauteloso e quer mais dados para poder reduzir a
taxa de juros, o investidor também deve ter isso no radar antes de se posicionar em
um prazo mais longo”.
O Bank of America Merril Lynch afirma que a queda do juro é um novo gatilho de alta
do Ibovespa, que já subiu quase 50% no ano. Relatório do banco mostra que, em
períodos anteriores de redução da Selic, a Bolsa subiu 27% em média, ante um retorno
de apenas 2% durante ciclos de alta do juro.
Um dos motivos para isso, segundo a instituição, é que cerca de 20% da dívida das
empresas que estão no Ibovespa está indexada à Selic. Por isso, com o corte dos
juros, as ações tendem a subir.
O estrategista do UBS recomenda ações de setores que foram mais prejudicados nos
últimos cinco anos, como as estatais e serviços públicos (energia elétrica e
concessionárias de rodovias).
Cinco visões sobre bolsa e renda fixa
“A Bolsa deve ter um retorno de investidores que operavam até 2008 e 2010 e
pararam por causa da fase ruim, além de um segundo movimento de entrada de
investidor novo com a volta de IPOs (oferta inicial de ações).” - Ronaldo Patah
UBS
“Recomendamos tanto renda fixa como Bolsa, mas evitar exposição ao dólar agora,
porque achamos que o real continuará se valorizando nos próximos meses. Para renda
fixa, a recomendação é em prefixado com prazo superior a dois anos.” - Sandra Blanco
Órama
“Com a queda da taxa de juros, os fundos multimercados devem mudar um pouco a
sua composição. Hoje, eles acabam muito concentrados nos mercados de câmbio e
juros e agora devem começar a ser mais ativos na alocação em ações.” -Jason Vieira
Infinit
“É um início de ciclo, ainda temos uma taxa de juros nominal muito boa para o
investimento. Mas é importante que, nesse processo de queda dos juros, o investidor

busque alternativas, como os fundos, para manter o ganho médio que vinha obtendo.”
-Felipe Sotto-Maior
Vérios
“A expectativa com o governo gera relatórios otimistas e as pessoas passam a investir
mais. É mais emocional do que econômico. O perfil de agressividade deveria estar
mais ligado aos riscos pessoais e não deveria mudar com o mercado.
Etanol perde vantagem para a gasolina em todo o País
24/10/2016 – Fonte: Bem Paraná

O etanol sempre "brigou" com a gasolina para ter a preferência do consumidor na hora
de abastecer o carro nos postos, mas neste ano a concorrência está mais acirrada, e
o biocombustível perdeu competitividade mais cedo em relação a 2015.
Tradicionalmente, o uso do álcool deixa de ser vantajoso a partir de dezembro, quando
começa a entressafra de cana-de-açúcar no Centro-Sul do País, a principal região
produtora.
Nos últimos meses, porém, a produção 7,6% menor, por causa dos preços mais
atrativos do açúcar em um ano em que a safra de cana também ficou inferior à do ano
passado por causa de problemas climáticos, tem impedido que as cotações cedam.
Como resultado, hoje o etanol hidratado, aquele usado diretamente nos tanques dos
veículos, perde vantagem em relação à gasolina em todos os Estados, com exceção
de Mato Grosso.
Nesta mesma época do ano passado os preços do etanol eram competitivos também
em Minas Gerais, Paraná e, principalmente, em São Paulo, maior produtor e
consumidor do biocombustível. Com a redução do preço da gasolina em 3,2% nas
refinarias, anunciada há uma semana pela Petrobras, ainda é esperado que o preço
possa cair.
No acumulado do ano, o preço do hidratado vendido pelas unidades produtoras de São
Paulo subiu 10,5%. Na sexta-feira, o litro do álcool comercializado pelas usinas
paulistas alcançou R$ 1,9062, 23,4% superior ao R$ 1,5451 registrado há um ano e
próximo do recorde nominal observado em março, de R$ 1,9528, de acordo com o
monitoramento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada
(Cepea/Esalq/USP).
Anidro — O preço do etanol anidro, que é misturado em até 27% na gasolina, subiu
3,9% nas usinas de São Paulo na semana passada. Levantamento da Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aponta que o preço da gasolina C
(gasolina pura mais etanol anidro) vendida nos postos dos combustíveis subiu em 11
estados e no Distrito Federal nesta semana, a primeira após a baixa no valor do
combustível fóssil nas refinarias.

Preço da gasolina não baixou tanto
24/10/2016 – Fonte: Bem Paraná
A expectativa entre consumidores era de que o preço da gasolina começasse a ceder
depois que a Petrobras anunciou redução de 3,2% nas refinarias. Para parcela do
mercado, porém, a atual manutenção de preços da gasolina ao consumidor — apesar
da redução do valor na refinaria — pode estar relacionada a outro etanol, o anidro,
que é misturado em 27% ao combustível fóssil.
O anidro fechou a semana passada em R$ 2,1081 por litro, superando em 3,9% os R$
2,0292 da semana anterior e em 22,5% o R$ 1,7199 de um ano atrás .
"O anúncio de redução de preço no produtor (de combustível) não significa uma queda
do mesmo patamar no preço final (ao consumidor). Isso fica mais evidente no caso da
gasolina, cuja composição leva 27% de anidro, que tem até subido nas bombas",
informou o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de
Lubrificantes (Sindicom).
Vendas de imóveis novos crescem 13,1% em agosto em Curitiba
24/10/2016 – Fonte: Bem Paraná
Em contrapartida, o estoque teve nova queda, chegando a 8.262 unidades,
mesmo patamar de 2011.

