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Segunda-feira


RESTITUIÇÃO DO ICMS - DECISÕES PROFERIDAS PELO PLENÁRIO DO STF NO RE
Nº



593.849 E NAS ADIS NºS 2.675 E 2.777

SINDIMETAL/PR CONVIDA PARA O CURSO: “GESTÃO DE CUSTOS
INDUSTRIAIS”.



MONTADORAS DO ABC TÊM 1.478 EMPREGADOS EM LAY-OFF



GOVERNO PERDE UMA OPÇÃO PARA PROTEGER INDÚSTRIA



CENÁRIO DE RECUPERAÇÃO LENTA ESTÁ CONSOLIDADO



SINDICATOS QUEREM MUDANÇAS GRADUAIS



'NÃO QUERO PROTEÇÃO DO GOVERNO SE EU NÃO FOR COMPETITIVO', DIZ CHEFE
DA



MERCEDES PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS

COMPRA DE EMPRESAS TEM ENTRE JULHO E SETEMBRO O PIOR TRIMESTRE DESDE
2009



INDÚSTRIA VÊ APOSTA FRACASSAR E SENTE MAIS A CRISE NA VENEZUELA



BRASILEIROS DESISTEM DE VENDER À VENEZUELA, E EXPORTAÇÕES DESABAM



PEDIDOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL CAEM PELA METADE EM OUTUBRO



GOVERNO DARÁ ATÉ R$ 9 MIL PARA REFORMA



ABERTURAS DE CAPITAL PODEM GIRAR US$ 10 BI EM 2017



INSS REMARCARÁ QUASE 6 MIL PERÍCIAS DA REVISÃO



CONSUMO E GERAÇÃO DE ENERGIA TÊM QUEDA DE 3% EM OUTUBRO, DIZ CCEE



CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DA CONSTRUÇÃO SOBE 0,04% EM OUTUBRO, DIZ
SINDUSCON-SP



ROBERTO AZEVÊDO OFICIALIZA CANDIDATURA À REELEIÇÃO NA OMC



FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL FIXO CAI E REFORÇA IDEIA DE RECUPERAÇÃO
LENTA, DIZ

IPEA



MERCADO FINANCEIRO MANTÉM PROJEÇÃO DE INFLAÇÃO EM 6,88% ESTE ANO



CURITIBA RECEBE LÍDERES DO SETOR



BRASIL NÃO SAIRÁ DA CRISE EM 2017, DIZ ECONOMISTA DA FGV



BRASILEIRO ESTÁ MAIS OTIMISTA, MAS O BOLSO CONTINUA VAZIO



VW VAI INVESTIGAR ENVOLVIMENTO COM DITADURA NO BRASIL



PICAPE FIAT TORO RECEBE NOVA OPÇÃO 2.4 FLEX



GEFCO FIRMA CONTRATO DE € 8 BILHÕES COM O GRUPO PSA



INDÚSTRIA DE ROLAMENTOS NSK FAZ 100 ANOS



MERCEDES-BENZ APRESENTA NOVA GERAÇÃO DE CÂMBIO AUTOMATIZADO



TAKATA ESTUDA MANEIRAS DE EVITAR FALÊNCIA



VOLKSWAGEN QUER PLATAFORMA MODULAR NAS PRÓXIMAS DUAS GERAÇÕES DE
AUTOMÓVEIS



GM CAUTELOSAMENTE ELEVA PRODUÇÃO DO CARRO ELÉTRICO BOLT



EMPRESA INVESTE R$ 3 MILHÕES EM PRODUÇÃO FOTOVOLTAICA



PROCURADORES ALEMÃES AMPLIAM INVESTIGAÇÃO SOBRE A VOLKSWAGEN



START-UP CRIA SITE QUE COMPARA PREÇO DE FRETE INTERNACIONAL



HSBC TEM PREJUÍZO NO 3º TRIMESTRE, EM PARTE INFLUENCIADO POR BRASIL



BOLSA ACUMULA PERDAS DE 4,21% EM UMA SEMANA E DE 5,12% EM UM MÊS



BRASIL TEM 4 DAS 10 MAIORES OPERAÇÕES DE FUSÃO DA AMÉRICA LATINA



"O BRASIL É UM PARCEIRO ESTRATÉGICO PARA NÓS", DIZ GEORG WITSCHEL,
EMBAIXADOR DA



ALEMANHA NO BRASIL

RECUO DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS AJUDOU A ACELERAR QUEDA DA RECEITA
TRIBUTÁRIA



BRASIL DEVE FICAR MAIS VULNERÁVEL DIANTE DA CONCORRÊNCIA CHINESA



APÓS CRISE, EMPRESAS FAMILIARES PROJETAM REAÇÃO NO PAÍS



EMPRESÁRIOS ITALIANOS VIRÃO AO BRASIL ESTE MÊS PARA AMPLIAR NEGÓCIOS



'EMPRESAS COM MULHERES NO ALTO ESCALÃO INOVAM MAIS'



INFORMATIVO DE BUENOS AIRES- EDIÇÃO DE OUTUBRO DE 2016

CÂMBIO
EM 07/11/2016
Compra

Venda

Dólar

3,190

3,191

Euro

3,525

3,527

Fonte: BACEN

Restituição do ICMS - Decisões proferidas pelo Plenário do STF no RE nº
593.849 e nas ADIs nºs 2.675 e 2.777
07/11/2016 – Gaia, Silva, Gaede & Associados – Advogados
Diante das recentes decisões proferidas pelo Plenário do STF no RE nº 593.849 e nas
ADIs nºs 2.675 e 2.777, assegurando ao substituído a restituição do ICMS pago a
maior quando a base de cálculo for inferior à presumida, alguns questionamentos
surgiram por parte dos contribuintes.
Primeiro, no que diz respeito ao alcance da decisão proferida pelo Plenário, ou seja,
se a decisão proferida no RE nº 593.849 e nas ADIs nºs 2.675 e 2.777 abrangeria a
legislação restritiva das outras unidades federadas, já que as três ações somente
discutem as legislações dos estados de Minas Gerais, Pernambuco e São Paulo,
respectivamente.
Ainda que a tese jurídica tenha sido dotada de repercussão geral, é bem provável que
os demais Estados, por não integrarem a lide em tais processos, continuem a impedir
a restituição do imposto, sob o pretexto de que suas legislações, não atacadas no RE
e nas ADIs, estariam em vigor, o que restaria aos contribuintes substituídos, portanto,
o ajuizamento de ação própria.
Especificamente em relação ao estado de São Paulo, a Lei nº 13.291/08 - que
restringiu significativamente o direito à restituição do ICMS-ST ao alterar a Lei nº
6.374/89 - não foi objeto da ADIN nº 2.777.
Dessa forma, a declaração de constitucionalidade proferida pelo STF na ADIN nº 2.777
poderia sugerir a manutenção da restrição ao direito à restituição do ICMS-ST para
grande parte dos contribuintes paulistas.
Além disso, vale lembrar que o Plenário decidiu que o direito à restituição só se
aplicaria aos fatos geradores posteriores ao julgamento, ocorrido em 19/10/2016, com
exceção daqueles contribuintes que já possuem ações em curso discutindo o tema.
Esta restrição quanto à possibilidade de buscar o indébito de períodos pretéritos
alcançaria também as novas ações contra os estados que não são parte nos processos
julgados?
Por fim, outra dúvida reside quanto à possibilidade de aplicação do artigo 166, do CTN,
aos pedidos de restituição do ICMS-ST. Referida norma somente permite a restituição
do tributo àqueles que provarem ter assumido o referido encargo.
O silêncio do STF sobre tal dispositivo nos recentes julgamentos equivaleria ao
afastamento implícito de tal dispositivo? Ou a questão, de cunho infraconstitucional,
será ainda enfrentada pelo STJ?
Vale alertar que o STJ, sobre esta matéria, vem se posicionando no sentido de que,
mesmo diante do fato incontroverso de que o ICMS-ST foi recolhido sobre parcela não
paga pelo consumidor final, deve ser comprovado o não repasse do ônus do imposto
para que o substituído faça jus à restituição.
Os contribuintes, mesmo diante do julgamento da matéria, ainda têm inúmeras
dúvidas sobre como será, na prática, a efetivação da decisão proferida pelo STF.

SINDIMETAL/PR convida para o curso: “Gestão de Custos Industriais”.
07/11/2016 – SINDIMETAL/PR

Montadoras do ABC têm 1.478 empregados em lay-off
07/11/2016 – R7

As montadoras do ABC Paulista estão com pelo menos 1.478 empregados em lay-off.
A medida é uma alternativa para evitar demissões nas unidades. Com esse sistema, o
contrato de trabalho é suspenso temporariamente, mas o empregado continua
recebendo o salário, pago em parte pela empresa e em parte pelo governo federal. Os
dados são do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.
A Ford, que conta com 3.900 trabalhadores no ABC, tem 710 empregados em lay-off:
260 deles desde janeiro e mais 450 desde o dia 17 de outubro. Dos 9.000 funcionários
da Mercedes-Benz no ABC, 350 também estão em lay-off.
Na Volkswagen, a situação é parecida. A montadora alemã, que conta com 9.000
empregados na região, está com 418 deles em lay-off. Em agosto, o Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC Paulista e a montadora fecharam um acordo para evitar a
demissão sumária de 3.600 metalúrgicos da fábrica Anchieta, em São Bernardo do

Campo. De acordo com o sindicato, esse número de funcionários era considerado
excedente pela montadora.
O acordo valerá até 2021 e conta com a abertura de um PDV (Programa de Demissão
Voluntária) e da utilização de instrumentos como o lay-off.
Governo perde uma opção para proteger indústria
07/11/2016 – GS Notícias
Publicado em 07/11/2016 por Valor Online
A situação do Brasil é especialmente delicada para tratar com a China, seu principal
parceiro comercial, em um cenário de recessão e tentativa de recuperação industrial.
O país e outros parceiros na Organização Mundial do Comércio (OMC) apostavam no
uso do Acordo Antidumping da entidade, pelo artigo 2.2, que permite em certas
circunstâncias usar dados que não os do exportador investigado para calcular
dumping.
Ocorre que, numa disputa entre União Europeia (UE) e Argentina, concluída há duas
semanas, o Orgão de Apelação da OMC decidiu que Bruxelas errou ao usar dados
relativos a empresas fora da Argentina para sobretaxar o biodiesel argentino. Os
europeus achavam que o custo da soja argentina era irreal e artificialmente baixo, por
causa de uma tributação interna, e construíram outro preço.
Os juízes da OMC decidiram que a UE não podia fazer julgamento de valor sobre o que
está atrás dos preços apresentados pelo produtor argentino, pouco importa se são
baixos ou não razoáveis.
O importante é o foco microeconômico, no produto exportado, e não uma análise da
economia sobre custos irreais ou não. Com isso, a base legal de uma proteção
introduzida no Brasil, que poderia servir para o caso chinês a partir de agora, "foi para
o vinagre", na expressão usada nos meios comerciais.
Há três anos, prevendo o momento em que a indústria brasileira ficaria exposta, no
fim de 2016, à concorrência normal com a China, a expectativa era usar o artigo 14,
parágrafo 16, do Decreto 8.058 de 2013, que regulamenta processos de investigação
antidumping no país.
Esse artigo tem alguns dispositivos que podem ser usados na investigação contra
parceiros sobre os quais as autoridades de brasileiras têm dúvidas sobre a formação
de preços - portanto, contra a China. Assim, o que já estava difícil fica mais
complicado.
O grau de liberdade para defender a indústria se reduz, mas o Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços planeja adotar medidas ainda este mês, de olho na
situação chinesa.
Segundo fontes em Brasília, uma das opções ao alcance do governo é a inversão do
ônus da prova. Ou seja, o produtor brasileiro, ao pedir investigação contra um produto
chinês, passa a ter de provar que aquele segmento chinês não pratica economia de
mercado.
Isso reduz as queixas contra Pequim, mas deixa uma brecha para a indústria brasileira.
Outras opções incluem certas portarias e normas que poderiam atrasar a aplicação do
novo status para a China.
O Brasil quer, sobretudo, "ficar meio na moita", como diz uma autoridade que acredita
que algumas questões vão demorar a ser definidas no mecanismo de disputa da OMC

em relação à situação de Pequim. No entanto, para importantes analistas, de pouco
servem malabarismos jurídicos sobre inversão do ônus da prova para frear produtos
chineses.
É algo interessante, mas difícil de convencer os chineses, sobretudo bilateralmente.
Também é considerado irrealista esperar que a China concentre fogo sobre os EUA e
adie denúncias contra outros parceiros. A postura brasileira é monitorada por Pequim
por seu peso no mundo em desenvolvimento e por suas promessas.
Em 2004, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva acertou com os chineses o
reconhecimento de economia de mercado. A Câmara de Comércio Exterior, que
deveria implementar a decisão, nunca o fez em razão dos riscos para a indústria
nacional.
O governo chinês nos últimos tempos nem pressionava mais o Brasil sobre a questão
da economia de mercado, segundo fontes que relataram o encontro de Michel Temer
com o presidente Xi Jinping em Pequim, estimando que a questão foi entendida por
Brasília. O Brasil, além disso, é um dos países que mais aplicam sobretaxa antidumping
contra produtos chineses, desde equipamentos a caneta esferográfica e escova de
cabelo.
E a dependência em relação a Pequim no comércio bilateral reduz a margem de
manobra. "Com muita sofisticação dá para fazer algo" quando o setor privado ficar
mais exposto à concorrência chinesa, a partir de 12 de dezembro, diz alta fonte na
cena comercial. Um instrumento de defesa comercial que pode ser mais usado são as
medidas compensatórias.
Elas podem servir para neutralizar o subsídio que o governo chinês concede à
indústria, desde que se consiga comprovar essas subvenções. Mas essas investigações
são complicadas. E o potencial de atrito com a China, principal comprador dos produtos
brasileiros, continuará elevado.
Cenário de recuperação lenta está consolidado
07/11/2016 – Folha de S. Paulo

Na segunda-feira passada (31), o Ibre apresentou o cenário macroeconômico para
2016 e 2017. Nenhuma grande novidade. O crescimento deste ano, após um terceiro
trimestre pouco pior do que imaginávamos, foi revisto de -3,2% para -3,4%. Para
2017, mantivemos a previsão de leve crescimento de 0,6%.
Consolida-se o cenário de recuperação lenta. Muito diferente das três últimas
recuperações cíclicas, em 2000, 2004 e 2010, quando, após os difíceis anos de 1999,
2003 e 2009, a economia reagiu e cresceu, respectivamente, 4,3%, 5,7% e 7,5%.
No Ibre, temos acompanhado diversos sinais qualitativos que sugerem que a retomada
após a atual crise -que se iniciou no segundo trimestre de 2014 e, aparentemente,
terminará no primeiro trimestre de 2017- será mais parecida com a crise da dívida
externa dos anos 1980.

