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EMPRESAS DO SIMPLES DEVEM PAGAR A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL



EM DIA DE MOBILIZAÇÕES, ÔNIBUS ATRASAM E ESTUDANTES PROTESTAM NA BR277
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CENTRAIS REALIZAM NOVOS ATOS HOJE
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SALDO DE EMPREGO FORMAL FOI NEGATIVO EM 74.748 VAGAS EM OUTUBRO,
MOSTRA



CAGED

CONFIANÇA DO COMÉRCIO CAI 3,6 PONTOS EM NOVEMBRO ANTE OUTUBRO,
APONTA

FGV



CRÉDITO AINDA NÃO REFLETE ALGUMA RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA, AVALIA BC



MERCADO DE TRABALHO LIMITA MELHORA NA CONFIANÇA DO CONSUMIDOR, DIZ
FGV



RODADA DE NEGÓCIOS APROXIMA CLIENTES E FORNECEDORES DE PRODUTOS E
SERVIÇOS



INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊM SALDOS POSITIVOS NO MÊS DE OUTUBRO
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FERNANDO DE NORONHA TERÁ FROTA DE CARROS ELÉTRICOS



APÓS DIESELGATE, PETER MARTENS VAI LIDERAR P&D DA AUDI



GERDAU VENDEU MAIS DE US$ 600 MILHÕES EM ATIVOS, DIZ PRESIDENTE
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MERCOSUL PROPÕE À UNIÃO EUROPEIA ZERAR TARIFA DE CARRO



CHINA COBRA DO BRASIL FIM DE BARREIRAS



SAÍDA DA RECESSÃO É DIFÍCIL COM 'GASTOS OBESOS', DIZ DIRETOR DO BANCO
MUNDIAL



PEQUENOS INDUSTRIAIS QUE TENTAM INOVAR SÃO PENALIZADOS, DIZ ABIMAQ



MEDIDAS DO GOVERNO DEVEM IMPEDIR QUEDA DE VENDAS DA INDÚSTRIA EM
2017



EMPRESAS ENXUGAM ESTRUTURAS E SEGURAM SALÁRIOS E BÔNUS



LUCRO DA THYSSENKRUPP CAI 4% NO ANO FISCAL DE 2016 E FICA ABAIXO DO
ESPERADO
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Novos Projetos de Lei - Departamento de Assuntos Legislativo nº 41 XII . 24
de novembro de 2016
25/11/2016 – Fiep
Confira nessa edição os novos projetos de lei apresentados no Senado Federal e na
Câmara dos Deputados
ÍNDICE
NOVOS PROJETOS DE LEI FEDERAL
Exigência de projeto executivo para início do processo licitatório
PL 6441/2016 do deputado Vanderlei Macris (PSDB/SP)
INOVAÇÃO
Medidas de desburocratização no segmento da Ciência, Tecnologia e Inovação
PL 6461/2016 do deputado Celso Pansera (PMDB/RJ)
QUESTÕES INSTITUCIONAIS
Vedação da responsabilização direta de agentes públicos por danos causados a
terceiros
PLS 404/2016 do senador José Medeiros (PSD/MT)
Criação do Programa Cartão Reforma
MPV 751/2016 do Poder Executivo, que “Cria o Programa Cartão Reforma e dá outras
providências”.
MEIO AMBIENTE
Regime Especial de desoneração fiscal para empresas especializadas em reciclagem
PL 6475/2016 do deputado Francisco Floriano (DEM/RJ)
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA
ORGANIZAÇÃO SINDICAL E CONTRIBUIÇÃO
Proibição de contribuições compulsórias dos trabalhadores não filiados, exceto o
imposto sindical
PLS 408/2016 do senador Ivo Cassol (PP/RO)
JUSTIÇA DO TRABALHO
Prorrogação de prazo para o recolhimento de preparo recursal, multas e custas por
motivo de greve
PL 6462/2016 da deputada Renata Abreu (PTN/SP)
OUTRAS MODALIDADES DE CONTRATOS
Instituição de normas reguladoras para o trabalho rural
PL 6442/2016 do deputado Nilson Leitão (PSDB/MT)
Cotas para egressos do sistema prisional nas concessionárias de serviço público
PL 6471/2016 e PL 6477/2016 ambos do deputado Francisco Floriano (DEM/RJ)
TERCEIRIZAÇÃO
Direitos dos trabalhadores nas contratações de serviços terceirizados
PL 6456/2016 da deputada Erika Kokay (PT/DF)
RELAÇÕES INDIVIDUAIS DO TRABALHO
Férias fracionadas em até três períodos
PLS 411/2016 do senador Deca (PSDB/PB)
Suspensão do CNPJ de empresa que faça uso de condições degradantes de trabalho
PL 6476/2016 do deputado Francisco Floriano (DEM/RJ)