As vendas de imóveis novos em Curitiba, em agosto desse ano, tiveram alta de 13,1%
em relação ao mesmo mês do ano passado, totalizando em torno de 500 unidades
comercializadas.
Os dados são da última pesquisa da Associação dos Dirigentes de Empresas do
Mercado Imobiliário do Paraná (Ademi/PR), em parceria com a BRAIN Bureau de
Inteligência Corporativa, que revela ainda que os imóveis no padrão supereconômico
(com preço de até R$ 200 mil) e superluxo (com preço acima de R$ 2 milhões) foram
os responsáveis pela alta. O estudo é o mais completo do setor de incorporação
imobiliária para Curitiba e região.
Se em agosto de 2015 nenhum apartamento supereconômico foi vendido, no mesmo
mês desse ano 320 unidades no padrão foram comercializadas. Ainda para o mesmo
período, a quantidade vendida de apartamentos superluxo aumentou de 1 para 10.
“Isso evidencia a importância do crédito para o mercado imobiliário. Ainda que ele
tenha ficado mais restrito para as atividades econômicas, no Minha Casa Minha Vida
continuou fluindo numa proporção maior do que nos outros segmentos. Já para a
compra de apartamento no padrão superluxo, o financiamento não é um fator decisivo
para a compra”, explica a presidente da Ademi/PR, Aline Perussolo Soares.
Apesar das vendas mais aquecidas nos referidos padrões, na análise do estoque – que
em agosto teve nova queda, chegando a 8.262 unidades, com redução de 22,3% na
comparação com o mesmo mês do ano passado e de 4,1% em relação a julho – as

categorias que mais contribuíram para a queda foram outras, conforme a pesquisa
realizada pela Ademi/PR em parceria com a BRAIN. Atualmente, o estoque de imóveis
novos encontra-se no mesmo volume apurado em 2011.
Na análise dos últimos 12 meses, tendo agosto como mês de referência, os
apartamentos econômicos (de R$ 200.001,00 a R$ 250 mil) foram os que
apresentaram a maior redução no estoque, da ordem de 77,6%, passando de 1.719
para 384 unidades. O estoque de studios, lofts e apartamentos de um dormitório teve
queda de 34,3%, passando de 2.436 para 1.599 unidades. Já os apartamentos
standard (de R$ 250.001,00 a R$ 400 mil) tiveram o estoque reduzido em 31,2%,
passando de 2.856 para 1.964 unidades.
“Nossa estimativa era de que a disponibilidade, ou seja, o percentual de unidades
disponíveis para a venda em relação à oferta inicial, atingisse os 25% no fim do ano,
entretanto, isso aconteceu já em agosto. Fica claro que o ciclo de ajustes do setor de
lançamentos imobiliários chegou ao fim, sinalizando que os próximos
empreendimentos virão a preços maiores”, ressalta o diretor de Pesquisa de Mercado
da Ademi/PR, Fabio Tadeu Araújo.
Preços - O preço médio do metro quadrado privativo para os imóveis novos em
Curitiba ficou em R$ 6.695,56 em agosto desse ano, valor 5,2% maior do que o mesmo
mês de 2015, conforme a pesquisa da Ademi/PR e da BRAIN. Considerando os últimos
12 meses, os apartamentos de quatro dormitórios lideraram o índice de reajuste, com
correção de 13,2% e metro quadrado privativo a R$ 10.252,00, em média.
No acumulado do ano, até agosto, os imóveis novos em Curitiba contabilizaram
reajuste de 3,1%. Destaque para os apartamentos com três dormitórios, com correção
de 4,1% e preço médio do metro quadrado privativo a R$ 6.609,00. Na variação
mensal, o metro quadrado privativo foi atualizado em 0,8%, puxado pelos
apartamentos de três dormitórios.
Na análise por bairro para o respectivo mês, o Batel continua a deter o maior valor do
metro quadrado privativo para todas as tipologias, com metro quadrado privativo a R$
10.520,00 para os apartamentos de um dormitório; de R$ 11.243,00 para os de dois
dormitórios; de R$ 10.951 para os de três dormitórios e de R$ 12.127 para os de
quatro dormitórios.
A pesquisa da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do
Paraná (Ademi/PR) e da BRAIN Bureau de Inteligência Corporativa, em agosto de
2016, contou com uma amostra de 376 empreendimentos e 8.262 apartamentos
residenciais novos (na planta, em construção ou concluídos) à venda por construtoras,
incorporadoras e imobiliárias em Curitiba, coletados diretamente junto às empresas
do setor.
Mineradora promete que metade da sua mão de obra será feminina
24/10/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo

A anglo-australiana BHP Billiton se tornou a primeira grande mineradora mundial a
adotar uma meta de ter metade de sua mão de obra composta por mulheres até 2025.
A medida chama a atenção porque o setor é famoso pela falta de representatividade
feminina, até mesmo nos conselhos de direção. Um estudo de 2015, com 500

mineradoras, mostrou que 8% dos diretores nos conselhos eram mulheres –a
brasileira Vale não tem nenhuma, de acordo com o levantamento.
Na BHP, as mulheres representam atualmente 17,6% da sua mão de obra –elas são
18,5% na rival e também anglo-australiana Rio Tinto.
A mineradora, que é parceira da Vale na Samarco (responsável pela barragem que
rompeu na cidade mineira de Mariana), afirmou que decidiu ir contra a tendência do
setor –e estabelecer uma meta ambiciosa– porque "chegou a hora de termos uma
conversa diferente".
"Se continuássemos no ritmo anual, levaríamos mais 30 anos para a participação
feminina alcançar 30%", disse Athalie Williams, diretora de pessoal da companhia.
Mais importante, segundo Williams, é que o objetivo faz sentido para os negócios.
Levantamento feito pela BHP em suas diversas operações mostrou que ambientes com
maior diversidade são mais bem-sucedidos, não só em termos de produtividade mas
também de segurança.
Com esses dados de sucesso na mão, o conselho da empresa mostrou pouca
resistência em acelerar os esforços pela diversidade.
E o caso da BHP não é único. Estudo da consultoria McKinsey indicou que as empresas
europeias com maior diversidade de gênero têm 15% de chance de obter um retorno
financeiro superior ao da mediana das suas respectivas indústrias nacionais.
Marcopolo cria poltrona antissono para motoristas
24/10/2016 – Fonte: Automotive Business