Os indicadores de sondagem das empresas -indústria, comércio, serviços e construção
civil- mostram recuperação concentrada na melhora do indicador de expectativa
empresarial. No entanto, o indicador da situação atual dos negócios não tem
acompanhado o avanço observado no indicador de expectativa.
Adicionalmente, a melhora do indicador de expectativa tem sido fruto integralmente
da queda de pessimismo entre os empresários, em direção a uma posição mais neutra.
Diferentemente das três recuperações cíclicas mencionadas, o otimismo não tem
aumentado.
Mais de uma vez lembrei neste espaço que a experiência intervencionista de 2009 até
2014 (alguns sinais começaram já em 2006) teve diversas semelhanças com o período
militar, especialmente a partir do governo Geisel (1974-79).
O aprofundamento da crise a partir de 2015 -a queda do investimento que está na raiz
dessa piora inicia-se no primeiro trimestre de 2014- ocorreu por exaustão de uma
série de programas que tinham como premissa uma capacidade financeira ilimitada do
Estado brasileiro: Tesouro, bancos públicos e empresas estatais. De forma parecida,
o Segundo Programa Nacional de Desenvolvimento (PND) da era Geisel tinha como
premissa capacidade ilimitada de captação de dívida externa.
Ambos os ciclos se esgotaram quando a realidade refutou a premissa. Nos anos 1980,
a crise veio quando acabou a capacidade de endividamento externo em razão,
principalmente, da alteração da política monetária norte-americana.
No atual ciclo, também há esgotamento financeiro: do Tesouro Nacional, que não
consegue manter programas como o Minha Casa, Minha Vida; dos bancos públicos,
que não conseguem manter eternamente linhas muito subsidiadas para que a
Transpetro adquira navios a preços mais de duas vezes maiores do que os de mercado;
ou das empresas estatais, como é o caso da Petrobras, que não consegue manter o
ritmo de investimento, uma vez que sua dívida nos últimos sete anos foi multiplicada
por cinco e sua produção de petróleo aumentou menos de 25%. Esse esgotamento
explica a profunda queda do investimento.
Na indústria automobilística, em outro exemplo, o investimento caiu simplesmente
porque temos um parque produtivo capaz de produzir 5 milhões de unidades por ano,
para um mercado que absorve metade disso, e não somos capazes de competir com
os asiáticos no mercado internacional.
A digestão das decisões equivocadas de investimento e das dívidas que foram
constituídas, além da reconstrução da responsabilidade fiscal, que levará uma década,
pelo menos, explica a natureza lenta desta recuperação. Não está e não será fácil.
Sindicatos querem mudanças graduais
07/11/2016 – Tribuna PR
Não que vá ser fácil. Mas o governo não tem à sua frente uma muralha intransponível
para avançar com a reforma da Previdência. Mesmo entre as centrais sindicais, que
em tese são uma frente organizada contrária à proposta do governo, há as que
concordam com alguma mexida no sistema de aposentadorias e pensões. É o que
mostra levantamento que o ‘Estado’ fez com seis delas.
A reportagem também consultou três confederações patronais: da indústria (CNI), do
comércio (CNC) e da agricultura (CNA). As duas primeiras manifestaram apoio à
reforma previdenciária. A terceira prefere se pronunciar apenas quando a proposta do
governo estiver oficializada.

Entre as mexidas possíveis, na visão dos sindicalistas, está o estabelecimento da idade
mínima de 65 anos para a aposentadoria, um dos pilares da proposta em elaboração
pelo governo. As duas maiores centrais do País, a CUT e a Força Sindical, têm uma
visão parecida. Elas acham que o correto seria aplicar a fórmula 85/95 até 2026, como
previsto atualmente – e que esse mecanismo levará, gradualmente, a se estabelecer
a idade mínima de 65 anos para a aposentadoria.
Criada no governo da ex-presidente Dilma Rousseff (2011-2016) como uma resposta
a pressões das centrais sindicais pelo fim do fator previdenciário, a fórmula 85/95
permite que se aposentem com benefício integral os homens que alcançarem o índice
95, ao somar a idade e o tempo de contribuição para a Previdência. No caso das
mulheres, o índice para se conseguir o benefício integral é 85.
'Não quero proteção do governo se eu não for competitivo', diz chefe da
Mercedes para caminhões e ônibus
07/11/2016 – Folha de S. Paulo

O alemão Wolfgang Bernhard, chefe mundial de caminhões e ônibus do grupo
Daimler/Mercedes-Benz, tem uma receita para tirar o Brasil da crise que não é comum
entre os empresários: a abertura do mercado.
"Não quero que o governo brasileiro proteja fornecedores não competitivos e não
quero que me proteja se eu não for competitivo", disse Bernhard à Folha em rápida
visita ao país. "O Brasil precisa ter condições de competir sem subsídios."
Ele reconhece que a Mercedes se beneficiou do apoio ao setor automotivo no governo
Dilma, mas diz que a economia sofre com "abstinência" quando os subsídios são
retirados, porque eles apenas antecipam o consumo.
A Mercedes enfrenta sua maior crise em 60 anos de atuação no Brasil. Entre 2013 e
2016, cortou 5.000 vagas, e a fábrica em São Bernardo do Campo opera com mais de
50% de capacidade ociosa.
O executivo disse ainda que o impeachment no Brasil não foi percebido como "golpe"
pela matriz na Alemanha. "Não consigo julgar se o governo Temer tem o respeito dos
brasileiros, mas sei que os governos Dilma e Lula não tinham mais."
*
Folha - As vendas de caminhões caem 30% no Brasil em relação a 2016. Por
quê?
Wolfgang Bernhard - O ano passado foi muito ruim, e não imaginávamos que
poderia piorar, mas piorou. Projetamos pouco mais de 50 mil caminhões vendidos no
mercado brasileiro neste ano. As vendas de outubro ficaram em 3.000 unidades -é o
mês mais fraco em 16 anos.
Vai demorar para o mercado voltar aos patamares de quando a crise começou. Leva
tempo para corrigir erros estruturais. Empresas, consumidores, governo -todos
precisam se ajustar.

O governo está fazendo um ajuste fiscal, que é importante para restabelecer
a confiança, mas limita o espaço para política industrial. Qual é a sua opinião
sobre isso?
Se o Brasil quiser se inserir no mercado global, é preciso ser competitivo sem a ajuda
do governo. Não quero que o governo proteja fornecedores não competitivos e não
quero que me projeta se eu não for competitivo.
Sei que há uma longa história de subsídios no setor automotivo, mas não dá para ter
subsídio um ano, tirar no outro e depois voltar a ter... Precisamos de uma base
confiável para tomar decisões.
A Mercedes se beneficiou dos subsídios do governo Dilma ao setor
automotivo. Aquela política estava errada?
Sim, nós nos beneficiamos. Os subsídios ajudaram o mercado local por algum tempo,
mas, toda vez em que são retirados, a economia tem sintomas de abstinência. Os
subsídios apenas antecipam consumo, não se trata de aumento concreto de demanda.
Agora estamos passando por um ajuste muito doloroso.
O setor automotivo sobrevive no Brasil sem subsídios?
O Brasil precisa ter condições de competir sem subsídios. Me deixem importar as
autopeças que não posso comprar a preços competitivos. O Brasil protege os
fornecedores não competitivos.
Temos muitos casos em que uma peça local é exatamente o preço internacional mais
a tarifa de importação, que está quase em 20%. Isso nos torna automaticamente 20%
menos competitivos lá fora.
Mas o governo protege as montadoras com uma tarifa de 35% para a
importação de veículos. Essa tarifa também deveria ser zerada?
Todas as tarifas, para autopeças ou veículos, deveriam ser reduzidas lentamente.
Assim as empresas terão tempo para se adaptar.
Mas é preciso uma regra, por exemplo: em cinco anos, as tarifas serão zeradas.
Obviamente não importaríamos tudo. Temos excelentes fornecedores no Brasil, que
são competitivos globalmente.
Qual é o tamanho da capacidade ociosa de suas fábricas?
Hoje só a unidade de São Bernardo do Campo consegue produzir todos os caminhões
que o Brasil compra no ano. Temos capacidade para montar 50 mil caminhões, e esse
é o tamanho do mercado brasileiro para todas as empresas.
Como resolver esse problema?
Temos uma parceria de 60 anos com o Brasil, que já teve tempos bons e ruins.
Planejamos no longo prazo, o que não significa que não temos que reagir as
circunstâncias. Fomos obrigados a reduzir a nossa força de trabalho.
Mas o Brasil é um país jovem, rico em recursos naturais, e o caminhão é o principal
meio de transporte de carga. Quando o país se recuperar, o mercado de caminhões
também vai se recuperar.
Qual foi a avaliação da matriz da Mercedes sobre o processo de impeachment
no Brasil?
O Brasil se desenvolveu nos últimos dez anos, mas a receita do governo anterior se
esgotou. Eles falharam em tomar o próximo passo.
Como entrar no mercado global com companhias dirigidas remotamente pelo governo?
Deveriam ter deixado as forças de mercado funcionar, mas não permitiram.

O resultado foi um desajuste na economia, que levou a uma enorme crise de confiança,
que já durava dois anos.
Tivemos um impeachment no Brasil e muitos acharam que era um golpe. Mas, ao
observar as recentes eleições municipais, é perceptível que o regime anterior perdeu
o apoio da população.
O Brasil agora está indo na direção correta?
É cedo para dizer. O governo passou recentemente na Câmara uma nova lei que limita
os seus gastos. Achei encorajador ter sido aprovado por grande maioria.
Qualquer que seja o governo, o mais importante é que tenha o respeito e a confiança
da população. Não consigo julgar se o governo Michel Temer tem o respeito dos
brasileiros, mas sei que os governos Dilma Rousseff e Lula não tinham mais.
Há sinais de que a Lava Jato pode chegar a Temer. Qual seria o impacto para
os negócios?
Ninguém sabe para onde as investigações vão levar. Talvez sejam necessárias várias
rodadas para emergir um grupo que consiga o respeito das pessoas. Mas, se o país
tirar as lições certas, pode até entrar para o mundo desenvolvido.
RAIO-X
Wolfgang Bernhard
Cargo
Chefe mundial de caminhões e ônibus do grupo Daimler AG desde 2010; ingressou na
Mercedes-Benz em 1994
Formação
Engenheiro eletricista, com MBA em negócios pela Universidade Columbia (EUA)
Compra de empresas tem entre julho e setembro o pior trimestre desde 2009
07/11/2016 – Folha de S. Paulo

O terceiro trimestre deste ano teve o menor número de operações de fusões e
aquisições de empresas desde o fim de 2009, segundo levantamento da consultoria
KPMG.
Foram 157 negociações do tipo no terceiro trimestre de 2016, ante 138 no quarto
trimestre daquele ano. Na comparação com o segundo trimestre deste ano, a queda
foi de 13 operações.
Com o resultado, as fusões e aquisições caminham para confirmar um ano de baixa
atividade.
No acumulado dos nove primeiros meses, foram efetuadas 537 transações. O
resultado é o mais fraco para o período em seis anos e representa uma queda de 8,5%
na comparação com janeiro a setembro do ano passado.
Em relação aos três primeiros trimestres de 2014, quando a economia brasileira dava
os primeiros sinais da recessão, a queda foi de 13%.

A redução no terceiro trimestre aconteceu devido à diminuição no número de
aquisições de companhias estrangeiras por brasileiros e das negociações entre apenas
empresas do exterior em que a parte vendedora possui atuação no Brasil.
Somadas, foram 48 transações nessas categorias no segundo trimestre e 21 no
terceiro. As operações envolvendo apenas companhias brasileiras com atuação local
ficaram estáveis, com 65 transações nos dois períodos.
PASSADO RUIM
Luiz Mota, sócio da KPMG, atribui a queda às incertezas políticas e econômicas pelas
quais o Brasil passou no primeiro semestre deste ano, quando ganharam força as
discussões sobre o impeachment de Dilma Rousseff -ela foi afastada da Presidência
pelo Senado em maio.
"Quando você vê uma transação de fusão e aquisição fechada, ela foi originada há
alguns meses -muitas vezes um ano antes. Esse trimestre ruim que passamos foi
plantado no pior período da crise."
Mota afirma acreditar que a quantidade de fusões e aquisições deve se manter em
patamar baixo neste trimestre. Elas podem começar a se recuperar no início de 2017,
segundo sua avaliação.
VENDAS INTERNACIONAIS
Em caminho contrário à queda de aquisições, mais empresas estrangeiras compraram
operações internacionais de empresas brasileiras.
Foram 27 transações do tipo no acumulado deste ano, superando as 15 transações
fechadas durante todo o ano tanto de 2014 como de 2015.
O resultado, segundo Mota, é explicado pela necessidade de empresas brasileiras de
reforçar seus caixas para os negócios no país no curto prazo, durante a crise. Para
isso, algumas estão vendendo suas operações internacionais, diz o especialista.
Indústria vê aposta fracassar e sente mais a crise na Venezuela
07/11/2016 – Folha de S. Paulo

A queda nas vendas do Brasil para a Venezuela atinge, em especial, a indústria, já que
mais da metade das vendas para o país vizinho é de manufaturados. É mais uma má
notícia para o setor, que vê, pelo terceiro ano consecutivo, seu mercado encolher no
Brasil e no exterior.
A participação dos produtos de maior valor agregado na venda para a Venezuela é alta
para os padrões brasileiros. Mesmo com a redução no preço das commodities, a venda
de produtos básicos domina a pauta de exportação. Hoje, de tudo o que o país envia
ao exterior, menos de 40% são manufaturados.
A exceção está num pequeno conjunto de países liderado por Estados Unidos e
Argentina, para onde vai a maior parte dos industrializados brasileiros. A Venezuela,
durante um tempo, parecia despontar nesse grupo.

Aproveitando a proximidade geográfica e as boas relações diplomáticas, o Brasil
começou a enviar para o país automóveis, aeronaves e diversos tipos de maquinário.
A indústria alimentícia também aproveitou. As produtoras de carne e frango viram as
vendas dispararem.
Neste ano, porém, grande parte dos produtos apresentou redução nas vendas,
enquanto outros desapareceram da lista dos principais bens exportados -são os casos
de aviões e tratores.
"É uma pena. Um mercado que nos permitia vendas de qualidade e, hoje, muitos estão
fugindo. Ou não há pedidos ou não há dinheiro para pagar", diz Carlos Abijaodi, diretor
de desenvolvimento industrial da CNI (Confederação Nacional da Indústria).
Segundo ele, apesar do cenário desfavorável, as companhias brasileiras devem seguir
monitorando o país vizinho nos próximos anos.
"É mercado que não pode deixar de lado, mas não pode mexer agora", afirma.
A carne bovina segue no topo do ranking dos bens mais embarcados, mas não passou
incólume à crise venezuelana.
Até outubro, as exportações caíram 73% em relação ao mesmo período do ano
passado -maior empresa do setor, a JBS afirma que mantém a operação normalmente
apesar da redução nas vendas.
No total, dos 10 produtos que o Brasil mais exportou aos venezuelanos, 7 tiveram
queda na comparação com o ano anterior - todas acima de 20% (veja quadro ao lado).
A debacle no comércio tem reflexo direto na balança comercial -que mede a diferença
entre o que país vende para o exterior e o que importa de outros países.
O país ainda mantém saldo positivo nas trocas com os venezuelanos. Esse bônus,
contudo, já foi muito maior.
Em 2012, a Venezuela ficou atrás apenas de Holanda e China como destinos com maior
saldo comercial. Desde então, o resultado cai ano a ano. De janeiro a outubro de 2016,
a diferença foi de só R$ 625 milhões. No mesmo período do ano passado, fora de
quase R$ 2 bilhões.
ESTREMECIDOS
A deterioração da relação comercial acompanha o desgaste das relações diplomáticas
entre os dois países. A administração de Nicolás Maduro, que enfrenta pressão para
deixar o poder, não reconhece o governo de Michel Temer, classificado de golpista.
Já o Itamaraty, sob o comando de José Serra, passou a defender atitude mais dura
com o país. O Brasil se opôs à transferência da presidência do Mercosul aos
venezuelanos e vem criticando mais fortemente as ações de Maduro.
Brasileiros desistem de vender à Venezuela, e exportações desabam
07/11/2016 – Folha de S. Paulo
O aprofundamento da crise na Venezuela fez as exportações do Brasil para o país
caírem ao menor nível em 13 anos. Com pedidos em baixa e dificuldade crescente de
receber pagamentos, centenas de empresas brasileiras simplesmente desistiram de
embarcar produtos para lá.