INFRAESTRUTURA
Limitação da cobrança pelo serviço de esgotamento sanitário
PL 6454/2016 do deputado Cabo Sabino (PR/CE)
SISTEMA TRIBUTÁRIO
CARGA TRIBUTÁRIA, CRIAÇÃO DE TRIBUTOS E VINCULAÇÃO DE RECEITAS
Alterações ao Código Tributário Nacional
PLS-C 406/2016 da Comissão Diretora do Senado Federal
Limitação da taxa de juros, comissões, e qualquer outra forma de remuneração de
operações e serviços financeiros
PLS-C 412/2016 do senador Reguffe (Sem Partido/DF)
Institui o Imposto sobre Grandes Fortunas
PLP 324/2016 do deputado Flavinho (PSB/SP)
Reabertura do prazo para a repatriação de recursos no exterior
PLS 405/2016 da Comissão Diretora do Senado Federal
OBRIGAÇÕES, MULTAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAS
Alterações na aplicação da anterioridade tributária/ Permissão para PJ com débitos
previdenciários participar de licitação
PEC 57/2016 da Comissão Diretora do Senado Federal
Atualização monetária dos bens imóveis declarados no IRPF e IRPJ
PL 6470/2016 do deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB/PR)
NOVOS PROJETOS DE LEI ESTADUAL
INTERESSE SETORIAL
Farmacêutico
Dispõe sobre a presença de farmacêutico responsável técnico nos quadros das
empresas transportadoras de medicamentos e de insumos farmacêuticos localizadas
no Estado do Paraná
PL 525.2016 de autoria do deputado Paulo Litro (PSDB)
MEIO AMBIENTE
Altera os limites da APA da Escarpa Devoniana, na forma que especifica a presente lei
PL 527.2016 de autoria dos deputados Plauto Miró (DEM); Ademar Traiano (PSDB) e
Luiz Cláudio Romanelli (PSB)
Gestões de recursos hídricos
Dispõe sobre o monitoramento da qualidade da água para identificar possíveis
causadores de neoplasia maligna, conforme disposições da resolução CONAMA nº
357/2005
PL 541.2016 de autoria do deputado Schiavinato (PP).
ICMS - Paraná - Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquota
e Antecipação (DeSTDA) - Prazo para Entrega - Alteração
25/11/2016 – Cenofisco
O Estado do Paraná por meio do Decreto nº 5.571, publicado no Diário Oficial de
24/11/2016, modificou o art. 10-K do Anexo VIII do RICMS-PR, para estabelecer que
a Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquota e Antecipação
(DeSTDA) deverá ser entregue até o dia 28 do mês subsequente ao encerramento do
período de apuração ou, quando for o caso, até o primeiro dia útil imediatamente
seguinte.
Empresas do Simples devem pagar a contribuição sindical patronal
25/11/2016 – Contábeis. com
Antônio Lino Pinto observa que sem entrar no mérito da lei, se é obrigatório, é a favor
do pagamento da Contribuição Patronal por essas empresas do Simples Nacional.

Sem entrar no mérito da lei, se é obrigatório, sou a favor do pagamento da
Contribuição Patronal por essas empresas do Simples Nacional.
Há um forte desiquilíbrio na relação de forças entre os Sindicatos dos Empregados e
os Patronais. As Entidades dos Empregados receberam R$ 3.1 bilhões em 2015,
(contasabertas.com.br), desse total a CUT recebeu R$ 55 milhões, a Força Sindical R$
43 milhões e a UGT R$ 39 milhões.
Quantas empresas brasileiras tem essa receita? A razão de tanto dinheiro? Nenhum
trabalhador tem isenção de pagamento da Contribuição Sindical. Além disso, alguns
pagam também a Contribuição Assistencial e a Confederativa, ambas polêmicas.
Do lado patronal é diferente. Os Sindicatos Patronais e suas Federações contam com
receitas inferiores, que não chega a 30% da arrecadação dos Sindicatos dos
empregados.
Sem contar que com a criação do Simples em 2006, as empresas optantes têm
encontrado argumentos jurídicos para não pagar. Como representam mais de 90%
das empresas brasileiras, a principal fonte de receitas do patronal vem caindo a cada
ano.
Com esse desequilíbrio financeiro e com assuntos tão complexos em discussão no
Congresso, por exemplo, a terceirização da atividade-fim, quem tem mais chances de
ganhar a discussão? Os empregados ou os empregadores?
desconhecimento do papel de um Sindicato Patronal no Brasil é muito alto. Isso faz
com que essa contribuição devida no mês de janeiro, seja encarada como mais um
encargo, “coisa do governo” enquanto as empresas não recebem nada em troca.
Esse é o grande erro. São inúmeras as atividades desses Sindicatos Patronais. Por
exemplo:
Negociação salarial com o Sindicato dos Empregados que representa a parte mais
desgastante e pouco reconhecida.
Assistência jurídica nos mais diversos assuntos, como; direito trabalhista, direito
autoral, direito civil, direito tributário, análise de contratos, minutas etc.
Aprimoramento profissional por meio de seminários, palestra, cursos, etc.
Negociações e acompanhamento junto ao Congresso Nacional sobre Leis ou projetos
de leis que possam beneficiar ou prejudicar o segmento. A terceirização da atividadefim é uma delas.
Entre uma série de outras atividades em favor da categoria.
Com essas demandas, a estrutura de um Sindicato precisa contar com profissionais à
altura.
Sem a contribuição Patronal, principal fonte de receitas, fica muito difícil manter uma
equipe de advogados, financeiros, administradores, cuidando de assuntos tão
relevantes.
A questão que o empresário deve responder é deixo de contribuir para meu Sindicato
Patronal e enfraqueço minha atividade ou fortaleço o Sindicato para que lute pelas
minhas causas e com isso tenho a minha atividade fortalecida?
Acredito que nenhum empresário queira algo diferente de uma categoria fortalecida e
reconhecida.