A Marcopolo anuncia o desenvolvimento de uma poltrona equipada com dispositivos
que ajudam a prolongar o estado de atenção dos motoristas com o objetivo de impedir
que eles durmam durante a condução dos ônibus.
O protótipo foi desenvolvido pela equipe do centro de inovação da encarroçadora em
parceria com o Centro Multidisciplinar de Sonolência e Acidentes (CEMSA) e a
Woodbridge e será mostrado com exclusividade durante o Congresso SAE Brasil, que
será realizado de 25 a 27 de outubro no Expo Center Norte, em São Paulo.
Denominado Antisleep Seat, o assento antissono possui um sistema de monitoramento
de fadiga, um dos principais motivos e causas da sonolência ao volante, tanto a física
quanto a mental.
Para prolongar o alerta do condutor neste estado, bem como sua velocidade de reação,
a poltrona vem equipada com métodos distratores, que serve para distrair o motorista.
Entre eles, são utilizados vibração eletromecânica, refrigeração e aquecimento, que
provoca estresse térmico reduzindo a sonolência e aumentando o estado de alerta.
O banco possui módulo integrado, responsável por coletar diferentes dados sobre o
estado de fadiga do motorista, bem como tempo de viagem e horário. Com estes

dados, o algoritmo desenvolvido pela CEMSA, baseado em estudos sobre o ciclo
biológico dos seres vivos, define a sequência de distratores mais adequada àquela
viagem, atuando de forma customizada e de maneira preventiva.
Diferentes de sistemas que atuam de forma reativa, o que, segundo o CEMSA, podem
emitir alertas já considerados tardios dependendo do grau de fadiga, a Antisleep Seat
atua na prevenção, por meio de dados específicos do motorista e da jornada,
diminuindo o risco de acidente.
Foram realizados testes em simuladores com diferentes condições de fadiga e
estímulos, o que segundo a empresa, comprovaram a eficácia do sistema.
Segundo Petras Amaral, gerente de design e inovação da Marcopolo, o Antisleep Seat
pode ser tratado como um sistema anti fadiga e não simplesmente uma poltrona, o
que pode ser uma oportunidade de integração dos dados do padrão de sono dos
motoristas com a da gestão de frota dos operadores em tempo real.
Os testes finais e apresentação da poltrona a clientes e operadores estão previstos
para o fim deste ano e início de 2017.
Jaguar Land Rover, Ford e Tata testam carros conectados
24/10/2016 – Fonte: Automotive Business

A Jaguar Land Rover juntamente com Ford e Tata Motors estão testando tecnologias
para carros conectados no Reino Unido que irão permitir que os veículos conversem
entre si, bem como com a infraestruturas das ruas, como os semáforos por exemplo,
no futuro. O objetivo é monitorar o tráfego para uma condução segura e
principalmente para ajudar a reduzir o número de acidentes.
Foram testados três sistemas como parte das demonstrações do UK Autodrive, um
consórcio formado por 16 membros, entre empresas dos setores automotivo e de
tecnologia, autoridades e instituições acadêmicas com foco em condução autônoma e
carros conectados.
O projeto está recebendo o equivalente a US$ 24,4 milhões com financiamento público
para o desenvolvimento tanto das tecnologias quanto dos sistemas de infraestrutura
inteligente.
O Highway Assist permite que o veículo faça ultrapassagens automaticamente ou se
mantenha em sua faixa sem que o motorista tenha que tocar no volante ou nos pedais;
o Electronic Emergency Brake Light Assist avisa aos motoristas quando o veículo à
frente freou bruscamente, o que pode ser usado quando se está dirigindo em situação
de forte neblina ou quando não há visão clara sobre o veículo à frente.
Por fim, o Green Light Optimal Speed Advisory que se conecta com os semáforos,
avisando o motorista qual a melhor velocidade para trafegar a fim de garantir que
todos os semáforos frente estarão verdes. Isso deve melhorar o fluxo do trânsito, além
das emissões de CO2.
Para o projeto, está sendo criada uma frota de mais de 100 veículos para pesquisa a

fim de desenvolver e testar uma ampla gama de tecnologias de veículos autônomos
nos próximos quatro anos. A ideia é que essas tecnologias melhorem a experiência de
direção, bem como torná-la mais inteligente, segura e até mais limpa nos próximos
anos.
“Nós sabemos que existe um enorme potencial para essas tecnologias em futuros
veículos ao redor do mundo. Até agora nós focamos em comunicação entre veículos
Jaguar Land Rover, essa abordagem colaborativa é um passo maior para a todos os
veículos autônomos cooperarem uns com os outros no futuro”, declarou o chefe de
pesquisa da JLR, Tony Harper.
“Os benefícios de ter carros que podem se comunicar uns com os outros e com o
ambiente podem ser muito significativos – desde o aumento da segurança rodoviária
até a melhoria do fluxo de tráfego”, disse um dos diretores do UK Autodrive, Tim
Armitage, que coordenou os testes em um terreno na região central da Inglaterra.
No início deste mês, um carro sem motorista foi testado no Reino Unido pela primeira
vez como parte dos esforços do governo para criar uma indústria que pode servir o
mercado mundial e cujas estimativas apontam para um potencial de até US $ 1,1
bilhão (900 milhões de libras) em 2025.
O Reino Unido tem como objetivo ter carros autônomos em suas estradas até o fim
desta década.
Audi poderá recomprar 25 mil carros de dieselgate nos EUA
24/10/2016 – Fonte: Automotive Business
A Audi deverá recomprar 25 mil automóveis nos Estados Unidos para compensar os
proprietários prejudicados pelo dieselgate, como ficou conhecido o escândalo sobre o
sistema que burla testes de emissões e que equipa veículos de marcas do Grupo
Volkswagen.
Segundo informações da Automotive News que cita o jornal alemão Der Spiegel, as
conversas preliminares com autoridades norte-americanas apontaram que este
volume corresponde a modelos mais antigos e que não podem ser corrigidos pela
montadora. No total, 85 mil veículos da Audi no país rodam com sistema fraudador no
país.
Representantes da montadora continuam em contato com órgãos reguladores e com
a justiça dos Estados Unidos para tentar definir um rumo para os 85 mil veículos
envolvidos com o dieselgate.
O programa de recompra escolhido pela Audi é o mesmo que a Volkswagen definiu
para seus 475 mil carros incluídos no escândalo.
Ainda de acordo com o jornal alemão, a Audi emitiu um comunicado no qual alega
estar “trabalhando duro com os reguladores norte-americanos para chegar a um
acordo e resolução dos veículos com o motor V-6 TDI de 3.0 litros. Agradecemos aos
nossos clientes para a sua paciência”.
A montadora acrescenta que uma audiência está agendada no próximo dia 3 de
novembro com as autoridades locais para dar sequência ao assunto.
O caso está sendo tratado no Tribunal do distrito de São Francisco, na Califórnia, pelo
juiz Charles Breyer.