Até outubro, as vendas somaram US$ 980 milhões, queda de 61% em relação ao
mesmo período de 2015 e menor valor desde 2003 (veja quadro na pág. 3). Como
resultado, o país, que chegou a ser o sétimo principal destino dos produtos brasileiros
no exterior, desabou para 37º.
A ruína do comércio com os venezuelanos é explicada, de um lado, pela aguda
recessão vivida pelo vizinho. Em 2016, o país viverá o terceiro ano consecutivo de
contração econômica, com queda de 8% no PIB, segundo o FMI (Fundo Monetário
Internacional).
De outro, a falta de reserva em moeda estrangeira, que fez o governo venezuelano
dificultar o acesso dos importadores a dólares. Sem a moeda, os empresários não têm
como honrar os pagamentos.
O ambiente de negócios tornou-se, assim, inóspito para algumas companhias. Do
início de 2015 para cá, 449 empresas deixaram de embarcar produtos para a
Venezuela. Entre elas, a BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão e a maior exportadora
brasileira de carne de frango, e a Alpargatas, que vende suas sandálias Havaianas
para mais de cem países.
"Antes, topávamos demorar a receber. Foi uma opção parar de vender para lá", diz
Márcio Utsch, presidente da Alpargatas. Segundo ele, o que a empresa ainda aguarda
receber de clientes venezuelanos é considerado de "liquidação duvidosa"
-quando não se tem certeza se o dinheiro um dia virá.

ASCENSÃO E QUEDA
A chegada de Lula à Presidência, em 2003, e a aproximação com o governo do então
presidente Hugo Chávez abriram as portas do mercado venezuelano ao país. Grandes
obras foram assumidas por empreiteiras brasileiras, como a Odebrecht, e mercadorias
de todo o tipo passaram a ser embarcadas -desde arroz até aviões.
A alta do preço do petróleo, principal produto da Venezuela, ajudava a impulsionar as
encomendas. Em 2008, quando o barril atingiu a cotação máxima histórica, as vendas
para os venezuelanos bateram pela primeira vez a marca dos US$ 5 bilhões. Após
arrefecer nos anos seguintes, voltaram a subir em 2012, quando o preço do petróleo
novamente subiu.
Os problemas começaram a aparecer em 2013, com o país já sob o comando de Nicolás
Maduro. Começaram a pulular empresários na Esplanada em busca de ajuda: eles
haviam exportado para a Venezuela e estavam havia até quatro meses sem receber.
Após interceder em casos específicos, integrantes do então governo Dilma
assustaram-se. "Não paravam de chegar reclamações", diz um técnico.
Em 2014, com a queda abrupta do preço do barril de petróleo, a situação se agravou.
Pesquisa feita pela Fiesp mostrou que mais da metade dos empresários que
embarcavam produtos para o país tinha de esperar até um ano para receber.
*
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Pedidos de recuperação judicial caem pela metade em outubro
07/11/2016 – Tribuna PR
As micro e pequenas empresas lideraram o número de requerimentos de recuperação
judicial de janeiro a outubro deste ano, com 990 ocorrências. De acordo com o
Indicador Serasa Experian, foram 517 no mesmo período em 2015. No total, foram
registrados 1.600 no acumulado do ano, um aumento de 57,6% comparado a 2015,
que contabilizou 1.015 pedidos.
Em outubro de 2016, houve recuo de 50,4% em relação a setembro, com as
ocorrências passando de 244 para 121. Já o número de recuperações judiciais
deferidas caiu de 176 para 106, de setembro para outubro.
O número de falências requeridas cresceu 4,7% no acumulado de janeiro a outubro,
em relação ao mesmo período de 2015 – houve aumento de 1.483 para 1.553 pedidos.
As micro e pequenas empresas também lideraram o número de requerimentos (822).
O total de pedidos teve queda de 20,4% de setembro para outubro e recuou 5,7% em
comparação a outubro de 2015.
No acumulado do ano, o número de falências decretadas diminuiu 16% e passou de
713 registradas em 2015 para 599 em 2016. Em outubro deste ano, foram 53
ocorrências, um decréscimo de 17,2% em relação a setembro (64).
Governo dará até R$ 9 mil para reforma
07/11/2016 – Tribuna PR
O governo Michel Temer vai anunciar na quarta-feira o Cartão Reforma, programa que
bancará até R$ 9 mil em materiais de construção para a reforma de moradias. Não se
trata de um empréstimo. O valor é 100% subsidiado pelo Tesouro Nacional. A
contrapartida das famílias selecionadas ficará com os custos de mão de obra.
O ministro das Cidades, Bruno Araújo, antecipou ao Estado que o orçamento do
programa em 2017 será de R$ 500 milhões. “É menos do que o necessário, mas esse
valor foi definido levando em conta o ajuste fiscal. Além disso, o primeiro ano será de
maturação do projeto, assim como 2009 foi o do Minha Casa Minha Vida”, afirmou. O
ministro também disse que, se funcionar como o esperado, “vai haver uma pressão
para aumentar esse orçamento”.
O programa foi pensado com base em experiências feitas em Salvador e nos governos
estaduais de Goiás e Paraná. O governo estima que o Cartão Reforma pode beneficiar
até 3,5 milhões de famílias que estão vivendo em imóveis com “déficit de qualidade”
e possuem renda mensal de até R$ 1,8 mil – a mesma da faixa que atende os mais
carentes no Minha Casa Minha Vida. Segundo estudo da Fundação João Pinheiro, cerca
de 850 mil moradias no País têm cobertura inadequada e mais de 260 mil não têm
nem banheiro.

O valor de até R$ 9 mil é o máximo que o governo vai dar para uma família, apenas
para reformar casas com riscos estruturais. O tíquete médio de reforma deve girar em
torno de R$ 5 mil e o crédito só poderá ser gasto com materiais de construção.
O governo federal vai deixar livre para que governos estaduais e prefeituras façam
aportes nos programas, com o intuito de ampliar o crédito dado para a compra dos
materiais de construção ou para bancar o custo da mão de obra – que, segundo
estimam, representa 40% da reforma.
Déficit
A seleção dessas famílias terá como um dos parâmetros o Índice de Melhoria
Habitacional (IMH), que mede o déficit habitacional qualitativo a partir de dados do
IBGE, considerando o adensamento excessivo, ausência de banheiro, de esgotamento
e cobertura inadequada. Dessa forma, serão escolhidas as cidades que serão
contempladas.
Dos recursos destinados a cada município, até 15% deverão ser usados pela prefeitura
para contratar uma equipe técnica, com engenheiros e arquitetos, que será
responsável por avaliar os tipos de reformas necessárias em cada imóvel e como será
distribuído o restante dos recursos entre as famílias selecionadas dentro de um mesmo
“adensamento populacional”.
Os técnicos também vão fiscalizar se os materiais estão sendo realmente usados nas
reformas. Os relatórios deles servirão para o governo prestar contas aos órgãos de
fiscalização sobre o uso de recursos públicos.
“Não adianta o governo garantir o asfalto, fazer o saneamento e as casas continuarem
insalubres por dentro”, afirmou o ministro. “O programa também tem a vantagem de
manter as pessoas nas casas delas, com os mesmos vizinhos, e tendo os equipamentos
sociais, como escolas e postos de saúde, por perto.”
No anúncio do programa também estarão presentes empresários do ramo da
construção – que também devem se beneficiar com a novidade. Segundo o presidente
da Associação Brasileira da Indústria de Materiais da Construção (Abramat), Walter
Cover, reformas correspondem a 60% do faturamento do setor. Além disso, no
primeiro semestre, o setor teve queda de 15% em comparação ao mesmo período do
ano passado.
Aberturas de capital podem girar US$ 10 bi em 2017
07/11/2016 – Tribuna PR
As ofertas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês) devem ocupar um espaço nobre
do mercado financeiro em 2017. O número de companhias que, no momento, se
estruturam para a abertura de capital não para de crescer: ao menos 20 estariam com
os preparativos em ritmo avançado e algumas delas já contrataram os bancos de
investimento que ficarão à frente da operação.
A aposta no mercado é de que o desenrolar desses IPOs tenha potencial para
movimentar mais de US$ 10 bilhões no ano que vem.
A lista de empresas que pretendem levar ações para a BM&FBovespa engloba diversos
setores: há a Tenda, em construção; Unidas e Movida, de locação de veículos;
Hapvida, NotreDame Intermédica, Biotoscana e Hermes Pardini, em saúde; Carrefour,
em varejo; Log Commercial Properties, em logística; e Tudo Azul, do setor de
fidelidade.

Bio Ritmo, no segmento de academias, também é candidata para realizar uma oferta
no ano que vem. Ainda nesse grupo estão o ressegurador IRB Brasil Re e a Caixa
Seguridade, que tentam abrir capital desde o ano passado, ainda na esteira da
necessidade de receitas pelo governo federal.
Como reflexo desse movimento, o Bradesco BBI já tem em carteira 12 ofertas sendo
estruturadas para o ano que vem, sendo que 11 delas são IPOs, conta o diretor gerente
do Bradesco BBI, Leandro Miranda. “Estamos muito positivos para 2017. Das ofertas
que estamos estruturando, as empresas estão pensando em investimento orgânico ou
via aquisições.
Esses casos ainda se beneficiam do novo momento econômico”, frisa Miranda.
Segundo ele, os setores candidatos estão, de fato, diversificados, com destaque,
salienta, em energia, seguido por saúde, imobiliário, financeiro, serviços, consumo,
varejo, concessões, tecnologia e agronegócio. “Essa diversificação setorial é muito
importante e mostra que esse movimento não é algo isolado”, diz o executivo.
O sócio da área de capitais do Mattos Filho, Jean Marcel Arakawa, conta que no
escritório o movimento também está intenso. Segundo o advogado, as movimentações
começaram a crescer desde o re-IPO da Energisa, em julho, que evidenciou elevado
apetite por parte dos investidores, incluindo os estrangeiros. “Isso tirou um pouco do
receio e foi uma sinalização importante, mostrando que há investidor interessado.”
A quantidade de empresas candidatas a abrir capital também é explicada pelo grande
represamento após um período em que o mercado brasileiro viu estreitas janelas de
oportunidade para um IPO, na esteira de uma prolongada crise política e econômica,
explica a sócia na área de Mercado de Capitais do escritório Machado Meyer, Eliana
Chimenti.
“Estamos vendo um otimismo maior em relação a essa retomada do mercado. Vamos
ver algumas ofertas entre o final deste ano até o começo de fevereiro”, frisa.
IPO após 16 meses
Neste mês, a Bolsa brasileira foi palco do primeiro IPO do ano, após 16 meses sem
nenhuma oferta inicial, com a empresa de diagnósticos de imagem Alliar, controlada
pelo fundo Patria.
A oferta movimentou R$ 766 milhões. Para o diretor presidente da BM&FBovespa,
Edemir Pinto, essa operação demonstra que a confiança voltou ao mercado de capitais.
Prova disso seria a forte presença de investidores estrangeiros na oferta, da ordem de
60% do total, segundo dados preliminares.
O executivo acrescenta que 2017 deverá ser o “ano para IPOs” l e há chances de que,
daqui para frente, o País volte a ter um número médio de aberturas de capital próximo
ao que se via no passado, de cerca de 25.
Miranda, do BBI, acredita que o número de operações para o ano que vem pode ainda
ser maior à medida que o Brasil comece a mostrar um crescimento econômico
concreto.
INSS remarcará quase 6 mil perícias da revisão
07/11/2016 – Tribuna PR
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai remarcar as perícias agendadas entre
os dias 7 e 25 de novembro no âmbito do pente-fino dos benefícios previdenciários
que começaram em setembro. De acordo com o órgão, 5,9 mil beneficiários serão
contatados pela central de atendimento para remarcar as consultas.

Nesse período, o governo espera que o Congresso aprove o projeto de lei em
substituição à medida provisória 739 que perdeu a validade nesta sexta-feira, 4. Sem
a MP, o INSS poderia continuar com as revisões dos auxílios-doença e das
aposentadorias por invalidez, mas não tinha como garantir o pagamento do bônus de
R$ 60 aos peritos por cada perícia feita na revisão.
De acordo com o INSS, o pente-fino dos benefícios demonstrou “excelentes”
resultados. Das 21 mil perícias realizadas desde setembro, 80% dos benefícios foram
cassados na data da realização do exame porque os segurados estavam aptos a voltar
para o trabalho. A economia gerada foi de R$ 220 milhões, segundo o órgão.
As revisões de 530 mil auxílios-doença e 1,2 milhão de aposentadorias por invalidez
foram programadas para durar até dois anos. A economia total com o pente-fino foi
estimada pelo governo em R$ 6 bilhões por ano.
O objetivo do governo agora é articular com a base aliada para tentar aprovar um
instrumento regimental que dá caráter de “urgência urgentíssima” ao projeto de lei
para que ele não precise esperar os 45 dias para ser votado.
Durante a semana, membros do governo estudaram o que poderia ser a melhor
solução para garantir a economia estimada pelo pente-fino nos benefícios
previdenciários – que era de R$ 6 bilhões ao ano.
Chegou a ser cogitada a edição de uma nova Medida Provisória. No entanto, a ala
política do Planalto aconselhou o presidente a optar pelo PL para assim evitar possíveis
questionamentos e também fazer um afago ao Congresso Nacional.
A Constituição veda a edição de um MP com o mesmo teor de matéria que caducou no
mesmo ano. Uma saída seria colocar alguns termos da antiga MP em outra, estratégia
chamada de “contrabando”.
Membros do governo dizem que o fato de a MP ter caducado não tem nenhuma relação
com a base parlamentar de Temer. “Ficamos focados na aprovação a PEC do teto dos
gastos, mas agora vamos buscar a forma mais adequada para garantir que os efeitos
da MP antiga não se interrompam”, disse um auxiliar direto do presidente.
Consumo e geração de energia têm queda de 3% em outubro, diz CCEE
07/11/2016 – Tribuna PR
Dados preliminares de medição coletados entre os dias 1º e 31 de outubro indicam
queda de 3% na geração e no consumo de energia elétrica no País, na comparação
com o mesmo período do ano passado, divulgou nesta sexta-feira, 4, a Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).
Segundo o boletim InfoMercado Semanal, divulgado pela entidade, o consumo de
energia no Sistema Interligado Nacional (SIN) alcançou 59.717 MW médios. Enquanto
o mercado cativo, no qual os consumidores são atendidos pelas distribuidoras,
registrou queda de 7,9%, o mercado livre, no qual consumidores compram energia
diretamente dos fornecedores, teve aumento de 13% no consumo.
Em ambos os casos, o desempenho foi influenciado pela migração de clientes cativos
para o Ambiente de Contratação Livre (ACL). No caso do mercado livre, a CCEE
destacou que, eliminando o impacto da chegada das novas cargas, houve uma redução
de 0,9% no consumo.
Dentre os ramos da indústria monitorados pela CCEE, incluindo autoprodutores,
consumidores livres e especiais, os maiores índices de consumo em outubro foram os

registrados nos setores de comércio (78,9%), serviços (49,2%) e saneamento
(45,7%), mas tais valores estão influenciados pela migração dos consumidores para o
mercado livre. Já o consumo nos setores de extração de minerais metálicos (-15,3%)
e de transportes (-3,2%) apresentou queda. Expurgando os efeitos de migração, os
destaques foram os segmentos de saneamento (+8%), madeira, papel e celulose
(+7,1%), metalurgia e produtos de metal (5%) e químico (0,1%).
Na geração, a CCEE registrou que houve a entrega de 62.174 MW médios ao SIN em
outubro, com destaque para o incremento da produção eólica (+43,2%). Já a geração
hidrelétrica, incluindo as Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), que responde por
69,2% de toda energia gerada no País, caiu 2,8% em relação ao desempenho
registrado no mesmo mês do ano passado. Houve ainda queda de 12,8% na produção
das usinas térmicas, impactada pelo desempenho das usinas bicombustíveis (-73,7%)
e a óleo diesel (-52,7%).
MRE
O boletim da CCEE também indicou a estimativa de que as usinas hidrelétricas
integrantes do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE) gerem, em outubro, o
equivalente a 85,6% de suas garantias físicas, ou 42.794 MW médios em energia
elétrica. Para fins de repactuação do risco hidrológico, este porcentual foi de 82%.
Custo unitário básico da construção sobe 0,04% em outubro, diz SindusConSP
07/11/2016 – Tribuna PR
O Custo Unitário Básico (CUB) da construção civil do Estado de São Paulo atingiu R$
1.295,64 por metro quadrado em outubro, alta de 0,04% na comparação com
setembro, de acordo com pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 4, pelo Sindicato da
Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP) em parceria com
a Fundação Getúlio Vargas (FGV). No ano, a alta chega a 5,58%.
Já o CUB das obras incluídas na desoneração da folha de pagamentos teve alta de
0,05% em outubro na comparação com setembro, totalizando R$ 1.201,02 por metro
quadrado. Em 12 meses, o indicador subiu 5,55%.
O CUB é o índice oficial que reflete a variação dos custos mensais das construtoras
para a utilização nos reajustes dos contratos de obras.
Roberto Azevêdo oficializa candidatura à reeleição na OMC
07/11/2016 – Tribuna PR
O embaixador brasileiro Roberto Azevêdo oficializou sua candidatura a um novo
mandato de quatro anos como diretor-geral da Organização Mundial do Comércio
(OMC), a partir de 1º de setembro de 2017. Segundo nota do Ministério das Relações
Exteriores, o embaixador teve papel de liderança nas negociações que permitiram
concluir acordos “relevantes e substantivos” nas conferências ministeriais do
organismo em Bali (2013) e Nairóbi (2015). “Estes foram os primeiros entendimentos
multilaterais desde a conclusão da Rodada Uruguai em 1994”, cita a nota do
Itamaraty.
O texto acrescenta que Azevêdo tem contribuído para o fortalecimento do sistema de
comércio multilateral “em conjuntura internacional desafiadora”. Isso porque, no atual
quadro de baixo crescimento econômico, tem crescido a adoção de medidas
protecionistas.