Quanto custa essa contribuição? Para a maioria, menos de R$ 200 por ano. Outra
grande parte fica entre R$ 200,00 e R$ 400,00.
O que uma empresa faz com R$ 200/ R$ 400 reais por ano? Nada. É menos de um
real por dia. Quase todas as empresas optantes pelo Simples encontram-se nessa
faixa de contribuição. Normalmente, possuem capital social registrado entre R$ 10 e
R$ 20 mil, exagerando $50mil.
O que elas ganham contribuindo? Elas e todas as demais empresas do segmento?
Manutenção de Entidades Patronais fortes, Sindicatos e suas respectivas Federações
e Confederações.
Sem a contribuição, obrigatória ou não, fica difícil dar continuidade a um bom trabalho
representativo.
Acreditem, elas fazem muito pelo seu negócio. São entidades sérias, com gente muito
capacitada. Pelo menos das que eu participo e participei, como diretor ou presidente,
e nas que tive proximidade, são assim. Competentes e sérias.
Empresário, fale com seu contador, mostre-lhe a importância dessa contribuição.
Contador, fale com o empresário, mostre-lhe a importância dessa contribuição.
Ao contribuir, recolhendo a Contribuição Patronal em janeiro, não abra mão de
acompanhar o que o Sindicato e a Federação estão fazendo a seu favor. Cobre, exija,
fiscalize, aproxime-se do presidente e da diretoria, se possível faça parte dela. Use e
abuse dos serviços que eles prestam. Filie-se. Não deixe de participar.
Essa recomendação vale para todas as empresas contribuintes. Do Simples ou não.
Entidade forte é Entidade onde todos comungam dos mesmos objetivos e princípios.
Onde todos participam e opinam. Onde todos, unidos, conseguem muito mais.
(Antônio Lino Pinto- É Administrador, com especialização em finanças).
Em dia de mobilizações, ônibus atrasam e estudantes protestam na BR-277
25/11/2016 – Gazeta do Povo
Na BR-277, pista no sentido Litoral está bloqueada para os carros na altura
do Centro Politécnico

Atraso de ônibus e um protesto de estudantes na BR-277 marcaram o início da sextafeira (25) em Curitiba e Região Metropolitana. Diversas ações, organizadas por
sindicatos e movimentos sociais, estão marcadas para hoje, um dia nacional de
mobilização contra medidas propostas pelo governo federal, como a PEC do Teto, que
limita os gastos públicos por um período de 20 anos.
Um grupo de estudantes da Universidade Federal do Paraná (UFPR) protestou na
manhã desta sexta-feira (25) contra a PEC do Teto e a MP do Ensino Médio, e fechou

a pista no sentido Litoral da BR-277, nas imediações do Centro Politécnico. Houve
muito congestionamento, porque os estudantes queimaram pneus na rodovia. Os
manifestantes permaneceram no local das 8h10 às 9h50.
O protesto foi similar à paralisação de uma hora da mesma pista, na mesma altura
(quilômetro 83), da quinta-feira (24). Na semana passada os estudantes também
paralisaram a BR-277, mas na pista no sentido Curitiba.
Dia Nacional da Mobilização
Quem precisou utilizar o transporte público nas primeiras horas do dia, em Curitiba,
também enfrentou alguns problemas. No terminal do Bairro Alto, por exemplo, linhas
como Tarumã e Alto Tarumã atrasaram. O problema dos atrasos foi compensado perto
das 6h, quando vários ônibus já circulavam em bairros da capital e região central.
Havia expectativa de paralisação total dos serviços de transporte público nesta sextafeira (25) em função do impasse envolvendo o pagamento da primeira parcela do 13º
de motoristas e cobradores, e também em apoio às manifestações contra a PEC do
Teto, no entanto a circulação foi garantida e a greve pode acontecer no dia 1.° de
dezembro.
A ação faria parte do Dia Nacional de Mobilização e Paralisação Contra a Retirada de
Direitos, organizado pela Força Sindical e outras centrais. Em Curitiba, metalúrgicos e
algumas outras categorias confirmaram atos nesta sexta-feira (25).
Eles defendem a redução dos juros, corte dos privilégios do Executivo, Legislativo e
Judiciário, uma reforma da Previdência que não retire direitos adquiridos e revisão ou
fim das desonerações sobre a folha de pagamento das empresas.
Motoristas e cobradores admitem parar se não receberem o décimo-terceiro
25/11/2016 – Bem Paraná