BMW fica mais flexível com nova fábrica
24/10/2016 – Fonte: Automotive Business

A inauguração da fábrica própria de motos em Manaus conferiu mais flexibilidade à
BMW. A capacidade instalada começa em 10 mil unidades por ano, mas pode ser
facilmente ampliada com a adoção de um segundo turno se for preciso.
Essa flexibilidade vem também do método utilizado na montagem. As motos são
movimentadas manualmente dentro das linhas e basta trocar as peças dos carrinhos
que abastecem essas linhas para mudar a motocicleta a ser fabricada. Atualmente,
nove modelos diferentes são montados em Manaus.
A nova F 700 GS foi utilizada como símbolo da inauguração por se tratar de um novo
modelo, mas cerca de 200 unidades diferentes já haviam sido produzidas ali nas
últimas semanas desde que a BMW terminou sua parceria com a Dafra.
Na nova fábrica, um armazém recebe os kits CKD vindos de Wackersdorf, na
Alemanha, e também componentes nacionais como pneus, lâmpadas, baterias e peças
plásticas e metálicas pintadas na Zona Franca de Manaus.
O total de fornecedores locais passa de 45. Os itens nacionais ajudam a BMW a cumprir
o Processo Produtivo Básico (PPB), um conjunto de regras complexo que os fabricantes
precisam atender quando atuam em Manaus. Quanto maior o volume produzido, maior
é a exigência de conteúdo e operações locais de produção.
“Se o mercado melhorar, certamente vamos aumentar a nacionalização”, afirma o
diretor da fábrica da BMW em Manaus, Peter Vogel. Neste momento, porém, ele
descarta a vinda de fornecedores alemães para Manaus: “Se houver necessidade,
vamos procurar primeiro as empresas já instaladas aqui”, garante Vogel. A
nacionalização de itens como os freios ABS também parece distante para Vogel.

Em sentido horário, a partir do alto: linha de produção das motos, sala
climatizada para montagem de motores e fachada da nova fábrica, com 10
mil metros quadrados de área construída. Na cerimônia de inauguração,
Rebecca Garcia (superintendente da Suframa), Stephan Schaller (presidente
mundial da BMW Motorrad), Thomaz Nogueira (secretário de planejamento
do Amazonas) e Peter Vogel (diretor da nova fábrica). (Fotos: Mário Curcio e
divulgação)
Na fábrica, a aparente simplicidade da linha de montagem esconde alguns itens
importantes: “Embora as motos não se movimentem pela linha, a BMW investiu
bastante nos equipamentos de montagem, como para os motores”, afirma o gerente
de pós-venda Marco Truzzi.

Os propulsores são totalmente montados em Manaus em uma sala climatizada. “Um
dos motivos é evitar o contato do suor com peças metálicas”, diz José Neto,
responsável pela qualidade. A sala tem seis células para montagem de motores de
dois e quatro cilindros e entre 800 e 1.200 centímetros cúbicos.
Todos são testados durante cerca de dois minutos em um dinamômetro para assegurar
a mesma qualidade daqueles que saem prontos da Alemanha. “Essa qualidade exige
a presença constante de dez engenheiros na fábrica. E outros 15 estão em Berlim
apoiando a fábrica de Manaus no desenvolvimento de produtos”, afirma Vogel.
Entre o fim deste ano e o início de 2017 a fábrica passará a produzir a G 310 R, moto
de média cilindrada com componentes vindos da Índia, onde a BMW atua em parceria
com a empresa TVS. Por causa do porte menor, o modelo deve chegar com preço
próximo dos R$ 20 mil. Se suas vendas decolarem, a BMW estará preparada para
aumentar o conteúdo local.
A fabricante admite a possibilidade de criar um setor de pintura na fábrica, o que deve
ocorrer de 2018 em diante. A partir desse motor de 310 cc a BMW já desenvolve uma
nova moto com vocação fora de estrada como a maioria das motos que vende no
Brasil.
COM A DAFRA POR SETE ANOS
Se alguém perguntasse 20 anos atrás a um executivo da BMW sobre a possibilidade
de erguer aqui uma fábrica de motos, a resposta mais provável seria um sorriso
irônico.
Contudo, se essa mesma pergunta fosse feita há dez anos, uma resposta pronta do
tipo “A BMW não comenta planos futuros” serviria para disfarçar a intenção real da
empresa, que naquele período já vinha matutando como poderia aumentar sua
participação
num
país
com
um
clima
tão
apropriado
às
motos.
E foi em 2009, em parceria com a brasileira Dafra, que a BMW nacionalizou sua
primeira motocicleta no Brasil, a G 650 GS. Outros modelos BMW passaram a ser
montados na empresa nacional e o entendimento entre ambas durou até algumas
semanas, quando a alemã se mudou para o novo galpão.
Os metalúrgicos que montavam as motos BMW eram funcionários da Dafra. Foram
desligados da empresa anterior e recontratados pela atual.
Porsche segue com ampliação da rede no País
24/10/2016 – Fonte: Automotive Business