“O governo brasileiro entende que o embaixador Roberto Azevêdo reúne as melhores
credenciais para continuar a prestar serviços relevantes ao sistema de comércio
internacional”, diz a nota.
Na carta em que formaliza a candidatura, o embaixador faz um balanço de sua gestão,
diz que os avanços pertencem a todos os membros e que resultados ocorreram a partir
de um trabalho em conjunto realizado de forma transparente e pragmática.
“Os próximos anos apresentarão mais oportunidades de fortalecer o sistema de
comércio global em interesse de todos os membros, mas particularmente para os
países em desenvolvimento e os menos desenvolvidos”, diz.
Formação Bruta de Capital Fixo cai e reforça ideia de recuperação lenta, diz
Ipea
07/11/2016 – Tribuna PR
O Indicador Ipea de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) registrou retração de 2,2%
na passagem de agosto para setembro, na série com ajuste sazonal. O movimento
representa o terceiro mês consecutivo de queda, resultando numa redução de 4,1%
no terceiro trimestre de 2016, em relação ao segundo trimestre do ano, observou o
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
Na comparação com setembro de 2015, a FBCF foi 10,6% menor em setembro deste
ano. Como consequência, o resultado do terceiro trimestre ante o mesmo período do
ano passado foi de uma redução de 9,9% nos investimentos.
“O recuo dos investimentos no terceiro trimestre reforça a expectativa de uma
recuperação lenta da economia brasileira”, avaliou o técnico de planejamento e
pesquisa Leonardo Mello de Carvalho, do Grupo de Conjuntura do Ipea, em nota oficial.
A piora no Indicador Ipea de FBCF entre agosto e setembro teve influência de seus
dois componentes. O consumo aparente de máquinas e equipamentos (Came) –
estimativa dos investimentos em máquinas e equipamentos que corresponde à
produção industrial brasileira acrescentando as importações e subtraindo as
exportações – recuou 1,7%. Já o indicador de construção civil caiu pelo quarto mês
consecutivo, -2,3% em setembro ante agosto.
Na comparação com setembro de 2015, O consumo aparente diminuiu 10,6%, e a
construção encolheu 13,1%.
Dentro do Came, a produção nacional de bens de capital recuou 5,1% em setembro
ante agosto, pelo terceiro mês consecutivo. O volume de importações de bens de
capital teve redução de 3,4% no período, o que resultou numa queda de 20,1% no
terceiro trimestre ante o trimestre imediatamente anterior.
A FBCF é a operação das Contas Nacionais que registra a ampliação da capacidade
produtiva futura de uma economia por meio de investimentos correntes em ativos
fixos, ou seja, bens produzidos factíveis de utilização repetida e contínua em outros
processos produtivos por tempo superior a um ano sem, no entanto, serem
efetivamente consumidos pelos mesmos.
Mercado financeiro mantém projeção de inflação em 6,88% este ano
07/11/2016 – Bem Paraná
Instituições financeiras consultadas pelo Banco Central (BC) mantiveram a projeção
para a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
em 6,88% este ano. Para 2017, a estimativa caiu de 5% para 4,94%.

As projeções ultrapassam o centro da meta que é 4,5%. O teto da meta é 6,5% este
ano e 6% em 2017. É o que informa o Boletim Focus divulgado sempre às segundasfeiras pelo Banco Central, em Brasília.
A projeção de instituições financeiras para a queda da economia (Produto Interno
Bruto – PIB – a soma de todas as riquezas produzidas pelo país), este ano, passou de
3,30% para 3,31%. Para 2017, a expectativa de crescimento foi ajustada de 1,21%
para 1,20%.
O mercado financeiro manteve as expectativas para a taxa básica de juros, a Selic,
em 13,50% ao ano, ao final de 2016, e em 10,75% ao ano no fim de 2017.
Atualmente, a Selic está em 14% ao ano.
A taxa é usada nas negociações de títulos públicos no Sistema Especial de Liquidação
e Custódia (Selic) e serve como referência para as demais taxas de juros da economia.
Ao reajustá-la para cima, o BC contém o excesso de demanda que pressiona os preços,
porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Quando
reduz os juros básicos, o Copom barateia o crédito e incentiva a produção e o consumo,
mas alivia o controle sobre a inflação.
Curitiba recebe líderes do setor
07/11/2016 – Bem Paraná
Duas mil lideranças do setor de distribuição de energia elétrica são esperadas para o
Sendi 2016 – XXII Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica, que
aconteceaté a quinta-feira, no ExpoTrade, em Pinhais.
A cerimônia de abertura acontece hoje, às 19h30, com a presença do ministro de
Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, do presidente da Copel, Luiz Fernando Leoni
Vianna, do presidente da Aneel, Romeu Rufino, do presidente da Abradee, Nelson
Fonseca Leite, do governador Beto Richa, e representantes das principais
concessionárias de energia do país.
Considerado o maior evento do segmento na América Latina, o Sendi 2016 é palco da
apresentação de novas tecnologias, relacionamento de negócios, debate sobre novas
tendências e integração de lideranças nacionais e internacionais, composto por painéis
com debates e apresentação de trabalhos técnicos.
Brasil não sairá da crise em 2017, diz economista da FGV
07/11/2016 – Bem Paraná
As expectativas de recuperação da economia brasileira têm melhorado, mas ainda não
será em 2017 que o país vai sair da crise. A previsão é que em 2016 haverá contração
de 3,4% e que o próximo ano começará com queda de 0,5% no Produto Interno Bruto
(PIB).
Os dados foram apresentados pela economista Sílvia Matos no seminário Perspectivas
2017: Economia e Política em Momento de Mudança, promovido pelo Instituto
Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre).
As informações são da Agência Brasil. Sílvia Matos é coordenadora técnica do Boletim
Macro Ibre, estudo mensal que contempla estatísticas, projeções e análises dos
aspectos mais relevantes da economia brasileira. “Acho difícil imaginar uma saída tão
rápida dessa recessão.

Uma recessão longa, profunda, similar à dos anos 80 e, sem dúvida, baixo crescimento
neste ano”, disse. A economista disse que o movimento de “desinflação”, tem ocorrido
em ritmo lento e, por isso, o Banco Central, está sendo mais cauteloso, para não errar
na calibragem da economia.
“Nesse momento de transição econômica a gente não sabe quanto de desinflação virá,
então o Banco Central está sendo extremamente cauteloso e, provavelmente, não terá
a queda na taxa de juros esperada pelo mercado, logo, a economia não vai poder se
recuperar com a mesma velocidade”, disse.
Sílvia Matos disse que o “calcanhar de Aquiles” da economia brasileira é a política fiscal
e que a trajetória da dívida bruta é insustentável. Ela diz que existe uma agenda de
reformas para retomada dos investimentos e estabilidade das regras. Além disso, é
importante sinalizar para investidores estrangeiros que um novo governo que vai
assumir em 2019 vai manter o modelo econômico.
“Há sempre um risco das reformas e, por isso, é importante a gente passar isso.
Mudanças constitucionais que são difíceis de ser aprovadas para depois ser difícil
também de reverter. Previdência é uma batalha dificílima, mas se o governo conseguir
pode até gerar um cenário mais favorável do que o que a gente está avaliando”, diz.
Para a economia acelerar mais rapidamente precisaria ter um crescimento mais
robusto do setor de serviços e não apenas da atividade industrial, mas o momento
atual é de redução de despesas do governo e ainda de consumo das famílias.
“Como a gente não tem nada de fora puxando a indústria e o setor externo não vai
contribuir para este supercrescimento, o que poderia vir seria da demanda interna,
mas para a demanda interna vir com uma aceleração muito forte, precisa ter
capacidade de aceleração que viria pelo canal do crédito, que parece ainda estar
entupido”, disse após o seminário.
Para 2018, a previsão ainda é de um PIB baixo, em torno de 2%, mas os índices de
desemprego podem ser melhores. ‘A ideia é que a taxa de desemprego no segundo
semestre de 2017 pode começar a mostrar algum recuo não é nada brilhante, mas é
um sinal favorável e poderia continuar em 2018 esse processo. Mas a gente vai
conviver com taxas de desemprego ainda elevadas, porque antes de contratar, tem
espaço para aumento de horas trabalhadas”, disse.
A economista destacou que mesmo com as dificuldades provocadas na economia
pelos reflexos da Operação Lava Jato, não existe opção para o país além de fazer as
reformas.
“Quando a situação econômica melhora de alguma forma o político é bem avaliado.
Está dando os incentivos corretos. Vamos tentar arrumar essa economia, porque com
a crise ninguém ganha, todos perdemos. É essa visão um pouco mais otimista. Não
quer dizer que vamos resolver todos os problemas em 2017. O cenário de curto prazo
reflete esses problemas tão grandes da nossa economia”.
Brasileiro está mais otimista, mas o bolso continua vazio
07/11/2016 – Gazeta do Povo
O brasileiro está chegando ao fim do ano mais otimista. Mas o bolso continua vazio.
Embora a confiança de empresários e consumidores tenha aumentado após a troca de
governo, a melhora das expectativas – que costuma ser um bom prenúncio – não se
converteu em reação da atividade econômica. Boa parte das empresas não notou
crescimento nas encomendas, o desemprego segue em alta e o rendimento dos
ocupados ainda perde para a inflação.

A retomada do crescimento, que alguns economistas chegaram a esperar para o
trimestre encerrado em setembro, está sendo empurrada para o começo de 2017 na
maioria das projeções.
“A recessão é tão profunda que a correlação entre as expectativas e a realização delas
é muito mais fraca hoje do que foi em ocasiões anteriores”, diz Paulo Picchetti,
pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas
(Ibre/FGV).
Picchetti é responsável por dois indicadores que ilustram a distância entre a confiança
das pessoas e a realidade da economia.
O indicador antecedente (Iace), que é composto por sondagens de expectativas, juros
futuros, preços de ações e outros dados que costumam antecipar tendências, está em
alta há oito meses. Mas o coincidente (ICCE), que reflete as condições atuais, ainda
não parou de cair.
Para o economista, o andamento da proposta do teto de gastos no Congresso e o
pequeno corte na taxa básica de juros começam, timidamente, a pavimentar a
retomada do crescimento. Mas há muito chão pela frente.
“Não podemos contar com a demanda do resto do mundo nem com incentivos do
governo. Só podemos esperar alguma combinação de retomada do consumo e de
investimentos, mas ela passa por um corte maior nos juros. E este depende de uma
melhora efetiva na questão fiscal.”
Menos emprego e renda
A queda no custo do dinheiro deve ter impacto limitado sobre a economia, ao menos
por um tempo. A indústria só voltará a investir após ocupar a capacidade que hoje
está ociosa, e se sentir que há demanda. Da parte dos consumidores, só vão se
endividar os que estiverem muito seguros.
Nos últimos 12 meses, quase 2,3 milhões de brasileiros perderam o emprego, o que,
somado à inflação, provocou uma queda real de 3,8% na massa de rendimentos.
Desde o início de 2015, o poder de compra da população encolheu quase 10%, e em
2017 não subirá muito mais que 1%, segundo a consultoria Tendências.
Economistas do mercado acreditam que o desemprego, hoje em 11,8%, vai se manter
em alta até meados de 2017. O Itaú, por exemplo, vê um pico de 12,6% em maio, e
em seguida um recuo para 12,2% até o fim do ano.
Estoques “desabando”
Embora a demanda esteja retraída, o economista Felipe Salles, do Itaú, acredita que
a reação da economia vai começar pela recomposição dos estoques. “Eles estão
desabando, o que indica que a produção está abaixo da demanda. Em algum
momento, o pessoal terá que voltar a produzir”, diz.
Até que isso ocorra, a coisa deve continuar feia. O Itaú projetava um recuo de 0,5%
para o PIB do terceiro trimestre, mas, após os resultados de agosto e setembro,
passou a esperar queda próxima de 1%. E a expectativa para o quarto trimestre, de
um leve crescimento de 0,2%, está sob revisão.
Humor
Em alta há seis meses, o índice de confiança do consumidor medido pela FGV é o maior
desde dezembro de 2014. Entre os empresários, os dados são ambíguos. Após várias
altas, o humor da indústria e dos serviços piorou um pouco. Os indicadores de
comércio e construção ainda sobem.