Motoristas e cobradores do transporte coletivo de Curitiba fizeram assembleias em
frente a 29 empresas de ônibus, na manhã desta sexta-feira (24), para discutir o risco
de não pagamento da primeira parcela do décimo-terceiro salário, previsto para 30 de
novembro.
Apesar de pequenos atrasos em algumas linhas, o movimento não atrapalhou a
circulação dos ônibus pela manhã. Mas a categoria já aprovou um indicativo de greve
para o próximo dia 1º, caso não haja o cumprimento do prazo para pagamento do
décimo-terceiro.
Segundo o Sindicato dos Motoristas e Cobradores (Sindimoc) a intenção é evitar uma
paralisação, negociando com as empresas e cobrando o pagamento do benefício em
dia na Justiça.
Uma reunião com representantes das empresas deve ocorrer nos próximos dias, para
discutir o assunto. As empresas alegam déficit entre os custos do sistema e a
remuneração que recebem da prefeitura para justificar as dificuldades de pagamento
dos benefícios dos trabalhadores.

Centrais realizam novos atos hoje
25/11/2016 – DCI
Seguindo calendário de protestos contra o que considera uma "retirada de
direitos", movimento sindical faz pressão por mudança na pauta do governo
Seguindo um calendário de manifestações contra as reformas do governo Michel
Temer, as centrais sindicais realizam hoje atos em todo o País. A movimentação servirá
como termômetro para avaliar a possibilidade de uma greve geral.
Esta será a última de duas manifestações que luta contra a "retirada de direitos". A
primeira aconteceu no último dia 11 e contou com boa parte do movimento trabalhista,
liderada pela CUT, CTB, Intersindical, CGTB, Conlutas e Nova Central. Apenas a Força
Sindical e a UGT - segunda e terceira maior central do País - não estiveram reunidas,
pois estavam em período de renovações nos contratos dos sindicalizados.
Com força total, a expectativa é de conseguir reunir o maior número possível de
trabalhadores e fazer frente à pauta do governo federal, sobretudo no que corresponde
à reforma trabalhista e da previdência social.
"Esperamos repetir os atos do dia 11. É mais um dia de mobilização, importante, assim
como foi no dia 11, e temos que valorizar a oportunidade de construir um ato em
conjunto com as centrais. As conversas e negociações políticas seguem nesse meio
tempo", afirmou o presidente estadual da CUT em São Paulo, Douglas Izzo.
Ainda assim, por ter liderado a primeira manifestação, a CUT deve deixar o
protagonismo de lado e contar com o poder de mobilização da Força e da UGT. Logo
pela manhã, às 7h30, o deputado federal e presidente da central, Paulinho da Força e
outras lideranças estarão em ato com trabalhadores na região da Barra Funda,
discutindo a reforma da previdência.
Às 11 da manhã, o ato seguirá para a região central da capital paulista, em frente à
superintendência do INSS, no Viaduto Santa Ifigênia. Além desses dois, que contarão
com a presença das lideranças das centrais, outros atos acontecerão em todo o País.
O dia nacional de greves e paralisações contará com a adesão de setores da educação,
servidores públicos e categorias da iniciativa privada como trabalhadores dos
transportes, metalúrgicos, operários da construção civil, petroleiros, químicos, além
do movimento social e estudantil.
Sem união nas Frentes
Com um grande ato marcado para domingo (27) e ampla divulgação nas mídias
sociais, a manifestação das Frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular não sairão como
planejado.
Isso porque - segundo garantiram fontes do movimento social - houve desencontro
nas agendas dos dois grandes personagens do ato: o ex-presidente Lula e o expresidente do Uruguai, Pepe Mujica.
Sem os convidados de peso, a frente Brasil Popular optou por não comparecer ao ato
na Paulista e a Povo Sem Medo resolveu transferir sua passeata para o Largo da
Batata. Por ora, as duas frentes que reúnem o maior número de siglas à esquerda no
Brasil estudam uma reunião no próximo mês, definindo um novo calendário para o ato
cancelado.