O segmento de luxo segue em expansão no Brasil: a Porsche abriu na última terçafeira, 18, sua mais nova concessionária no País, localizada em Campinas, o terceiro
maior município do Estado de São Paulo. Com a nova unidade da Stuttgart Veículos,
sobe para oito o número de concessionárias da rede no País; e a nova será inaugurada
em breve.
“Esta é a oitava concessionária Porsche no Brasil, a nona será oficialmente inaugurada
ainda neste mês, em Florianópolis, e estamos contentes e otimistas com a expansão

de nossa rede”, declarou o diretor presidente da Porsche no Brasil, Matthias Brück
durante a cerimônia de inauguração.
Com uma área total construída de 1.115 metros quadrados, a nova revenda fica no
bairro Cambui e oferece desde showroom até loja de artigos da Porsche Drivers
Selection, com itens como vestuário, malas, miniaturas de carros entre outros que
levam a marca dos veículos de luxo.
A empresa aposta da previsão de inicialmente receber cerca de 50 carros por mês na
oficina e a expectativa é de que este volume dobre em 2017.
“A região de Campinas tem grande potencial de vendas para a Porsche. Temos certeza
de que a abertura da concessionária terá resultados altamente positivos. Há um
público de alto poder aquisitivo não apenas na cidade, mas em vários municípios
vizinhos”, afirma o presidente da Stuttgart Veículos, Marcel Visconde.
Norton lança nova linha de discos diamantados para cortes de porcelanatos
e pisos cerâmicos
24/10/2016 – Fonte: CIMM
A linha Clipper da Norton acaba de integrar ao seu portfólio novos discos diamantados.
A novidade chega ao mercado para atender às necessidades dos profissionais da
construção civil, que buscam ferramentas que garantam cortes com excelente
acabamento para porcelanatos e pisos cerâmicos.
Produtos que exigem alto grau de segurança, os discos diamantados Clipper se
destacam pela tecnologia empregada no seu desenvolvimento, pelo corte com menor
geração de lascas e garantem ainda corte suave e com baixa geração de calor.
Especialmente desenvolvido para as máquinas Clipper de cortes de porcelanatos e
pisos cerâmicos TT180/TT200 e TR201/TR231, os discos diamantados estão
disponíveis na medida 180x25,4mm, versão Standard e nas versões Standard,
Premium e Supreme, nas medidas 200x25,4mm e 230x25,4mm.
Indústria de energia avança em tentativa de aliviar perdas com crise da
Abengoa
24/10/2016 – Fonte: CIMM
Grandes fabricantes de equipamentos para energia elétrica avançaram em uma
tentativa de reduzir perdas financeiras com a crise da espanhola Abengoa, que
abandonou obras de linhas de transmissão no Brasil em novembro passado, ao
negociar com sucesso a inclusão de uma emenda à medida provisória 735/16,
aprovada na quarta-feira pelo Senado.
Empresas como ABB, GE, Siemens e Nexans, que haviam fechado contratos para
fornecer à Abengoa e já tinham parte dos equipamentos prontos, querem que uma
eventual relicitação das linhas de energia cuja construção estava a cargo do grupo
espanhol preserve esses acordos, pelos quais as companhias ainda não receberam.
Pelo texto final da MP 735, o governo poderá tentar retomar os projetos da Abengoa
relicitando o controle ou o capital social das subsidiárias responsáveis por cada
empreendimento, e não as concessões da empresa, o que manteria vigentes todos os
contratos já firmados por ela com fornecedores.
O diretor da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), Newton
Duarte, disse à Reuters que isso não livraria a indústria de algumas perdas, mas
evitaria um prejuízo que pode chegar a quase 1 bilhão de reais.

"Acho que a gente pôde ter muito sucesso na discussão do governo, no sentido de
esclarecer e pedir atenção para as dificuldades da indústria... Eram equipamentos de
grande monta... Parte deles já entregues, outros não entregues mas já prontos",
afirmou.
A MP aprovada pelo Senado irá agora para sanção do presidente Michel Temer, que
poderá vetar pontos do texto.
Contudo, a Abinee está confiante de que não haverá veto, uma vez que a versão da
MP aprovada no Senado permitiria inclusive viabilizar uma retomada mais rápida das
obras nos cerca de 6 mil quilômetros em linhas que estavam a cargo da Abengoa.
"Em uma condição normal, levaria meses, às vezes anos, para aguardar a chegada
dos equipamentos, e eles vão estar disponibilizados nas fábricas", disse Duarte.
O diretor de energia da Associação Brasileira do Alumínio (Abal), George Fairman,
disse que os problemas com os empreendimentos da Abengoa impactaram fortemente
fornecedores de cabos para linhas de energia.
"Os fornecedores locais têm sofrido impacto do atraso dos projetos da Abengoa, que
representavam parte importante do que teria que ter sido nossa atividade em 2015 e
parte de 2016", explicou.
O texto final da MP 735 possibilita ainda que o governo estabeleça, no edital para
relicitação dos ativos da Abengoa, um aditivo para alterar condições como a receita
das linhas e o prazo de implementação, de forma a atrair investidores para retomar
os projetos.
"Evidentemente, se não corrigisse a receita e os prazos, ninguém aceitaria (ficar com
os empreendimentos)", afirmou Fairman.
O governo inicialmente buscava compradores para os empreendimentos da Abengoa,
o que seria uma solução de mercado para o problema da companhia. Mas diante da
falta de interessados a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) tem conduzido um
processo para revogar as concessões do grupo e realizar novas licitações.
Fábrica de especiais alavanca negócios na Seco Tools
24/10/2016 – Fonte: Usinagem Brasil

Quando a retração econômica brasileira deu seus primeiros sinais, a Seco Tools do
Brasil decidiu adotar como estratégia o foco segmentado, maior proximidade com os
clientes, otimização de processos e a oferta de soluções completas de usinagem. Para
colocá-la em prática, foi fundamental a fábrica de ferramentas especiais que a
empresa mantém em Sorocaba (SP).
Antonio Fernando Pereira, diretor-presidente da Seco Tools do Brasil, informa que a
fábrica de especiais tem utilizado praticamente toda a sua capacidade, especialmente
nos últimos seis meses, trabalhando a 90% e 100%, em dois turnos.
“Além de ampliar a sua participação no nosso faturamento, a fábrica contribui para a
conquista de novos clientes”, afirma Pereira, acrescentando que a filial brasileira deve

fechar 2016 no mesmo patamar de 2016, ou com um leve crescimento, dependendo
dos resultados do último trimestre.