Descompasso
Dois indicadores da FGV ilustram o descompasso entre a confiança na economia e as
condições reais da atividade. O indicador antecedente, que busca antecipar
tendências, está em alta há oito meses. O coincidente, que reflete a situação atual,
voltou a cair após um breve período de estabilidade.
Em pontos (nível de 2010 = 100)

Para empresas, retomada só aparece nas projeções
As perspectivas para os negócios estão bem melhores que no início do ano, mas o
faturamento só deve reagir em 2017. A avaliação é de dirigentes de empresas
paranaenses consultados pela Gazeta do Povo.
“O mercado parou de cair neste segundo semestre e parece pronto para uma
retomada. Mas ainda não voltou a crescer”, diz Carlos Humberto de Souza, diretorsuperintendente da Risotolândia, que fornece refeições para empresas, escolas e
presídios.
O faturamento do setor diminuiu à medida que os clientes corporativos foram
demitindo funcionários. No Brasil todo, o número de refeições entregues pelas
empresas do ramo baixou de 11,4 milhões por dia em 2015 para 11 milhões neste
ano. Para equilibrar as contas, a Risotolândia investiu em novos serviços.
Entre eles, a administração de cafeterias dentro das empresas, que ficam abertas ao
longo do dia.
Na varejista MM Mercadomóveis, as vendas pararam de cair por volta de agosto,
segundo o diretor-executivo, Emílio Glinski. Mas, descontada a inflação, o faturamento
ainda está 4% menor que o do ano passado.
Entre o fim de 2015 e o início de 2016, a rede fechou 13 lojas e abriu quatro, em
imóveis antes ocupados por concorrentes. “O que nos motiva são os dados sobre a
confiança do consumidor e sobre a melhora da qualidade dos cadastros, porque 70%
do nosso negócio depende de crédito. Mas ainda não sentimos reação nas vendas,
nem mesmo no fluxo de clientes”, conta Glinski.
Segundo o diretor de administração e finanças da Arauco, Rogério Latchuk, as
propostas que limitam os gastos do governo dão motivos para otimismo, mas o dia a
dia dos negócios continua difícil.
O mercado em que a empresa atua – painéis de madeira para a indústria de móveis –
encolheu quase 5% neste ano. “O desemprego está elevado e quem continua
empregado se retrai, mantém uma postura defensiva. Assim, pouca gente investe em
imóveis e, portanto, não há o que mobiliar.”
Para a fabricante de cabos de telecomunicações Furukawa, o mercado doméstico deve
reagir até o segundo trimestre de 2017. Em outubro, a operadora Vivo trocou multas

de R$ 2,2 bilhões que recebeu da agência reguladora pela promessa de investir R$ 4,9
bilhões em quatro anos. “Dá uma perspectiva boa, mas vai demorar alguns meses até
acontecer”, diz Foad Shaikhzadeh, diretor-presidente.
“Durante a recessão as empresas ajustaram o quadro de pessoal, adequaram as
instalações, qualificaram a mão de obra. Estão prontas para a retomada. Agora a
economia tem que crescer”. (Carlos Humberto de Souza diretor-superintendente da
Risotolândia).
“Não podemos contar com a demanda do resto do mundo nem com incentivos do
governo. Só podemos esperar alguma combinação de retomada do consumo e de
investimentos, mas ela passa por um corte maior nos juros. E este depende de uma
melhora efetiva na questão fiscal. (Paulo Picchetti pesquisador do Ibre/FGV).
VW vai investigar envolvimento com ditadura no Brasil
07/11/2016 – Automotive Business

Em um raro movimento, jamais feito por empresas brasileiras, o grupo alemão
Volkswagen anunciou que vai investigar o próprio envolvimento da companhia com a
ditadura militar no Brasil, regime que governou o País com mão de ferro de 1964 a
1985 e contou com o apoio de várias organizações empresariais e empresários.
Por meio de comunicado em seu site internacional de imprensa, na quinta-feira, 3, a
Volkswagen anunciou que contratou um historiador independente para conduzir uma
pesquisa sobre esse período da subsidiária brasileira, o professor alemão Christopher
Kopper, da faculdade de história, filosofia e teologia da Universidade de Bielefeld.
Por não ser funcionário da empresa, Kooper afirma que terá total independência para
investigar as ações da companhia durante o regime militar no País, segundo relatou à
BBC Brasil.
Esse trabalho já vinha sendo conduzido desde 2014 por Manfred Grieger, que era
diretor do Departamento de Comunicação Histórica do Grupo Volkswagen e foi
afastado do cargo este ano.
Em outubro de 2015, Grieger esteve em São Paulo para iniciar a negociação com o
Ministério Público Federal (MPF) sobre uma proposta de acordo, com o objetivo de
reparar judicialmente a participação da Volkswagen no financiamento ou envolvimento
direto em eventos de repressão e tortura de empregados ligados à oposição política e
ao movimento operário.
Em setembro do ano passado, o MPF recebeu documentos reunidos por 10 centrais
sindicais, pesquisadores, ex-integrantes da Comissão Nacional da Verdade (CNV, que
investigou os crimes do regime militar) e ex-empregados da montadora, que pediram
a abertura de inquérito para apurar a contribuição da Volkswagen do Brasil.
Entre os documentos entregues aos procuradores, existem provas de colaboração da
fabricante de veículos com órgãos de repressão, como a doação de carros ao
Destacamento de Operações de Informações (DOI) do Segundo Exército, além de

ofícios com o carimbo do Departamento de Segurança Industrial enviados ao
Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo (Dops-SP), onde são detalhadas
as atuações de operários descritos como subversivos em manifestações e greves, que
foram demitidos, colocados em listas negras ou até mesmo torturados.
Há relatos sobre seções de espancamento de pelo menos 12 funcionários no interior
da fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo, conforme depoimentos de vítimas à
CNV.
LUZ SOBRE ANOS SOMBRIOS
O Grupo VW classifica como “trabalho científico” a pesquisa que Kooper começará a
fazer em breve, incluindo viagens ao Brasil. “Vamos esclarecer o papel da companhia
durante a ditadura militar no Brasil, da mesma maneira como nos comprometemos
com o amplo esclarecimento de questões relacionadas ao passado Nacional Socialista
(nazismo) e o emprego de trabalho forçado [na empresa]”, disse Christine HohmannDennhardt, membro do conselho de administração da Volkswagen responsável por
integridade corporativa e questões legais.
“Queremos jogar luz sobre os anos sombrios da ditadura militar e explicar o
comportamento dos responsáveis naquela época no Brasil e, se aplicável, na
Alemanha”, acrescentou.
O professor Kopper irá se reportar regularmente a um comitê interno da companhia
sobre o progresso de seu trabalho. As conclusões do especialista serão depois
divulgadas em um relatório aberto ao público. A Volkswagen estima que a pesquisa
deverá tomar cerca de um ano para ser completada.
Na Alemanha, quase todas as grandes e centenárias empresas do país precisaram
acertar as contas com o passado sombrio de colaboração com o nazismo, incluindo o
uso de trabalho escravo de prisioneiros de campos de concentração.
A própria Volkswagen foi criada em 1937 por uma organização sindical ligada ao
Partido Nacional Socialista, forneceu veículos para as forças armadas alemãs durante
a Segunda Guerra Mundial e usou cerca de 15 mil trabalhadores escravos.
Picape Fiat Toro recebe nova opção 2.4 flex
07/11/2016 – Automotive Business

A picape Fiat Toro passa a ter uma nova opção de motor flex. O 2.4 Tigershark tem
quatro cilindros, 16 válvulas e produz até 186 cavalos quando abastecido com etanol.
Disponível na versão Freedom, ele é combinado à transmissão ZF de nove marchas.
O preço da nova picape é de R$ 98.730.
O propulsor vem do México e conta com sistema Start-Stop. Ele desliga e religa o
motor em trânsito congestionado para economizar combustível. O Tigershark utiliza
bloco e cabeçote feitos de alumínio. As válvulas de admissão são comandadas pelo
Multiair, um sistema eletro-hidráulico responsável pela variação do tempo de abertura
das válvulas. As de escape são acionadas por corrente.
Outras tecnologias utilizadas no Tigershark são as bobinas de ignição aplicadas

diretamente nas velas. Ventilador do radiador e bomba de combustível contam com
gerenciamento eletrônico para redução de consumo de energia elétrica. O alternador
aproveita momentos de desaceleração ou frenagem do veículo para recarregar a
bateria com mais intensidade, economizando combustível.
Gefco firma contrato de € 8 bilhões com o Grupo PSA
07/11/2016 – Automotive Business
A Gefco, que atua na área de transporte e logística, conquistou contrato de peso com
o Grupo PSA. A fornecedora vai gerenciar a cadeia de suprimentos da companhia
globalmente pelos próximos cinco anos. A difícil tarefa aparentemente terá
remuneração à altura: o contrato é de € 8 bilhões.
O acordo entre em vigor no início de 2017 e pretende atender ao plano estratégico da
montadora, o Push to Pass como mais uma medida para melhorar o desempenho
operacional. Pelo contrato, a Gefco vai desenhar e implantar soluções de logística e
transporte para as três marcas do grupo francês: Peugeot, Citroën e DS. Tudo será
gerenciado pela empresa, desde a terceirização da produção e montagem de
componentes até a distribuição dos carros prontos e de peças de reposição.
A operação demandará domínio de assuntos como logística avançada, sistemas de alta
performance de TI e gerenciamento de dados. O acordo cobre toda a operação do
Grupo PSA, que tem presença em 50 países.
Indústria de rolamentos NSK faz 100 anos
07/11/2016 – Automotive Business

A fabricante de rolamentos NSK comemora 100 anos na terça-feira, 8 de novembro.
A companhia japonesa está presente nos cinco continentes com 64 fábricas, emprega
32 mil colaboradores e tem faturamento anual de US$ 9 bilhões. A planta brasileira,
inaugurada em 1970 em Suzano (SP), foi a primeira erguida pela companhia fora do
Japão.
A unidade produz 4 milhões de rolamentos por mês na soma de componentes
industriais (para motores elétricos, por exemplo) e automotivos (para linha leve,
pesada e para motocicletas). “Exportamos para todo o Cone Sul e também para os
Estados Unidos”, afirma o presidente da NSK Brasil e Argentina, Carlos Storniolo.
Sem divulgar números, o executivo afirma que no acumulado até setembro a filial
brasileira superou o mesmo período do ano passado por causa do mercado de
reposição e também porque algumas das montadoras para as quais fornece, como
Honda e Yamaha, tiveram desempenho melhor que a média do mercado.
Outros de seus clientes instalados no Brasil são MAN Latin America e Volkswagen. No
segmento de duas rodas, além de Honda há BMW, Dafra, Suzuki e Yamaha. E os
rolamentos que já fornecia como itens originais para as motos fabricadas em Manaus
começam a chegar ao mercado de reposição.

No Brasil, a empresa também fornece direção com assistência elétrica para automóveis
nacionais, mas os componentes ainda são importados: “Já avaliamos a possibilidade
de produção local, mas ainda não há uma definição”, diz Storniolo.
A fábrica no Brasil tem 180 mil metros quadrados, emprega 398 colaboradores e
abriga desde 2008 um dos 14 centros de pesquisa e desenvolvimento da empresa em
todo o mundo.
Mercedes-Benz apresenta nova geração de câmbio automatizado
07/11/2016 – Automotive Business

A Mercedes-Benz avança para fora da estrada e lança a segunda geração do câmbio
automatizado Powershift, dedicada ao mercado off-road: a transmissão passa a
equipar os modelos vocacionados Axor 3344 e 4144, especialmente indicados para
operações mais severas, como o transporte na indústria canavieira, em madeireiras,
mineração ou mesmo na construção civil, caracterizadas por locais sem pavimentação,
com pistas de terra e topografia irregular. A montadora informa que os preços são de
R$ 400 mil para a versão 3344 e de R$ 430 mil para a 4144.
Adaptado da primeira geração do Powershfit, amplamente utilizado pela montadora
em seus caminhões rodoviários, o câmbio automatizado de 12 velocidades e sem pedal
da embreagem traz a tecnologia de sensor de inclinação, capaz de identificar o tipo de
topografia e seu ângulo (se rampa, subida ou plana) e, de forma automática, seleciona
e aplica a marcha mais adequada, tecnologia também aplicada no extrapesado Actros
e no semipesado Atego. O câmbio automatizado pode ser operado no modo automático
ou manual, dependendo da preferência do motorista.
“O novo Powershfit foi desenvolvido para o mercado fora de estrada: foi mais de um
ano de testes no Brasil em campos de prova e em parceiros frotistas das áreas de
mineração, cana e transporte de madeira”, conta o engenheiro de caminhões
extrapesados Actros e Axor da Mercedes-Benz, Hélio Ribeiro, durante a apresentação
do novo câmbio na unidade da montadora em Campinas (SP), na sexta-feira, 4.
Segundo Ribeiro, os testes comprovaram que o tempo de acoplagem diminuiu em 40%
com relação a versão anterior, graças à nova engenharia da embreagem. Seus dados
mostram que para percorrer uma rampa com ângulo de 13%, a segunda geração do
Powershift alcançou 8 quilômetros em 8 segundos, enquanto a primeira fez 5
quilômetros nas mesmas condições de tempo e inclinação.
“Isso denota um ganho muito maior em agilidade e principalmente em produtividade”,
destaca o executivo. Ele acrescenta que com o sistema de troca correta de marchas,
é possível preservar ao máximo o veículo e a embreagem, alongando o período de sua
troca, o que pode gerar redução de custos operacionais, menos paradas e etapas de
manutenção.
O câmbio Powershift que equipa o Axor off-road conta também com três funções. A
Power Mode Off-Road é ligada automaticamente ao virar a chave do caminhão: ela
ajuda a ter maior controle da troca de marcha pela posição do pedal do acelerador,
evitando trocas desnecessárias. Ao desabilitá-la por meio de uma tecla no painel, entra
em ação a função EcoRoll, que coloca a transmissão em neutro quando não há

demanda de torque, o que pode trazer redução no consumo de combustível. Por fim,
a função Manobra proporciona controle preciso na movimentação em pátios e
manobras.
CONFIANÇA FORA DA ESTRADA
Para o diretor de vendas e marketing de caminhões Mercedes-Benz no Brasil, Ari de
Carvalho, o segmento off-road é uma das grandes apostas da montadora para o
próximo ano.
Segundo os dados mais recentes da empresa, até setembro este mercado demandou
a venda total de 1,6 mil unidades da marca no Brasil, das quais pouco mais de 1 mil
para os setores canavieiro e madeireiro.
Segundo o executivo, este volume mantém a montadora como líder do segmento, com
49,2% de participação, 10 pontos porcentuais a mais do que os registros de 2015.
“Registramos até agora cerca de 10% a mais de consultas dos clientes do segmento”,
revela Carvalho.
Ele também projeta que para o mercado total de caminhões, o setor deve fechar o ano
com algo em torno das 50 mil unidades, com viés de alta de pelo menos 10% para o
ano que vem.
“Tivemos uma queda séria das vendas na passagem deste ano, mas projetamos uma
melhora em 2017. Claro, depende de uma conjuntura de fatores, mas especificamente
no off-road há uma demanda muito reprimida. No agronegócio, já observa-se uma
reação na cana; há expectativa de crescimento de 2,9% da safra de grãos 2016/2017;
a madeira também aponta reação já neste ano enquanto há uma melhora no índice
de expectativa para novos empreendimentos nos próximos seis meses na construção
civil.”
Apesar de prever 10% de aumento das vendas totais no mercado de caminhões para
o ano que vem, Carvalho admite que o volume está muito longe do recorde da indústria
registrado há 4 anos, quando as vendas atingiram as 170 mil unidades. Contudo,
acredita que a retomada, embora devagar, dará novo fôlego e tempo para a
readequação da cadeia.
“Todas as empresas do setor tiveram que se reajustar ao novo tamanho do mercado,
portanto, não há condições atuais de atender a demanda se ela voltasse de uma vez,
de forma muito rápida. Mas seria um problema muito bom de se resolver.”
Takata estuda maneiras de evitar falência
07/11/2016 – Automotive Business

A Takata é responsável pelo maior recall global da indústria automotiva por causa de
airbags defeituosos fornecidos a diversas fabricantes de veículos. No meio da crise
causada pelo problema, a companhia japonesa se empenha para evitar a concordata.
“Estamos em busca de um acordo extrajudicial para reestruturar débitos. Não há outra
opção par garantir o fornecimento estável dos produtos”, declarou Yoichiro Nomura,

CFO da empresa, sobre a proposta de que a empresa abra falência em sua unidade
dos Estados Unidos.
Um grupo de fornecedores de itens de segurança do país - Autoliv, Key Safety
Systems, Flex-N-Gate e Daicel – se reuniu com o Bain Capital. As companhias estariam
participando de reuniões com montadoras instaladas no país com a proposta de que o
grupo se junte para formalizar pedido de concordata para a operação da Takata na
região. As empresas estariam preocupadas com a dificuldade da companhia japonesa
para atender ao recall e arcar com outras despesas.
A companhia, por sua vez, estuda suas opções. Só em 2015 o valor de mercado da
organização caiu 72%, para US$ 271 milhões. Desde o início do megarecall por causa
dos airbags problemáticos a companhia já vendeu todas as ações que tinha de
montadoras japonesas para levantar capital, incluindo Honda, Toyota e Nissan. Outra
medida foi vender a divisão de interiores.
Para entender qual passo tomar agora, a Takata contratou a consultoria financeira
Lazard e a firma de advogados Weil Gotshal & Manges. O plano é pesar as opções,
considerando inclusive a concordata ou a venda de todo o negócio para que seja
possível continuar entregando componentes às montadoras, além de arcar com os
custos do imenso recall, que pode persistir pelos próximos anos.
A estimativa é de que a empresa tenha vendido mais de 100 milhões de airbags
defeituosos a pelo menos 10 montadoras, incluindo Volkswagen, Honda e General
Motors.
Os dispositivos ficam instáveis com a exposição ao calor e à umidade por longo
período. Em caso de colisão o alojamento metálico que abriga o inflador da bolsa de
ar pode se romper e projetar fragmentos no habitáculo do carro. O problema está
relacionado a 17 mortes globalmente.
Volkswagen quer plataforma modular nas próximas duas gerações de
automóveis
07/11/2016 – R7
A Volkswagen quer usar sua plataforma modular MQB nas próximas duas gerações de
automóveis, criando substancial economia nos custos de produção, disse o diretor de
marca VW, Herbert Diess.
"Nos últimos meses, trabalhamos nessa questão do custo do MQB e avançamos de
forma significativa", disse Diess ao jornal alemão Boersen-Zeitung em entrevista
publicada neste sábado.
O grupo Volkswagen está cortando investimentos na marca Volkswagen (VW) e
avançando no desenvolvimento de veículos elétricos enquanto lida com a repercussão
do caso das fraudes em emissões de diesel.
A plataforma MQB, que será a base da maioria dos carros pequenos e médios com
tração dianteira, usa um grande número de peças em comum em todos os modelos e
marcas, permitindo que os veículos sejam montados mais rapidamente e a custos
menores.
"O MQB tem materiais altamente técnicos, então poderemos usá-lo para as duas
próximas gerações de veículos sem grandes acréscimos de investimentos", disse Diess
ao Boersen-Zeitung.
A Volkswagen disse que pretende aumentar o número de carros com plataforma MQB
para 7 milhões em 2018. Em 2014, esse número foi de 2 milhões.