Demanda de micro e pequenas empresas por crédito cresce 1,82% em
outubro
25/11/2016 – Tribuna PR
A intenção das micro e pequenas empresas em contratar crédito nos próximos três
meses ainda permanece muito baixa, mas apresentou leve alta em outubro na
comparação com setembro, mostra pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 24, pelo
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes
(CNDL). O indicador, que varia de 0 ponto a 100 e é calculado a partir de várias
perguntas a empresários, saltou de 12,04 para 12,26 pontos, avanço de 1,82%. A
demanda por crédito, no entanto, caiu 6,76% em relação a outubro do ano passado.
Para o presidente da CNDL, Honório Pinheiro, o baixo crescimento em relação a
setembro e a queda na comparação anual ainda refletem a resistência dos empresários
em assumir compromissos de longos prazo. “Nem a proximidade de fim de ano,
período em que o consumo tende a aumentar e requer mais investimentos, tem sido
suficiente para os micro e pequenos empresários tomarem crédito”, afirma.
Em proporção, apenas 5,9% dos micro e pequenos empresários manifestam a intenção
de buscar crédito em três meses. Nove em cada dez (88,2%) não têm interesse em
contratar qualquer linha de financiamento para seus negócios. “As condições
macroeconômicas adversas e a ainda frágil perspectiva de recuperação em 2017
reforçam a reticência do micro e pequeno empresariado brasileiro diante do cenário
de recessão”, diz o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior.
De acordo com o levantamento, mais de um terço (36,8%) dos empresários ouvidos
consideram que atualmente está “difícil ou muito difícil” ter crédito aprovado. Segundo
os entrevistados, as modalidades de crédito mais difíceis de serem contratadas são
empréstimos (29,5%), financiamento em instituições financeiras (16,1%) e crédito
junto a fornecedores (13,3%). Além disso, as principais razões para a dificuldade de
obter esse dinheiro extra são os juros elevados (50,3%) e a burocracia (37,1%).
Outro indicador apurado é o de intenção de investimentos das micro e pequenas
empresas, que caiu 14,68% na comparação entre outubro deste ano com o mesmo
mês de 2015, para 25,5 pontos. Já em relação a setembro, assim como na intenção
de contratar crédito, também houve alta, de 5,59%.
Correção: Índice GS1 Brasil de Atividade Industrial sobe 3,9%
25/11/2016 – Isto É Dinheiro
A matéria enviada anteriormente continha um erro no título e no texto. O Índice GS1
Brasil de Atividade Industrial não caiu, mas registrou uma alta de 3,9% na comparação
com setembro, na leitura com ajuste sazonal. Segue versão com título e texto
corrigidos:
O Índice GS1 Brasil de Atividade Industrial registrou em outubro uma alta de 3,9% na
comparação com setembro, na leitura com ajuste sazonal. Na avaliação dos dados
originais, o indicador recuou 15,9% comparativamente a outubro de 2015.
De iniciativa da Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil e calculado pela equipe
de economistas 4E Consultoria, o indicador se propõe a medir a intenção de
lançamento de produtos no Brasil a partir dos pedidos de códigos de barras feitos pelas
empresas.
Segundo Bruno Rezende, sócio da 4E Consultoria, a relação do Índice GS1 Brasil de
Atividade com a Pesquisa Industrial Mensal (PIM) do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) é indireta.

"Ele não mede o volume e produção, como mede a emissão de papel ondulado, por
exemplo, mas mantém uma alta correlação com atividade industrial", disse o
economista, para quem o índice traz também uma relação com a confiança do
empresário.
De acordo com Juan Jensen, outro sócio da 4E Consultoria, o índice retroage a uma
base de dados de 2002. "A rica base de dados da GS1 permitiu criar este índice com
base histórica suficientemente longa para ser incorporada aos modelos de projeção de
atividade industrial. Tenho certeza de que em pouco tempo este indicador será
referência de mercado, sobretudo por estar disponível assim que o mês é encerrado",
disse. O índice será divulgado sempre no primeiro dia do mês seguinte ao de análise.
Os setores relacionados com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE) abordados pelo Índice GS1 Brasil de Atividade são indústria da transformação,
bebidas, produtos de fumo, produtos têxteis, vestuário e acessórios, preparação de
couros, fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados, indústria da
madeira, papel e produtos de papel, farmoquímicos e produtos farmacêuticos,
equipamentos de informática, produtos, eletroeletrônicos e ópticos e fabricação de
móveis.
A gerente de Pesquisas e Desenvolvimento da GS1, Marina Pereira, disse que
instituição tem em sua lista de associados 60 mil empresas e que os pedidos de códigos
de barras chegam a uma média de 600 por mês.
Oscilação na confiança da indústria mostra que tendência é de acomodação,
diz FGV
25/11/2016 – Tribuna PR
A sinalização de avanço na confiança do empresário da indústria em novembro não
muda o cenário para o setor. A oscilação dos últimos meses mostra que a tendência
ainda é de acomodação, segundo Tabi Thuler, coordenadora da Sondagem da Indústria
da Fundação Getulio Vargas (FGV).
“A expectativa de melhora da demanda interna não se concretizou. Os estoques foram
ajustados com queda na produção e aumento no desemprego. Foi um ajuste sofrido.
As exportações até ajudaram. Mas, quando houve espaço para um aumento da
produção, foi muito pontual, ficou só lá no segundo trimestre mesmo”, relatou Tabi.
O Índice de Confiança da Indústria (ICI) avançou 1,1 ponto na prévia da sondagem
de novembro, alcançando 87,7 pontos, informou a FGV. Mas o indicador tinha recuado
1,6 ponto no mês anterior.
“A alta de novembro não compensa nem a queda de outubro. É um aumento que não
significa um avanço. O resultado não é disseminado”, disse a pesquisadora do Instituto
Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV).
Entre os 19 segmentos investigados, apenas 8 registraram melhora na confiança,
enquanto 11 tiveram piora, de acordo com os dados da prévia. “Então, mesmo essa
melhora de novembro está concentrada em algumas atividades, não é disseminada”,
disse Tabi.
No resultado preliminar de novembro, o Índice de Expectativas (IE) subiu 1,1 ponto,
para 89,5 pontos. Já o Índice da Situação Atual (ISA) cresceu 1,1 ponto, para 86,0
pontos. O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) da indústria avançou para
74,1%, 0,4 ponto porcentual acima do resultado final do mês anterior, quando estava
em 73,7%.