Pereira avalia 2016 como um ano bastante difícil para o setor de ferramentas de corte
e não acredita em grandes mudanças no curto prazo. “Acho que chegamos ao fundo
do poço. As ações do governo, ou pelo menos aquilo que tem demonstrado querer
fazer, tem aumentado a confiança da indústria, mas os resultados só devem aparecer
em 2017”, observa. “Minha expectativa é a de que a indústria volte a crescer em 2017
em ritmo lento, com a retomada tendendo a ganhar corpo em 2018”.
Diante desse quadro, Pereira diz que, em 2017, a Seco Tools vai manter sua estratégia
de foco nos segmentos que estejam em evidência, oferecendo todo o suporte possível
aos clientes.
“Vamos continuar buscando oferecer o melhor processo e o menor custo por peça para
os nossos clientes”, diz. “Numa época como esta que estamos vivendo os clientes
querem reduzir o custo de produção e a nossa oferta de otimização de processos, no
qual temos reconhecido know-how, além da nossa fábrica de especiais, tem nos
permitido obter bons resultados”.
Setor automotivo demonstra maior otimismo com 2017
24/10/2016 – Fonte: Usinagem Brasil

Duas declarações otimistas de representantes do setor automotivo marcaram a
semana passada. Na primeira delas, na segunda-feira, Antonio Megale, presidente da
Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), disse estimar
que o mercado brasileiro de veículos apresente crescimento próximo de dois dígitos
em 2017. No dia seguinte, foi a vez do presidente da GM para a América do Sul, Barry
Engle, dizer que o mercado brasileiro de veículos crescerá de 12 a 14% em 2017.
O mercado brasileiro de veículos vem de seguidas quedas que nos últimos três anos
redzuiram em cerca de 40% a produção e as vendas. O setor fechou 2013 com mais
de 3,7 milhões de veículos produzidos e deve encerrar 2016 com cerca de 2,3 milhões.
Para Antonio Megale, o mercado deve iniciar o processo de recuperação no próximo
ano.
Porém, a velocidade desta retomada estará diretamente ligada à velocidade da
aprovação de medidas de ajuste fiscal. "A taxa de juros começa a cair, o risco país
começa a cair, a confiança do investidor volta, o emprego volta, o otimismo volta e o
país volta a crescer", disse.

A Anfavea prevê queda de 19% nas vendas em 2016. Porém, segundo Megale, este
último trimestre deve apresentar desempenho superior aos demais trimestres do ano,
devido à estabilização do ambiente político, à adoção de medidas econômicas por parte
do novo governo e ao tradicional aquecimento do consumo no fim do ano.
Já Barry Engle, da GM, diz esperar crescimento de 12% a 14% no próximo ano com
base no fato de que a frota brasileira está velha, com média de 10 anos e 2 meses, o
que significa que há uma grande demanda reprimida.
Engle repetiu, na verdade, previsão que já havia feito há cerca de dois meses em outro
evento da Autodata.
O executivo reconhece que o alto nível de desemprego e a restrição do crédito são
fatores que devem jogar contra o mercado de veículos em 2017, mas destaca que,
enquanto as vendas de veículos acumulam retração de 50% desde 2014, a média da
renda do brasileiro teve queda real de 2%.
David Powels, presidente da Volkswagen do Brasil, é um pouco menos otimista: sua
estimativa é de crescimento de 5 a 8% no próximo ano.
A Fenabrave, entidade que representa as concessionárias de automóveis, também
divulgou suas previsões recentemente. A entidade estima que em 2016 haverá
aumento de 5% nas vendas de automóveis e comerciais leves e de 6% a 8% para
caminhões.
Aker Solutions, da Noruega, adquire a paranaense CSE
24/10/2016 – Fonte: Usinagem Brasil

A norueguesa Aker Solutions anuncia o fechamento de acordo para compra de 70%
da C.S.E. Mecânica e Instrumentação, do Paraná, que atua na prestação de serviços
para empresa do setor de óleo e gás. Acordo prevê opção de compra dos 30%
restantes três anos após o encerramento desta transação.
Segundo a Aker Solutions, esta aquisição lhe dará acesso ao crescente mercado de
manutenção campos de petróleo e gás existentes no Brasil. A CSE, que teve receita
de R$ 322 milhões em 2015, fornece manutenção, montagem, comissionamento e
serviços de operação de guindaste em instalações offshore e onshore.
Luis Araújo, diretor executivo da Aker Solutions no Brasil, destaca que a empresa
construiu sólida reputação no mercado de petróleo e gás no Brasil ao longo dos últimos
40 anos e que a entrada no novo segmento no País é uma oportunidade de
crescimento.
“A união de forças com uma empresa de sucesso local como a CSE se encaixa bem
com a internacionalização da nossa área de serviços, permitindo-nos trazer a nossa
competência, conhecimento e experiência dentro deste campo para esta região
importante e em crescimento."

A CSE, que mantém sede em Pinhais (PR), tem 2.300 funcionários localizados
distribuídos em cinco instalações de serviços que abrangem diferentes bacias de
petróleo e gás do país.
A empresa conta com forte carteira de R$ 855 milhões, atendendo grandes clientes,
incluindo a Petrobras. Além disso, uma das unidades da CSE está instalada em Rio das
Ostras (RJ), próxima das instalações de serviços submarinos da Aker Solutions.
Para garantir a continuidade, os donos do CSE, Altair Dietrich, o executivo-chefe, e
Luiz Joanello, o diretor comercial, permanecerão na empresa. A CSE continuará a ser
uma entidade legal separada, com uma equipe de gestão composta por pessoal de
cada empresa.
"Ao combinar os pontos fortes de ambas as empresas, vamos expandir as nossas
capacidades e criar valor significativo para os nossos clientes", disse Altair Dietrich.
"A parceria com a Aker Solutions é um grande passo e nos coloca alguns degraus
acima em termos de concorrência para contratos maiores e mais complexos."
Aker Solutions - Fornecedor global de produtos, sistemas e serviços para a indústria
de petróleo e gás, a Aker Solutions tem sede em Oslo, Noruega, e emprega cerca de
13 mil pessoas em cerca de 20 países.
Produção nacional de aço cresce 3,1% em setembro
24/10/2016 – Fonte: Usinagem Brasil
Em setembro, a produção brasileira de aço bruto totalizou 2,6 milhões de toneladas,
com alta de 3,1% na comparação com o mesmo mês de 2015, conforme informou o
Instituto Aço Brasil (IABr). Em relação aos laminados, a produção de 1,8 milhão de
toneladas no mês passado representou crescimento de 6,5% na mesmo tipo de
comparação.
De acordo com os dados do IABr, a produção acumulada de janeiro a setembro de
2016 ficou em 22,9 milhões de toneladas de aço bruto e 15,8 milhões de toneladas de
laminados, o que representa redução de 9,3%, tanto em aço bruto quanto em
laminados, na comparação com o mesmo período de 2015.
As vendas internas somaram 1,5 milhão de toneladas de produtos siderúrgicos em
setembro de 2016, com queda de 1,3% em relação a setembro de 2015. No acumulado
do ano até setembro, houve redução de 11,7% frente ao mesmo período do ano
anterior, totalizando 12,6 milhões de toneladas.
A queda da demanda interna refletiu também nas importações, que recuaram 8,2%
frente ao mesmo mês de 2015, totalizando 206 mil toneladas. A quantidade importada
de janeiro a setembro deste ano foi de 1,2 milhão de toneladas, o que representa
queda de 57,8% frente ao mesmo período de 2015.
Já as exportações de produtos siderúrgicos atingiram 1,3 milhão de toneladas em
setembro de 2016, 13,1% abaixo do registrado no mesmo mês do ano passado.
No acumulado dos nove primeiros meses do ano, foram exportados 10,1 milhões de
toneladas, com faturamento de US$ 4,1 bilhões. Esse resultado foi 0,2% superior em
volume, porém 20,0% inferior em valor, quando comparado com o mesmo período de
2015.