GM cautelosamente eleva produção do carro elétrico Bolt
07/11/2016 – R7
A General Motors está elevando a produção de carros elétricos Chevrolet Bolt numa
fábrica ao norte de Detroit e está no caminho para começar a entregar veículos como
prometido até o fim do ano, disseram funcionários da empresa na sexta-feira.
Exceto por um tropeço de última hora, a GM será a primeira a oferecer um carro
elétrico com mais de 200 milhas de teste a um preço inicial inferior a 40 mil dólares.
A fabricante de carros elétricos Tesla disse que sua entrada neste novo segmento de
mercado, o Modelo 3, será lançado em 2017.
O presidente da Tesla Elon Musk disse que a empresa vai reformar a sua fábrica de
Fremont, na Califórnia, para construir até 500 mil unidades dos sedãs Model 3 e outros
por ano. A Tesla quer concorrer com o sedã de luxo alemão como o Audi A3 ou A4.
Já a GM está sendo mais cautelosa. O Bolt, de 37.495 mil, é um compacto, utilitário
com assento dianteiro fino para aumentar o espaço para as pernas no assento traseiro.
A operação de compartilhamento de automóveis Maven da GM receberá unidades do
Bolt para oferecer a motoristas que querem trabalhar para a parceira da GM, Lyft.
As vendas de híbridos elétricos representam apenas 1 por cento do mercado de
veículos leves dos EUA, apesar dos esforços do governo para promover carros de
combustível mais limpo.
A fábrica de Orion pode produzir cerca de 90 mil carros/ano.
Empresa investe R$ 3 milhões em produção fotovoltaica
07/11/2016 – CIMM
A empresa RS Solar projeta investir R$ 3 milhões na implantação de uma unidade
fabril para a produção de módulos fotovoltaicos no município de Veranópolis. O projeto
foi avaliado na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia
(Sdect), durante apresentação na Sala do Investidor, quando foi detalhado que o
investimento contemplará a execução de obras civis e aquisição de máquinas e
equipamentos. A empresa também vai importar pastilhas de silício.
Primeiramente, a RS Solar construirá um pavilhão com 1.300 metros quadrados, onde
instalará a linha de produção. Os empreendedores Carlos Alberto Spanhol, Eloí Vivan
Júnior e Giovani Attolini assinalaram que o foco da empresa estará direcionado para a
fabricação de módulos e fornecimento de módulos e sistemas de geração e
distribuição, utilizando tecnologia italiana. Na primeira etapa, a empresa vai gerar 16
empregos diretos.
Giovanni Attolini, que já atua na área de projetos de microgeração e distribuição de
energia gerada por células solares fotovoltaica, enfatizou que, a partir do que
estabelece a Resolução nº 687, de 24 de novembro de 2015, da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel), surgiram novas oportunidades para a produção e uso dessa
fonte energética e de novos nichos de negócios para o fornecimento de equipamentos
para condomínios e consórcios.
Os executivos da empresa receberam informações detalhadas sobre o apoio da
Fundação de Ciência e Tecnologia (Cientec) e os relacionados com as linhas de
financiamento operadas por BRDE, Badesul e Banrisul, que integram o Sistema de
Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul.

O presidente da Petrobras, Pedro Parente, afirmou que as mudanças que deixaram
mais alto o preço do gás de cozinha (Gás Liquefeito de Petróleo ou GLP) têm por
objetivo eliminar subsídios cruzados que eram concedidos no setor.
"Algumas distribuidoras usavam a infraestrutura da Petrobras e pagavam por isso.
Outras usavam e não pagavam. E isso é injusto."
Por isso, explicou o executivo, a Petrobras decidiu incluir no preço cobrado às
distribuidoras os custos logísticos da entrega do gás. São custos referentes ao uso,
por exemplo, de tanques de estocagem do combustível. A mudança passou a vigorar
nesta terça e provocará aumento no preço do combustível.
De acordo com fontes das distribuidoras, a alta será de até 4%, ou cerca de R$ 2 por
botijão de 13 quilos.
A Petrobras discorda da conta e diz que o aumento médio será de R$ 0,20. O preço
final do produto, porém, é livre e dependerá da estratégia comercial de cada
distribuidora.
Parente afirmou que a mudança torna mais transparente os custos de logística e, por
isso, pode ajudar a atrair investimentos para o setor. A estatal já promoveu alteração
semelhante nos contratos com as distribuidoras de combustíveis líquidos, como
gasolina e diesel, há dois anos.
Representante das distribuidoras de GLP, o Sindigás afirma que caberá à concorrência
conter o preço do produto, depois que a Petrobras reviu os contratos de fornecimento
e passou a cobrar das distribuidoras pelo uso da infraestrutura logística.
"É muito cedo para avaliar que esse movimento vai causar impacto nos preços ao
consumidor. Mas o consumidor tem o poder de negociação. Se quiser, muda até de
marca", afirmou o presidente do sindicato, Sérgio Bandeira de Mello.
Para o consumidor final, nada mudou até agora. Qualquer movimentação vai depender
da decisão das distribuidoras e dos revendedores. Segundo a estatal, a variação média
de preços foi de R$ 0,50 por botijão de 13 quilos, modelo tradicionalmente usado nas
residências.
Mas, segundo especialistas que prestam consultoria para distribuidoras, na região
Nordeste do País, mais distante das refinarias da Petrobras e também mais
dependente da infraestrutura de transporte, a variação de preço imposta pela estatal
chegou a R$ 1,00 por botijão. O aumento foi diferenciado para cada empresa,
dependendo do uso dos tanques e dutos da Petrobras. Quanto maior a utilização, maior
o preço.
Procuradores alemães ampliam investigação sobre a Volkswagen
07/11/2016 – Folha de S. Paulo

A fabricante alemã de automóveis Volkswagen disse no domingo que promotores
alemães ampliaram uma investigação sobre a suspeita de manipulação de mercado
para incluir a atuação do presidente do Conselho de administração da empresa, Hans
Dieter Poetsch.

A investigação, relacionada ao período em que Poetsch atuou como diretor de finanças
da Volkswagen, é o mais recente desdobramento após a admissão da montadora no
ano passado de que manipulou testes de emissões de diesel.
A VW admitiu que instalou um software que desativou os controles de poluição em
mais de 11 milhões de veículos a diesel vendidos em todo o mundo, afetando seus
negócios globais, prejudicando sua reputação e provocando a saída do presidenteexecutivo Martin Winterkorn.
"Com base em um exame minucioso por parte de especialistas legais internos e
externos, a empresa reafirma sua convicção de que a administração da VW cumpriu
suas obrigações de informar o mercado de capitais", disse a Volkswagen no domingo.
Segundo a VW, a empresa e Poetsch vão apoiar plenamente o Ministério Público em
sua investigação.
Start-up cria site que compara preço de frete internacional
07/11/2016 – Folha de S. Paulo

Uma plataforma internacional de negociação de preços de fretes internacionais
começou a operar no Brasil.
Semelhante a sites que buscam melhores preços de passagens aéreas, a start-up
Gurucargo promete encontrar o melhor custo de frete para cargas de importação e
exportação, considerando o valor ou o tempo de chegada, para qualquer lugar do
mundo.
Para isso, cobra comissão de 1% por frete.
A empresa já está em operação no Uruguai e no México desde 2015, com 3.000
clientes. Segundo um de seus fundadores, Alejandro Esperanza, ela pretende ser a
maior da América Latina e, por isso, veio para o Brasil, onde estima conquistar mil
clientes até o próximo ano.
Esperanza diz que a plataforma é positiva para pequenas e médias empresas que, no
Brasil, dizem não conseguir exportar em razão do custo do frete e da burocracia.
"Em média, os clientes ganham 20% usando a plataforma", afirma Esperanza.
Segundo dados do Sebrae, o número de pequenas e médias empresas exportadoras
no Brasil ainda é pequeno, 23,1 mil em 2015, o que representa menos de 0,5% desse
tipo de companhia.
Em pesquisas qualitativas feitas pelo serviço, os empreendedores apontaram a
logística como um dos problemas para a exportação.
A Paraíso Moda Bebê, confecção de Terra Roxa (PR), começou a testar exportações
oito anos atrás para países com fronteira e neste ano conseguiu fazer a primeira
remessa, de 3.500 peças, para EUA e Canadá.

Rafael Francisco Carvalho, diretor administrativo, conta que na estrutura para a
exportação a logística é a principal preocupação. Segundo ele, a exportação deste ano
acabou usando aviões em razão da dificuldade de ter carga suficiente para enviar por
navio, que é mais barato.
"O marítimo demora mais porque eu tenho de compartilhar carga e teria de esperar
outros para fechar um contêiner", diz Carvalho.
De acordo com o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, a exportação para
pequenas empresas é cara e burocrática, algo que o governo tenta simplificar com o
"Simples Internacional", que permite a criação de um tipo de companhia para se
responsabilizar pelo processo.
"Com isso, ele economiza e ganha tempo para cuidar de seu negócio", disse Afif.
Outra reclamação comum de empresas, principalmente pequenas, é sobre cobranças
não previstas que muitas vezes criam custos superiores aos que foram orçados no
início, afastando as empresas de fazer novas exportações. Segundo Esperanza, a
plataforma on-line fixa o valor negociado para o cliente.
A start-up uruguaia recebeu aporte de US$ 1,3 milhão (R$ 4 milhões) para iniciar a
operação.
HSBC tem prejuízo no 3º trimestre, em parte influenciado por Brasil
07/11/2016 – GS Notícias
O HSBC divulgou hoje que teve prejuízo líquido de US$ 204 milhões no terceiro
trimestre do ano, revertendo lucro de US$ 5,23 bilhões obtido em igual período de
2015. O resultado do banco britânico foi parcialmente afetado por uma perda de US$
1,74 bilhão referente à venda de suas operações no Brasil ao Bradesco, que foi
concluída em julho.
O fraco desempenho do HSBC entre julho e setembro também foi atribuído a um
ambiente cambial desfavorável.
Desconsiderando-se impostos, o lucro do HSBC caiu 86% na comparação anual do
último trimestre, a US$ 843 milhões, de US$ 6,1 bilhões. Já a receita ajustada do
banco subiu 2%, a US$ 12,79 bilhões, devido em parte a uma maior contribuição de
seus negócios de renda fixa.
O balanço decepcionante do HSBC também veio em meio a preocupações sobre sua
estratégia para a Ásia e incertezas sobre os efeitos da decisão do Reino Unido de deixar
a União Europeia (o chamado Brexit). Na última quinta-feira, a Justiça britânica decidiu
que a primeira-ministra Theresa May não poderá iniciar o processo de Brexit sem antes
garantir a aprovação do Parlamento.
As ações do HSBC acumulam valorização de mais de 11% desde agosto, quando o
banco anunciou planos de gastar at US$ 2,5 bilhões ao longo do segundo semestre
para recomprar ações. O programa de recompra já atingiu 59% de sua meta e deverá
ser completado no fim deste ano ou início de 2017.
Bolsa acumula perdas de 4,21% em uma semana e de 5,12% em um mês
07/11/2016 – GS Notícias
Publicado em 07/11/2016 por Jornal do Comércio - RS
O Ibovespa marcou 61.598 pontos na sexta-feira, dia 4, em baixa de 0,25%. Foi a
terceira queda consecutiva da Bolsa brasileira, que somou perda de 5,12% nesse

período. No acumulado da semana, houve baixa de 4,21%. Operadores afirmam que
o pregão de sexta-feira foi dos mais tranquilos dos últimos dias. Um dos motivos para
isso foi a queda do dólar no período da tarde, que descartou a existência de um
movimento expressivo de busca por proteção.
No mercado à vista, o dólar encerrou em baixa de 0,15%, aos R$ 3,2316. O volume
de negócios somou US$ 1,042 bilhão. Na semana, houve alta de 1,16%.
Brasil tem 4 das 10 maiores operações de fusão da América Latina
07/11/2016 – GS Notícias
Quatro das dez maiores fusões e aquisições realizadas na América Latina nos 12 meses
até junho ocorreram no Brasil, segundo relatório da divisão de inteligência de mercado
da S&P Global.
Pelo critério de câmbio da empresa, o país teve a segunda maior operação do tipo,
com a compra da central de depósitos de títulos Cetip pela BM&FBovespa por US$ 2,9
bilhões. Fechada em abril, a operação foi anunciada por R$ 12 bilhões.
O maior negócio veio da Colômbia, uma transação no setor de energia que somou US$
3,17 bilhões. A fusão da Kroton Educacional e da Estácio Participações, que mexeu
com a estrutura do ensino privado no Brasil, também aparece na lista, na quarta
colocação. A transação totalizou US$ 1,9 bilhão.
O resultado deste ano é melhor que o do período de 12 meses encerrados em junho
de 2015, quando o Brasil teve três das dez maiores operações da América Latina. Mas,
no ranking passado, a maior transação foi brasileira: a compra da GVT pela Telefônica,
por US$ 9,8 bilhões.
Mesmo respondendo por 40% das grandes operações na região, o valor dos negócios
no país no primeiro semestre despencou quase à metade em relação ao mesmo
período de 2015. Foram US$ 8,63 bilhões, ante US$ 15,94 bilhões em igual intervalo
do ano passado. O volume também caiu: foram 282 na primeira metade do ano, ante
343 no mesmo intervalo de 2015.
Para Pedro Arlant, diretor da S&P Global Market Intelligence no Brasil, as "políticas
macroeconômicas equivocadas e os escândalos sob o governo Dilma resultaram num
forte sentimento de incerteza pelos investidores".
A situação foi a oposta da vizinha Argentina, onde o presidente Mauricio Macri, que
tomou posse em dezembro, injetou confiança nos investidores e destravou o mercado
de fusões e aquisições. Nos primeiros seis meses do ano, o país já registrou um valor
de negócios maior do que no ano passado inteiro, mas ainda inferior ao de Chile,
Colômbia, México e Peru.
Os negócios na América Latina estão minguando neste ano em relação ao ano passado,
tanto em volume como em valor. No primeiro semestre, foram 64 operações a menos,
queda de 14%. O valor das transações recuou 23,9% na mesma base de comparação.
"Houve uma combinação de forças globais que se tornaram desafios à região como
um todo, como a desaceleração da China e a queda dos preços das commodities,
causando maior pressão competitiva e retornos menores aos investidores, e a menor
demanda por produtos, pela menor atividade de comércio no mundo", diz.
Apesar do cenário negativo na região, dois países tiveram aumento no volume de
negócios: Equador e Uruguai. "Diria que, em razão da recessão e das incertezas