A prévia dos resultados da Sondagem da Indústria abrange a consulta a 785 empresas
entre os dias 1º e 21 de novembro. O resultado final da pesquisa será divulgado no
dia 30.
The Economist elogia economia do Sul e cita empresas do Paraná
25/11/2016 – Gazeta do Povo
Publicação mostra que economia dos três
diversificada e resiliente que no resto do país

estados

sulistas

é

mais

A revista britânica The Economist, uma das mais respeitadas do mundo na área
econômica, dedica um de seus artigos na edição desta semana à economia da Região
Sul. A reportagem mostra que os três estados têm, além de uma paisagem
diferentente do resto do país, uma economia mais diversificada e com um desempenho
acima da média.
A interpretação da revista é que a história de ocupação do Sul, sem a dependência
dos ciclos ligados às grandes plantações de cana-de-açúcar ou à exploração mineral,
foi protagonizada por pequenos produtores rurais que instalaram na região uma
cultura de independência econômica. Isso levou ao surgimento de milhares de
pequenas propriedades rurais, de um espírito empreendedor e de uma gama
diversificada de médias indústrias.
O Sul tem, para a The Economist, “o tipo de economia que o Brasil gostaria de ter,
diversificada e bastante independente dos ciclos das commodities”. A publicação
destaca o papel das cooperativas de crédito, que tornam mais abundantes os recursos
para os empreendedores, e as cooperativas agrícolas – citando como exemplo a
paranaense Coamo. Também são mencionadas as universidades criadas no interior da
região e a qualidade acima da média do ensino fundamental.
A reportagem lembra que Paraná e Santa Catarina aparecem como o segundo e o
terceiro estados mais competitivos do país, atrás apenas de São Paulo, segundo um
ranking da Economist Intelligence Unit. O Rio Grande do Sul é o nono na lista. Esse
ambiente bom para os negócios tem permitido a entrada de investimentos
estrangeiros, como na reformulação da fábrica da Renault em São José dos Pinhais, e
o aparecimento de empresas inovadoras. Entre elas, uma startup que desenvolve
drones para o agronegócio em Pato Branco e uma produtora de softwares de
Florianópolis.
Na atual recessão, o perfil dos três estados tem ajudado a região a sofrer menos do
que o restante do país. A revista destaca que o desemprego no Sul subiu menos do
que no resto do país (está em 8%, contra a média nacional de 11,3%) e as receitas
dos governos não tiveram queda real neste ano, o que sustenta o argumento de que
a demanda nesses estados se manteve melhor do que a média.
Problemas
O desempenho da economia do Sul, no entanto, não é um fenômeno sem problemas.
A reportagem conta como o governo do Rio Grande do Sul tem um déficit fora de
controle e critica o estado da infraestrutura da região. Os efeitos do crescimento em

algumas cidades, como Florianópolis, onde o
empreendedores, também são citados pela revista.

custo

dos

imóveis

afugenta

Ministro Marco Aurélio afirma que acordos não podem afastar garantias
constitucionais dos trabalhadores
25/11/2016 – TST