Financiamentos do BNDES registram queda de 34%
24/10/2016 – Fonte: Usinagem Brasil
Os desembolsos do BNDES somaram R$ 62,2 bilhões de janeiro a setembro deste ano,
com queda de 34% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram
divulgados na semana passada pelo banco de fomento.
Apesar do recuo no valor dos financiamentos, atribuído à recessão econômica, a
instituição destacou, em nota, que “observa-se, com base em setembro último, uma
menor queda no ritmo dos desembolsos em todos os setores apoiados pelo banco”.
O BNDES ressalta que essa melhora já teve impacto sobre o cenário global, uma vez
que, no acumulado até junho, a queda nas liberações de financiamentos era de 42%.
O banco também indicou áreas pontuais que tiveram bom desempenho. Segundo o
balanço, a indústria liderou os desembolsos nos nove primeiros meses do ano. O setor
recebeu R$ 21,8 bilhões.
O resultado foi puxado pelo segmento de material de transportes, cujas liberações
somaram R$ 9,5 bilhões, com alta de 27% na comparação com janeiro a setembro de
2015. Este segmento engloba aeronaves, veículos automotores, embarcações e
equipamentos ferroviários.
As consultas por financiamentos do BNDES, indicador de tendência dos desembolsos
futuros, atingiram R$ 85 bilhões de janeiro a setembro deste ano, resultado 8%
inferior ao de 2015.
Gerenciamento de ferramentas gera eficiência
24/10/2016 – Fonte: Usinagem Brasil
O serviço de gerenciamento de ferramentas, que consiste em administrar o estoque e
os processos que envolvem a usinagem, vem crescendo de importância na indústria
brasileira, especialmente nas grandes usuárias de ferramentas de corte, como
montadoras e autopeças.
Para explicar os principais motivos da procura pelo serviço - oferecido por
praticamente todos os principais players do segmento de ferramentas para usinagem
-, Bruno Ribeiro, supervisor de gerenciamento de ferramentas da Gühring Brasil,
lembra um estudo sobre o tema: “16% de todas as interrupções do fluxo de trabalho
podem ser atribuídas à falta de ferramentas no local certo”.
Além disso, estima-se que de 30% a 60% das ferramentas estocadas numa indústria
são consideradas perdidas, por estarem fora de lugar ou espalhadas de forma
desordenada pelo chão de fábrica.
Ribeiro conta que, na Fiat, por exemplo, a Gühring é responsável pelo gerenciamento
tecnológico e logístico, assim como pelo controle de estoque. O pacote de serviços
contempla a reafiação, cobertura, modificações e reparos nas ferramentas da
montadora. Já na Mahle, a empresa é responsável também pelos serviços de preset.
“Administrar as ferramentas no chão de fábrica não é luxo, e sim algo fundamental
para as empresas que querem controlar custos e estoques, evitando assim paradas de
máquinas caras por falta de ferramentas à mão do operador”, enfatiza Ribeiro. Ele
acrescenta que todo o trabalho é feito com controle de custos e visando a redução de
inventário, com relatórios de consumo customizados por peça, máquina e setor da
produção.

Em sua análise, a maior procura pelo serviço de gerenciamento de ferramentas ainda
está no setor automotivo, no qual as empresas buscam exaustivamente evitar perdas,
reduzir custos e aumentar a produtividade.
“As empresas que atuam no segmento de usinagem buscam aproveitar melhor a sua
equipe para focar no negócio principal e, assim, ampliar os ganhos com mais
produtividade e qualidade do seu produto final, enquanto nós, parceiros de negócios,
cuidamos do ferramental de corte no chão de fábrica”, finaliza Ribeiro.
Fábrica da BMW inicia produção de motos em Manaus
24/10/2016 – Fonte: Usinagem Brasil