circundando o Brasil e a Argentina, os investidores conseguiram identificar
oportunidades de investimento atrativas nessas geografias", avalia Arlant. (DB)
"Houve uma combinação de forças globais que se tornaram desafios à região como
um todo, como a desaceleração da China e a queda dos preços das commodities,
causando maior pressão competitiva e retornos menores aos investidores.
"O Brasil é um parceiro estratégico para nós", diz Georg Witschel,
embaixador da Alemanha no Brasil
07/11/2016 – GS Notícias
Ao apresentar suas credenciais ao presidente Michel Temer, em setembro, o
embaixador da Alemanha, Georg Witschel, entregou ao chefe do Executivo brasileiro
uma mensagem na qual seu governo manifestava interesse em convidá-lo a visitar
Berlim.
Até o momento, não há previsão de data, mas a questão é prioritária para as duas
chancelarias. Com um histórico de relações bilaterais que remonta ao século 19, Brasil
e Alemanha são parceiros em áreas que vão da indústria química à energia nuclear e
do intercâmbio acadêmico à música.
Com uma folha de serviço que inclui postos em Israel, Eslovênia, Nações Unidas e
Indonésia, Witschel é autor de obras sobre direito internacional, desarmamento e
terrorismo. Em passagem por Porto Alegre na quinta-feira, o embaixador concedeu
entrevista a Zero Hora. A seguir, uma síntese:
O governo alemão está em processo de escolha de uma cidade sede no Brasil
para um futuro centro de estudos europeus e alemães. Qual é o estágio atual
dessa avaliação?
Sim. Em primeiro lugar, falamos de um centro que não será o primeiro apenas no
Brasil, e sim em toda América Latina. É algo grande e novo. É um centro para o qual
receberemos 250 mil euros por cinco anos do orçamento federal da Alemanha, de fato
do Ministério das Relações Exteriores. Universidades de todo o Brasil tiveram
oportunidade de apresentar propostas (para se habilitar a sediar o centro).
Ao final do processo de avaliação, ainda preliminar, restaram duas proposições: uma
de duas universidades do Rio de Janeiro, PUC e Uerj, e outra daqui de Porto Alegre,
feita em conjunto pela UFRGS e pela PUCRS. Esses são os dois competidores finais.
Para os demais, o processo está concluído. A disputa é equilibrada.
Em setembro, uma equipe do Deutscher Akademischer Austauschdienst (Daad,
Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico) esteve no Brasil para avaliar as propostas
dos dois competidores.
Estiveram primeiro no Rio, e depois aqui em Porto Alegre. Eles apresentarão seu
relatório ao Daad, e a questão deve ser decidida até o final deste ano pelo Ministério
das Relações Exteriores e pelo Daad. A opção pode ser por Porto Alegre ou pelo Rio.
Quais são as chances de cada uma?
Não sou capaz de fazer uma previsão, apesar dos esforços de nosso cônsul-geral em
Porto Alegre, que convidou a equipe e lhe ofereceu um bom churrasco com boa
caipirinha. (Risos.) Eles não deram nenhuma indicação sobre qual das cidades será
indicada. Mas, no mínimo, há 50% de chances por Porto Alegre. Sejamos otimistas.
Qual é o estado das relações econômicas entre Brasil e Alemanha?
Primeiramente, seja com antigo governo, novo governo ou próximo governo, o Brasil
é um parceiro estratégico para nós, além de um velho amigo. Isso significa que
trabalhamos com todos os governos brasileiros democraticamente eleitos ou

estabelecidos por meio de processos constitucionais. Isso resulta numa ampla gama
de atividades comuns. Esperamos ter uma segunda rodada de consultas entre nossos
governos no início de 2017.
O Brasil é um parceiro estratégico, esteja a economia bem ou mal. Continuamos juntos
e asseguramos que nossas relações bilaterais merecem atenção com vistas a um
possível maior desenvolvimento.
O montante de investimentos alemães no Brasil é de aproximadamente 20 bilhões de
euros, provavelmente o segundo maior depois da China. Temos em São Paulo e aqui
no Sul a maior concentração de indústrias alemãs fora da Europa. No interior da União
Europeia, a Alemanha é o maior parceiro comercial do Brasil.
Isso significa que as relações econômicas são muito intensas, gerando cerca de 300
mil empregos em empresas germano-brasileiras e esperamos que isso se mantenha
apesar da crise econômica.
Entre os obstáculos para investir aqui, podemos citar um sistema tributário
extremamente complicado, uma legislação trabalhista igualmente complicada e uma
certa falta de segurança jurídica. Presumo que mais investimentos possam ser atraídos
uma vez que o mercado é amplo e há possibilidade de exportar para a Argentina.
Como Berlim avalia as negociações de um acordo comercial entre a União
Europeia e o Mercosul?
Pela primeira vez em 17 anos, há algum otimismo em relação a um acerto. Estamos
avançando. Creio que em 2018 ou 2019 podemos chegar a uma conclusão, porque
negociações de tratados comerciais são muito complicadas. Estamos nos movendo na
direção certa.
Houve bons desdobramentos nos últimos 12 meses. Nossa economia está muito
estável, mas também sentimos os desafios postos pelas dificuldades em alguns
mercados, como Brasil e China. O Brexit também nos impeliu a buscar novos
mercados. O Brasil é interessante nesse contexto.
Quais são os maiores obstáculos nessa negociação?
Contratos públicos, agroindústria e barreiras comerciais não-tarifárias. Nesse sentido,
quando se fala em obstáculos, isso existe dos dois lados, não apenas do brasileiro.
Não sejamos injustos.
Na Europa, há preocupações sobre carne e outros produtos nos quais o Brasil é muito
competitivo. Nossos produtores têm dificuldades de lidar com isso. Por outro lado, o
Brasil é muito restritivo à importação de certos produtos, como queijo, iogurte e outros
laticínios. Por isso, é uma jornada difícil dos dois lados. Mas estamos avançando.
O senhor fez referência ao Brexit. Como vê os desdobramentos desse
processo?
Eu diria que 90% dos alemães ficaram muito tristes com o Brexit. Ficamos
traumatizados ao saber dos resultados do plebiscito no Reino Unido. Queríamos
manter o Reino Unido dentro do bloco. Mas essa foi a vontade do povo britânico.
Veremos o que acontecerá.
Até o momento, o Reino Unido ainda não comunicou formalmente à União Europeia
sua saída. Imaginamos que isso acontecerá no início do ano que vem. A partir daí, há
um período de dois anos para negociar uma nova relação entre Reino Unido e União
Europeia.
É difícil prever qual será o desfecho. Gostaríamos de manter o Reino Unido o mais
perto possível da União Europeia como parceiro e como mercado. Por outro lado, o

Reino Unido não pode esperar um acesso pleno e aberto aos mercados europeus sem
permitir mobilidade de trabalhadores da Europa para o território britânico. Ou você
aceita todas as liberdades de movimento de bens, pessoas e trabalho, ou não aceita.
Se você não aceitar, deve considerar que terá dificuldade para exportar certos serviços
financeiros para a União Europeia. Será uma negociação muito difícil. Esperemos que,
ao final, o resultado seja positivo para o Reino Unido e para nós.
Recuo dos preços dos serviços ajudou a acelerar queda da receita tributária
07/11/2016 – GS Notícias

O recuo da inflação de serviços ajudou a acelerar a queda da arrecadação federal
tributária incidente sobre o setor, entre os meses de janeiro a setembro deste ano,
segundo especialistas ouvidos pelo DCI.
Nos nove meses de 2016, a Receita Federal do Brasil (RFB) recolheu R$ 288 bilhões
em impostos sobre bens e serviços, montante 11,57% menor, em termos reais (com
correção inflacionária), do que o que foi auferido em igual período do ano passado.
Entre janeiro a setembro de 2015, essa mesma arrecadação havia recuado 5,16%,
quando comparada a iguais meses de 2014.
Além da retração da receita do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), o sócio
da Méthode Consultoria Adriano Gomes comenta que a aceleração do ritmo de queda
da arrecadação sobre bens e serviços também reflete o processo desinflacionário deste
último setor. "Os serviços demoraram a ajustar preços, pois os efeitos da recessão
econômica chegaram por último no consumo e no mercado de trabalho", diz.
"No entanto, ao longo deste ano, as empresas do segmento tiveram que se ajustar
baixando preços, o que tem contribuído para a redução da inflação e,
consequentemente para a queda da arrecadação do setor", completa.
A inflação de serviços medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
acumulava alta anualizada de 7,88% em janeiro deste ano. Já em setembro, recuou
para 7,04%, mostra o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No início
de 2015, os preços do setor registravam variação positiva de 8,75% e, em setembro
daquele mesmo ano, diminuíram de intensidade (8,15%).
"A desaceleração da inflação de serviços impacta bastante a arrecadação, pois este
segmento corresponde a 70% do nosso PIB [Produto Interno Bruto]. Então, é normal
que o recuo dos preços tenha provocado essa queda de 11,57%", comentou Adriano
Gomes.
Resiliência
Apesar da redução inflacionária, o Banco Central (BC) avalia que os preços dos serviços
ainda estão resilientes, quando comparados à forte contração da economia brasileira,
em curso desde meados de 2014.

Na opinião de Gomes, ainda que o recuo do setor seja lento, este deve continuar
provocando quedas mais acentuadas na arrecadação de bens e serviços durante os
próximos meses, nas comparações anuais.
Ele esclarece que a atividade dos serviços consegue ser apurada pela Receita Federal
via Simples Nacional, por exemplo. Após arrecadar os impostos que compõe o regime
simplificado, como o Imposto sobre a Circulação de Bens e Serviços (ICMS) e o
Imposto sobre Serviços (ISS), a União distribui esses tributos para os entes
competentes. No caso do ICMS, para os estados e distrito federal, no caso do ISS,
para os municípios brasileiros.
Além disso, o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidem sobre a base de faturamento das
empresas de serviços. Até setembro deste ano, esses dois tributos caíram 7,5% e
7,8%, respectivamente. No mesmo período do ano passado, essas quedas foram
menos acentuadas, em 3% e 2,9%, respectivamente.
IPI
Desde o início da crise econômica, o IPI derruba a arrecadação sobre bens e serviços.
Nos nove meses deste ano, o imposto despencou 19,28%, enquanto em igual período
de 2015, a retração foi de 7,11%.
O professor de economia da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e
Financeiras (Fipecafi), Silvio Paixão, afirma que este cenário mostra que a recessão
na economia ainda é "persistente".
Ao contrário de bens e serviços, a arrecadação incidente sobre a folha de salários
desacelerou o ritmo de retração. Entre janeiro a setembro, a receita arrecadada sobre
essa base caiu 4,61%, em termos reais, ante igual período de 2015, para cerca de R$
263 bilhões.
Já nos mesmos meses do ano passado, este recolhimento registrou uma queda maior,
de 5,76%, em relação ao mesmo período de 2014.
Para o professor, isso ocorreu, pois ao longo de 2015 já havia ocorrido uma "perda
significativa" do emprego formal. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (CAGED) confirmam que a redução dos postos de trabalho
contratados via regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), de fato, foi
ligeiramente maior até setembro de 2015, do que em igual período de 2016. Enquanto
no ano passado o saldo líquido (diferença entre contratação e demissão) do emprego
celetista (CLT) foi negativo em 729.583, neste ano, o déficit foi de 717.502.
Dados da Receita Federal mostram ainda que a arrecadação sobre a renda e a
propriedade recuaram 3,16% até setembro de 2016. No mesmo período do ano
passado, essa queda foi de 4,76%.
Silvio Paixão diz que essa diminuição está relacionada com a retração do mercado
imobiliário, com destaque para o ajuste dos preços dos aluguéis para baixo, por
exemplo.
Brasil deve ficar mais vulnerável diante da concorrência chinesa
07/11/2016 – GS Notícias
Publicado em 07/11/2016 por Valor Online
Temer e o presidente Xi Jiping, durante encontro na China: menos pressão sobre a
questão da economia de mercado nos últimos 15 anos, o dia 11 de dezembro de 2016
figurou como um fantasma na agenda do Brasil e dos outros parceiros comerciais da
China, por significar que, a partir dessa data, os países terão menos capacidade de

proteger suas indústrias domésticas contra importações baratas procedentes do
mercado chinês.
O fantasma está se aproximando. Dentro de cinco semanas, Pequim quer ser
automaticamente reconhecida como economia de mercado na Organização Mundial do
Comércio (OMC). O impacto imediato é que as autoridades investigadoras dos países
perderão a flexibilidade que tiveram até agora para impor sobretaxas maiores contra
produtos chineses acusados de preços deslealmente baixos.
Há três anos, o governo brasileiro começou a tentar se preparar para um cenário que
expõe ainda mais a indústria nacional à concorrência chinesa. O governo revisou a
regulamentação dos processos de investigação antidumping e introduziu um artigo
que poderia ser usado contra produtos de países com situação peculiar de mercado,
como o chinês.
No entanto, essa proteção, na prática, tornou-se ilegal, recentemente, a partir de
decisão dos juízes da OMC numa disputa entre União Europeia (UE) e Argentina sobre
taxação do biodiesel argentino.
O dilema do Brasil e dos outros parceiros é o que fazer a partir de 12 de dezembro.
No novo cenário, segmentos importantes da indústria brasileira vão sofrer um choque
de concorrência rapidamente - mesmo com as opções que o governo brasileiro estuda
para tentar frear o risco de uma enxurrada de produtos vindos de seu maior parceiro
comercial.
Globalmente, o momento é especialmente sensível, com a retórica anticomércio em
alta, desemprego elevado e produtores exasperados com o excesso de capacidade
chinesa em segmentos como aço, alumínio e outros, que derrubam preços e causam
mais prejuízos.
Dumping se refere a uma situação na qual o produto é exportado a preço abaixo do
seu valor normal vendido no mercado doméstico. Ou seja, se a empresa vende na
China a US$ 10 e exporta a US$ 5, é dumping. Nesse caso, as regras da OMC permitem
ao país importador aplicar uma sobretaxa contra o produto que causa ou ameaça
causar danos ao produtor local.
Essa taxação adicional deve ser igual à diferença entre o preço de exportação e seu
valor normal. Ou seja, pelo exemplo acima, a sobretaxa seria de US$ 5 por unidade.
A OMC certamente não confirmará que a China vai automaticamente obter o status de
economia de mercado após 11 de dezembro, até porque esse status não existe na
entidade.
O que existe é uma cláusula especial no protocolo de adesão chinesa, com exceção no
uso normal de cálculo de dumping. É que, em 2001, quando a China foi aceita na OMC,
os EUA, União Europeia (28 países), Japão e outras economias recusaram reconhecêla como economia de mercado.
Argumentavam que os preços domésticos chineses embutiam muito subsídio, eram
fixados por políticas e agências do governo não com base na demanda e oferta e sim
em planejamento feito por Pequim.
A China submeteu-se então à cláusula, com duração de 15 anos, pela qual os parceiros
podiam usar uma metodologia diferente com preços de terceiros países em vez
daqueles apresentados pelos produtores chineses. E isso resulta invariavelmente em
sobretaxas maiores contra o produto chinês.
Agora, para Pequim a situação é clara: uma vez expirado o prazo dessa cláusula, daqui
a cinco semanas, os países-membros da OMC precisam fazer suas investigações com