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, afirmou, nesta quintafeira (24), no Tribunal Superior do Trabalho, que o reconhecimento de acordos e
convenções coletivas pelo artigo 7º da Constituição não contempla a possibilidade de
afastar direitos e garantias já integrados ao patrimônio do trabalhador.
"Não se pode, empolgando o instrumento coletivo, que foi previsto para trazer aportes
aos direitos da categoria profissional, partir para redução de interesses já
reconhecidos, quer contratualmente, quer pela legislação, quer pela Carta da
República, a categoria profissional", afirmou.
Marco Aurélio proferiu a conferência de abertura do Seminário Comemorativo dos 75
Anos da Justiça do Trabalho e dos 70 Anos do Tribunal Superior do Trabalho. O ministro
afirmou ainda que reconhece a possibilidade de uma certa flexibilização no campo dos
direitos trabalhistas, através de acordos, com a participação dos sindicatos da
categoria profissional e empresarial, "até mesmo em detrimento de certas garantias".
No entanto, alerta que "o legislador constituinte de 1988 foi cuidadoso ao prever
direitos afastáveis mediante o instrumento coletivo".
Isso, segundo o ministro, estaria contemplado no próprio artigo 7º - entre eles a
"redução salarial em composição para assegurar a fonte do próprio sustento do
trabalhador" e a redução da jornada de trabalho.
"Podemos afirmar sem desassombros, que, fora essas possibilidades, contempladas
expressamente, não há como dar-se ao acordo coletivo e a convenção coletiva um
sentido maior de afastamento de direito e garantias já integradas ao patrimônio do
trabalhador", destacou.
Ele citou cláusulas pétreas para afirmar que nem mesmo uma emenda constitucional
pode afastar direitos e garantias individuais. Para o ministro, que integrou o TST de
1981 a 1990, agora, mais do que ontem, há a necessidade de que as normas
trabalhistas sejam imperativas. "Não podemos retroagir à fase que foi ultrapassada
em 1943, quando se deslocou a regência da relação do trabalho do Código Civil para
a CLT".
Marco Aurélio alertou também, ainda que "pese a existência de críticas desavisadas",
para a necessidade "também imperiosa" de se ter esse ramo especializado da Justiça,
que é o da Justiça do Trabalho. "E viva, mas viva mesmo, a Justiça do Trabalho",
concluiu.

‘É compatível falar em readequação da legislação trabalhista’, diz Temer
25/11/2016 – Tribuna PR
O presidente Michel Temer afirmou nesta quinta-feira, 24, que “é compatível” falar em
readequação da legislação trabalhista por conta das atuais mudanças nas relações de
trabalho. “A reversão do quadro de desemprego exige a União de toda a sociedade”,
disse, durante seminário comemorativo dos 75 anos da Justiça do Trabalho e 70 anos
do Tribunal Superior do Trabalho (TST).
Sem citar o nome da ex-presidente Dilma Rousseff, Temer deu como exemplo o Plano
de Proteção ao Emprego (PPE), que previa um acordo para redução salarial com
objetivo de preservar empregos de alguns setores. “O governo anterior editou MP
‘muito adequada’ de descontar 30% do salário para manter o emprego”, disse.
Temer, que pretende elaborar uma proposta de reforma trabalhista no ano que vem,
disse que os desafios “que temos pela frente são enormes, mas o Brasil tem força de
escrever seu futuro”. “Não há obstáculo que não podemos transpor”, afirmou.
O presidente repetiu que um pressuposto da Constituição “é a dignidade da pessoa
humana” e “nada mais indigno do que o desemprego”. “Temos um norte claro: a
reconstrução nacional, diálogo e pacificação do País”, afirmou. “Em meio às grandes
reformas perseguimos meta fundamental que se resume a uma palavra: emprego”,
completou.
Ao elogiar o trabalho do Tribunal Superior do Trabalho, o presidente disse que o órgão
“deve ocupar lugar de relevo na estrutura do Estado” e destacou que algumas
jurisprudências da Justiça do Trabalho têm feito com que os tribunais se adaptem às
novas relações de trabalho.
Temer quer que a reforma trabalhista seja a terceira bandeira de seu governo. Antes
de discutir o tema de fato, o presidente ainda quer concluir a votação da PEC que
limita os gastos públicos, que está no Senado.
Além disso, Temer prometeu enviar ainda este ano a reforma da previdência ao
Congresso. As discussões em torno da matéria previdenciária, entretanto, devem
acontecer apenas no ano que vem. Prevendo dificuldades em torno das mudanças, a
expectativa de interlocutores do presidente é que a reforma trabalhista comece a ser
discutida apenas no segundo semestre de 2017.
O presidente foi condecorado na cerimônia com o Grão Colar da Ordem do Mérito
Judiciário do Trabalho. A condecoração é destinada a personalidades que tenham se
distinguido no exercício de suas profissões e se constituído em exemplo para a
coletividade.
Artigo: A lua de mel entre Temer e os empresários está ameaçada
25/11/2016 – Folha de S. Paulo

Nesta semana, o presidente Michel Temer voltou a reunir o "Conselhão". A presença
de empresários importantes —incluindo Jorge Paulo Lemann, um dos donos da AB
Inbev e o homem mais rico do país— demonstra que o governo ainda tem prestígio
junto ao PIB, mas também revela uma forte pressão.