A produção de uma moto modelo F 700 GS, na manhã da última quinta-feira (20 de
outubro), marcou o início oficial das operações da fábrica da BMW Motorrad, em
Manaus (AM). Trata-se da primeira unidade própria 100% do BMW Group para
manufatura de motocicletas fora da Alemanha.
A nova unidade fabril recebeu investimento de 10,5 milhões de euros e conta com
capacidade de 10 mil motocicletas por ano inicialmente.
Ocupando área de 10 mil m², a fábrica levou cerca de 9 meses para ser concluída,
conta com equipamentos de última geração e gerou 175 empregos diretos e outros 45
de fornecedores locais. Além do modelo BMW F 700 GS, serão produzidos em Manaus
outro 8 modelos: F 800 GS, F 800 GS Adventure, F 800 R, R 1200 GS, R 1200 GS
Adventure, S 1000 R, S 1000 RR e S 1000 XR.
"O BMW Group vem expandindo sua produção de motocicletas globalmente, visando
o crescimento sustentável de nosso negócio.
O Brasil segue como um mercado importante para esta estratégia e vemos um ótimo
potencial no País em médio e longo prazo, o que justifica termos escolhido Manaus
para a construção de nossa primeira fábrica de motocicletas 100% BMW Group fora
da Alemanha", comenta Stephan Schaller, presidente da BMW Motorrad.
"Estamos muito orgulhosos que a BMW Motorrad atingiu a liderança do mercado acima
de 500 cc neste ano e ainda mais de ter iniciado a produção na nova fábrica no Brasil,
que se soma à unidade produtiva de automóveis do BMW Group, em Araquari.
Estes fatores são fundamentais para seguirmos crescendo de forma sustentável no
País, com foco no médio e longo prazo, e mostram o nosso compromisso com o Brasil",
destaca Helder Boavida, presidente e CEO do BMW Group Brasil.
"Estimamos, com nossa produção local, colaborar para aumentar significativamente
nossas vendas no próximo ano. Iniciada com a BMW F 700 GS, a produção nacional
garante ainda mais disponibilidade e rápido tempo de reação para atender à demanda
local, o que será importante para o sucesso do nosso negócio no Brasil", ressalta Peter
Vogel, diretor de produção da fábrica BMW Motorrad em Manaus.

Consumo atinge 40,4 MT e produção de laminados 33,8 MT de jan/ago/16,
na AL, aponta Alacero
24/10/2016 – Fonte: Inda
Os números correspondentes durante janeiro — agosto 2016, continuam apresentando
um desempenho fraco versus mesmo período anterior. O consumo regional de aço
laminado caiu 12%, enquanto a produção de aço bruto e a de aço laminado diminuíram
9% e 6%, respectivamente, em relação ao mesmo período de 2015.
O consumo regional é fornecido em 32% pelas importações, cuja participação nos
mercados locais continua a avançar. A balança comercial da região permanece
negativa, embora em janeiro-agosto 2016 o défice em toneladas diminuiu 33% vs
janeiro-agosto 2015.
Produção.: Aço bruto: . Em janeiro-agosto2016, América Latina e o Caribe produziram
39,0 milhões de toneladas (Mt) de aço bruto, 9% abaixo do volume registrado em
2015. O Brasil participou com 52% da produção regional (20,3 Mt) mostrando uma
contração anual de 11%.
Aço laminado — No mesmo período, América Latina produziu 33,8 Mt de aço laminado,
um volume 6% inferior ao registrado em janeiro-agosto 2015. O Brasil foi o principal
produtor (14,0 Mt), 41% do total da América Latina. México foi segundo (12,6 Mt),
com 37%.
Consumo de aço laminado — Entre janeiro e agosto de 2016, o consumo de aço
laminado na região atingiu 40,4 Mt, diminuindo 12% vs janeiro-agosto 2015. Os
maiores aumentos no consumo em termos absolutos e percentuais foram registrados
em México (158,3 mil toneladas (Mt) adicionais e crescendo 1%), Peru (145,0 mil
toneladas (Mt) adicionais e até 8%), Panamá (45,5 toneladas adicionais e crescendo
16%) e Honduras (32 mil toneladas (Mt) adicionais e um aumento de 16%).
Pelo contrário, no Brasil o consumo de aço diminuiu 2,9 Mt, caindo 19% vs janeiroagosto de 2015. Enquanto a Argentina, Chile, Colômbia e Equador apresentaram
quedas de 23%, 9%, 5% e 16%, respectivamente. Do total latino-americano, 52% é
produtos planos (21,1 Mt), 47% produtos longos (18,9 Mt) e 1% são tubos sem
costura (512 mil toneladas).
Balança comercial: Importações — Nos oito meses de 2016, a América Latina importou
12,7 Mt de aço laminado, 21% menos do que o importado em janeiro-agosto 2015
(16 Mt). Desse total, 64% correspondem a produtos planos (8,1 Mt), 34% foram
produtos longos (4,3 Mt) e de 3% tubos sem costura (342 mil toneladas). Atualmente,
as importações de laminados representam 32% do consumo da região, o que traz
desincentivos para a indústria local, atritos comerciais e ameaça empregos.
Exportações — As exportações latino-americanas de aço laminado atingiram 5,8 Mt,
aumentando 3% em relação a janeiro-agosto 2015 (5,6 Mt). Desse total, 49% foram
produtos planos (2,8 Mt), 42% produtos longos (2,4 Mt) e 9% tubos sem costura (530
mil toneladas).
Balança deficitária — Durante janeiro-agosto, a região registou um défice comercial
de 6,9 Mt de aço laminado. Este desequilíbrio é 33% menor ao observado em janeiroagosto 2015 (10,4 Mt).
Neste período, o Brasil é o único país que mantêm um excedente comercial no
comércio de aço laminado, 2,4 Mt. Enquanto o maior défice foi registrado em México
(-3,0 Mt). Em seguida foi Colômbia (-1,5 Mt), Peru (-1,0 Mt) e Chile (-1,0 Mt).

Produção setembro 2016 — Informação adiantada de setembro 2016 indica que a
produção de aço bruto atingiu 5,0 Mt no mês, 4% menos que em agosto 2016 e 4%
menos que em setembro de 2015. O volume acumulado durante janeiro-setembro do
ano chegou até 44,0 Mt, 9% menos que em janeiro-setembro 2015.
A produção de laminados fechou em 4,3 Mt, mesmo nivel que em agosto 2016 e
setembro 2015. O volume acumulado nos primeiros nove meses do ano atingiu 38,1
Mt, 6% menos que em janeiro-setembro 2015.
Perfil — Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero) — É uma entidade civil sem
fins lucrativos que reúne a cadeia de valor do aço da América Latina para fomentar os
valores de integração regional, inovação tecnológica, excelência em recursos
humanos, responsabilidade empresarial e sustentabilidade sócioambiental.
Fundada em 1959, é formada por 49 empresas de 20 países, cuja produção é de
aproximadamente 70 milhões anuais- representando 95% do aço fabricado na América
Latina. Alacero é reconhecida como Organismo Consultor Especial para as Nações
Unidas e como Organismo Internacional Não Governamental por parte do Governo da
República do Chile, país sede da direção-geral