base no Acordo Antidumping, usando os preços e custos apresentados pelos
exportadores chineses como base para calcular a margem de dumping em eventual
investigação.
Sentindo a relutância generalizada, o governo chinês intensificou as advertências para
os parceiros abandonarem a antiga prática. Insiste que o protocolo é claro,
incondicional e não aceita má interpretação ou atraso na aplicação da nova situação.
Do contrário, vai abrir denúncias na OMC contra os parceiros. Segundo a agência
chinesa Xinhua, cerca de 90 países já aceitaram tratar a China como economia de
mercado, incluindo Rússia, Austrália e Cingapura.
Mas Estados Unidos, UE e Japão, os grandes do comércio internacional precisamente
com a China, resistem. Em meio à divisão entre seus membros mais liberais e
protecionistas, a UE na próxima semana deve formalmente apresentar uma proposta
de novo método para calcular taxa antidumping sobre exportações de países com
"distorções de mercado" ou onde o Estado tem forte influência.
A expectativa é que a Europa use um regime especial antidumping de 1988, aplicando
um teste de cinco pontos para avaliar se um país deve ser considerado economia de
mercado ou não. Além disso, os europeus vão modernizar seus instrumentos atuais
de defesa comercial.
A indústria europeia diz que sua sobrevivência está em risco. Reclama que, enquanto
a UE aplica tarifas de importação abaixo de 50% contra produtos chineses, os EUA
adotaram sobretaxas que passam de 200%, e que isso contribuiu para estabilizar o
preço do aço, por exemplo. Com os EUA, o clima é mais tenso. Seja quem for o próximo
presidente, Hillary Clinton e Donald Trump já concordaram com Barack Obama de que
não dá para aceitar o status de economia de mercado para a China.
Na semana passada, a delegação dos EUA na OMC defendeu que as autoridades de
investigação poderão continuar usando metodologia alternativa para calcular dumping
chinês. Consideram que, ao contrário da visão de Pequim, a redação "frouxa" do
protocolo de adesão da China ainda permite que os países decidam se o país é ou não
economia de mercado após 11 de dezembro.
E, portanto, não requer que os países parem de usar outra metodologia para
sobretaxar produtos chineses. Setores nos EUA reconhecem que haverá enorme
disputa comercial com a China, na OMC. Mas notam que o contencioso vai demorar de
dois a três anos diante dos juízes, dando mais tempo para suas indústrias se
adaptarem ao novo cenário competitivo.
Após crise, empresas familiares projetam reação no país
07/11/2016 – GS Notícias
Embora tenham sofrido com a escuridão da crise, empresas familiares projetam
horizonte mais iluminado no país, aponta pesquisa da PwC. Para 79% das companhias
ouvidas pela consultoria, a estimativa é de crescimento nos próximos cinco anos.
Sócio da PwC Brasil, Carlos Mendonça afirma que grupos familiares têm maior
agilidade para tomar decisões, traço que sustenta parte da previsão de alta mostrada
pelo estudo, que entrevistou 2,8 mil empresas em 50 países.
- As companhias fizeram seu dever de casa. Sairão mais fortes da crise - diz.
Para Mendonça, é "surpreendente" que 93% das empresas brasileiras apresentem
ações concretas para lidar com conflitos - a média global é de 82%. No sentido
contrário, no país, menos da metade (44%) está integrada com o meio digital - a

média global é de 56%. O especialista ainda salienta que a menor parte dos grupos
tem plano de sucessão estruturado: 19% no Brasil e 15% no mundo.
Empresários italianos virão ao Brasil este mês para ampliar negócios
07/11/2016 – Agência Brasil
Cerca de 100 companhias italianas dos setores de infraestrutura, defesa, aeroespacial,
automotivo, agronegócio, energia e ambiente farão uma missão empresarial em São
Paulo e São José dos Campos entre 24 e 25 de novembro para ampliar seus negócios
no Brasil. As informações são da Agência Ansa.
O grupo será guiado pelo subsecretário de Desenvolvimento Econômico da Itália, Ivan
Scalfarotto, pela vice-presidente da Confederação Geral da Indústria Italiana
(Confindustria), Licia Mattioli, pelo diretor de promoção da Agência para
Internacionalização das Empresas Italianas (ICE), Giovanni Sacchi, e por Guido Rosa,
membro do comitê executivo da Associação Bancária Italiana (ABI).
Eles se encontrarão com representantes da Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp), da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), do Banco do Brasil,
Agência Espacial Brasileira (AEB) e Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio (Italcam).
A missão será dividida em duas partes. A primeira, envolvendo todos os setores, se
concentrará em São Paulo, enquanto a segunda, focada no segmento aeroespacial,
será em São Jose dos Campos, que abriga o maior polo brasileiro dessa área.
'Empresas com mulheres no alto escalão inovam mais'
07/11/2016 – O Estado de S. Paulo
Empresa do setor naval Maersk institui 'cota' de ao menos uma mulher na lista de
candidatos aos cargos mais altos, diz a diretora de diversidade Rachel Osikoya

A diversidade de gênero no quadro de diretores é um ingrediente chave para fazer
uma empresa prosperar, afirma a diretora global de diversidade e inclusão do Grupo
Maersk, Rachel Osikoya.
Baseada no resultado um estudo encomendado pela consultoria McKinsey, que
detectou que companhias com pluralidade nos cargos mais altos têm melhores
performances no ambiente corporativo, a gestora associa o sucesso de uma
companhia à sua habilidade de inovar e desenvolver talentos.
Essa capacidade, segundo a pesquisa, é maior quando se tem um grupo heterogêneo,
que traz diferentes visões do negócio, questionamentos e soluções.
Apesar de a promoção da diversidade estar sendo amplamente debatida no mercado,
a tendência ainda não é percebida na maior parte das empresas. Durante sua estadia
no Brasil, na semana passada, Osikoya explicou que uma das formas mais eficientes

de mudar o cenário de disparidade entre homens e mulheres é fazer com que ela se
torne parte dos princípios da companhia.
No caso da Maersk, além de haver uma "cota" de, pelo menos, uma mulher na lista
de candidatos aos cargos mais altos, são feitas ações para incentivar e desenvolver os
talentos femininos na empresa, principalmente nos níveis juniores. Osikoya esclarece
que essas ações são uma forma de investir na companhia, já que o retorno virá na
forma de boas profissionais no quadro da empresa.
Essas formas de incentivo, no entanto, devem acontecer muito antes da entrada no
mercado de trabalho. Na visão de Osikoya, é fundamental quebrar paradigmas na
infância, para permitir que os jovens cresçam com oportunidades iguais. Ela explica
que é importante encorajar meninas e meninos a participar de diferentes assuntos e
não só daqueles já admitidos como competência de um só gênero.
Questionada sobre a desigualdade de gênero no Brasil, Osikoya explica que é uma
questão cultural, mas que pode ser minimizada com políticas públicas, como a criação
de planos de incentivo à educação das mulheres e uma licença igualitária para mães
e pais nos primeiros meses de um bebê. Isso, segundo a especialista, contribui para
difundir a ideia de que as responsabilidades do lar e da carreira são iguais para ambos
os gêneros.
A seguir, os principais trechos da entrevista concedida ao Estado.
Estadão: Por que ainda é tão difícil aumentar a representação feminina em
cargos de direção e nos conselhos de administração?
Rachel Osikoya: É uma série de fatores. O mais importante é que quando se trata
de mudar a cultura corporativa para ter uma empresa com mais diversidade, temos
que problematizar essa cultura machista para além do ambiente da empresa. A
indústria naval, onde eu trabalho, é tradicionalmente masculina.
Dificilmente as mulheres são atraídas para ocupar cargos em empresas desse setor,
porque também dependemos, na perspectiva técnica, de assuntos de expertise
tradicionalmente masculina, como, por exemplo, a engenharia. E aí existem coisas
que acredito que são importantes de olhar. Uma delas é a respeito da inclinação que
nós temos quando educamos nossas crianças.
É importante analisar quais assuntos tendemos a encorajar mais a participação das
meninas ou dos meninos. E quando você entra no mundo corporativo, há ainda outras
barreiras. Em um ambiente amplamente dominado por homens, você provavelmente
será a única mulher no meio deles.
Então, pode ser mais difícil ter sucesso porque você não tem afinidades com o grupo
que você está trabalhando e aí diariamente a sua missão é a de superar os seus
colegas. Além disso, há a questão da dupla jornada feminina. Muitas mulheres
trabalham durante o dia e ao chegar em casa ainda são responsáveis por toda as
tarefas domésticas.
E, muitas vezes, acaba ficando difícil equilibrar isso, e as mulheres frequentemente
abrem mão de suas carreiras. Em algumas sociedades é mais aceitável que as
mulheres larguem sua carreira para cuidar da casa e dos filhos do que os homens.
Por que é importante promover mulheres para cargos executivos dentro das
empresas?
No Grupo Maersk, temos muitos talentos nos níveis juniores na nossa companhia. Ali
já alcançamos um porcentual de 50% homens e 50% mulheres. Estamos investindo
muito dinheiro e tempo na formação dessas mulheres. Então, de uma perspectiva do
investimento, essa operação só faz sentido se retermos essas mulheres e as

ajudarmos a desenvolverem suas carreiras em todos os níveis da organização. Perder
essas profissionais seria um enorme desperdício de talento e conhecimento da
condução dos negócios. A McKinsey e a Catalyst.Inc estão fazendo diversas pesquisas
sobre o desempenho das mulheres nos níveis hierárquicos mais altos nas empresas.
E os resultados mostram que quanto maior a diversidade na direção e nos conselhos
da companhia, mais rentável ela será. Diversidade ajuda a desenvolver talento e
inovação, e melhora a performance das nossas organizações.
Em muitos países, mais mulheres estão se formando nos bancos das universidades
que os homens e por isso precisamos garantir no ambiente corporativo a mesma
participação nos cargos de chefia.
Como foi o processo de implementação das políticas de promoção da
diversidade dentro da Maersk?
Listo algumas das práticas que temos. A primeira delas é sempre ter uma base de
candidatos diversa para os níveis mais elevados. Insistimos que a lista de candidatos
tenha, pelo menos, uma mulher. Outro fator é internalizar a diversidade na nossa
administração, e ter objetivos que contribuam para alcançarmos esses resultados.
Estabelecemos indicadores para termos a certeza de que promovemos a diversidade
em todos os aspectos da atuação da empresa, para que nosso time de liderança esteja
olhando para isso e para que nós possamos mensurar esse progresso. Também
fazemos a medição do ciclo do emprego.
Dentro do grupo, medimos nossa longa lista de empregados a partir de uma
perspectiva de recrutamento e vemos quantos homens e quantas mulheres estão
participando dos processos seletivos, de quais nacionalidades eles são, e quantos deles
acabam sendo contratados.
Depois disso, avaliamos o desenvolvimento dos novos talentos e medimos a
diversidade de gênero nessas novas equipes. Com esses processos, conseguimos
identificar as mulheres com os melhores potenciais profissionais. Recentemente
também introduzimos uma política de mínimo de 18 semanas de licença-maternidade
em todos os países onde atuamos, além da possibilidade de retorno ao trabalho com
carga horária reduzida, mas mantendo o salário integral.
Fazemos isso porque percebemos que estávamos perdendo mulheres após a licença.
Essa medida tem como objetivo apoiar as profissionais em sua transição de volta ao
trabalho e retê-las na organização.
O que é mais difícil promover dentro de uma empresa: igualdade salarial ou
garantir as mesmas oportunidades para ambos os gêneros alcançarem altos
cargos executivos?
Acho que a igualdade de remuneração para homens e mulheres pode ser medida com
mais precisão porque é tangível. Você pode comparar homens e mulheres ocupando
um determinado nível, mas não haveria tantos tipos diferentes de papéis. Você pode
ter pessoas ao mesmo nível e um deles pode ser um CEO e o outro não pode.
Será que eles vão estar recebendo um salário igual? É claro que o papel do CEO tem
mais responsabilidades, exige mais do indivíduo, exige mais experiência e, por isso,
ele será melhor remunerado.
Por outro lado, ser capaz de promover as mesmas oportunidades é muito difícil porque,
além de tudo que eu já disse, também existe um banco de talentos feminino menor.
Temos que lidar com o fato de que as mulheres não são tão atraídas para a nossa
indústria como os homens.

O relatório de Desigualdade Global de Gênero 2016 do Fórum Econômico
Mundial mostra que o mundo demorará 170 anos para atingir uma paridade
econômica entre os sexos. O que difere fundamentalmente os países com
mais igualdade dos com menos igualdade? O que permite, por exemplo, que
os países escandinavos liderem esse ranking?
O ranking leva em consideração aspectos relacionados à participação feminina na vida
política, o acesso a cuidados de saúde, escolaridade e etc. E a maioria dos países nas
melhores posições têm educação gratuita para todos e apresentam as mesmas taxas
de alfabetização.
Esses países também têm maior estabilidade econômica e menos famílias em situação
de pobreza, o que é um fato que impede que crianças parem de estudar e tenham que
ir trabalhar. Há também um nível mais elevado de igualdade na cultura desses países.
Quando uma mulher está grávida nos países nórdicos, ela tem a certeza de que será
atendida por um sistema de saúde eficiente. Esse é um aspecto que afeta as mulheres
muito mais do que os homens, que tira oportunidades delas se desenvolverem, seja
na vida pública, seja dentro de uma empresa.
Mas vale ressaltar que a luta ainda não acabou em alguns países, como a Dinamarca.
Ali, grupos feministas lutam para que mulheres alcancem cargos altos cargos
corporativos e políticos.
O Brasil ocupa a posição 129 no ranking de desigualdade entre gêneros. Entre
outros problemas, isso causa uma alta distorção salarial e uma baixa
participação feminina em cargos executivos (2%) e em conselhos de
administração (7,9%). Que políticas públicas devem ser adotadas para
diminuir a desigualdade de oportunidades entre homens e mulheres?
Isso vai na linha do aspecto social e econômico que mencionei anteriormente. Além
de direitos iguais no ambiente de trabalho, homens e mulheres devem compartilhar
da mesma maneira e com a mesma responsabilidade outros aspectos da vida em casal,
como os cuidados parentais.
Na maioria dos países escandinavos, homens e mulheres têm os mesmos direitos de
estar em casa para cuidar dos filhos. Além de garantir a igualdade na licençamaternidade, os países que ano após ano ainda ficam nas piores posições do ranking
do Fórum Econômico Mundial devem promover políticas públicas que garantam o
acesso à educação de todas as mulheres.
É necessária uma participação feminina maior em profissões como engenharia,
tecnologia, matemática. E isso será possível com programas de promoção e de
remuneração específicos para as mulheres. Promover a diversidade em uma diretoria
ou conselho de administração das empresas ajuda elas a diminuir possíveis riscos.
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Com o objetivo de informar o setor privado brasileiro sobre os últimos
acontecimentos envolvendo o governo argentino e as relações bilaterais com o
Brasil, O Informativo de Buenos Aires, edição de outubro de 2016 traz como
destaques desta edição:




Argentina amplia lista de produtos sujeitos a LNAs - maior impacto para o
Brasil;
Governo cria regime de janela única de comércio exterior; e
Redução das tarifas de exportação do setor de soja é adiada para 2018.