Ao pedir durante o encontro que o presidente não tenha receio de fazer "reformas
impopulares", mas necessárias, o publicitário Nizan Guanaes disse publicamente o que
muitos homens de negócio vêm repetindo em privado.
A percepção dos empresários é que, se realmente quiser tirar o país do buraco, o
governo precisa acelerar as reformas previdenciária e trabalhista, além do plano de
concessões de obras de infraestrutura.
Em conversas reservadas, dirigentes de grandes empresas elogiam o compromisso da
equipe econômica em arrumar as contas públicas, mas reclamam da falta de "ambição"
do governo, que gasta muito tempo se defendendo da crise política e não teria um
"projeto" para o Brasil.
O desconforto entre os empresários é provocado pela persistência da recessão.
Também nesta semana, o ministério da Fazenda reviu sua projeção de crescimento do
PIB em 2017 para apenas 1%. Neste ano, a queda deve chegar a 3,5%.
O mercado reagiu bem ao impeachment de Dilma Rousseff e à chegada de seu vice ao
poder. As ações das empresas subiram e os indicadores de confiança melhoraram.
Naquele momento, muitos empresários tiveram esperanças de que a crise arrefecesse
neste fim do ano.
Mas, infelizmente, isso não vem acontecendo. As vendas continuam em queda, a
capacidade ociosa das fábricas é alta, o crédito está caro e escasso, e o desemprego
ainda vai crescer. Já ficou evidente que a crise é ainda mais grave do que se
imaginava.
Avesso a mudanças bruscas de poder, que paralisam a economia e prejudicam os
negócios, o setor privado demorou para embarcar no pedido de impeachment de
Dilma. Durante meses, industriais e banqueiros pediram calma aos políticos, embora
não simpatizassem com a presidente.
Os empresários só passaram a apoiar abertamente o impeachment quando ficou claro
que a economia não ia parar de afundar enquanto Dilma estivesse no comando.
A relação com Temer está longe desse ponto, mas pode se desgastar rapidamente se
as projeções de PIB para o ano que vem começarem a apontar para baixo.
Até agora, a torcida do setor privado é para que o presidente seja poupado pela
Operação Lava Jato para evitar uma nova ruptura.
Mas, se ficar claro que esse governo também não é capaz de recuperar a economia,
não haverá muitos braços do PIB dispostos a resgatar Temer se ele for enredado nas
novas delações premiadas que vem por aí.
(Raquel Landim- É repórter especial da Folha. Escreve sobre economia, negócios e
comércio exterior. Tem especialização em negociações internacionais).
STF cobra do Congresso norma de ressarcimento por Lei Kandir
25/11/2016 – Tribuna PR
A maioria dos ministros do STF votou nesta quinta-feira, 24, por pressionar o
Congresso a regulamentar o ressarcimento a Estados exportadores, como
compensação pela desoneração das exportações. A isenção das exportações de
produtos não industrializados da incidência de ICMS está prevista na Lei Kandir.
Seis ministros – o relator Gilmar Mendes, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Luiz
Fux, Rosa Weber e Dias Toffoli – foram a favor de atribuir ao Parlamento prazo de 12

meses para sanar a omissão. Do contrário, o Tribunal de Contas da União (TCU) é que
definiria a forma como os Estados devem ser compensados. A sessão, no entanto, foi
interrompida sem a conclusão do julgamento.
Teori Zavascki e Marco Aurélio Mello concordaram com o reconhecimento da demora.
No entanto, defenderam que não seja estipulado um prazo ao Congresso para legislar
a questão. O caso vai ser retomado no dia 30, quando deverão votar os ministros
Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia.
A regulamentação está pendente desde 2003, quando a Emenda Constitucional 42 foi
aprovada, prevendo a edição de lei complementar definindo os termos das
compensações. Desde então não há norma e a União repassa para os Estados quanto
acha que deveria passar.
O julgamento foi de dois processos movidos pelos governos do Pará e de Mato Grosso
– há outros 15 Estados admitidos na condição de “amicus curiae”, ou seja, com
interesse no caso.
O Pará alega, na ação, um prejuízo líquido de R$ 22 bilhões de reais aos cofres do
Estado. “Se fosse exigido o ICMS sobre os produtos exportados entre os anos de 1996
e 2015, teria arrecadado um total de R$ 29,6 bilhões (…). A compensação paga pela
União no mesmo período (…) foi de apenas R$ 7,6 bilhões”, diz a defesa.
Gilmar Mendes destacou o prejuízo aos Estados, não apenas ao Pará. “Minas Gerais,
por exemplo, alega ter perdas, no mesmo período, da ordem de R$ 46,786 bilhões”,
disse.
Após condenação na OMC, governo diz que não terá pressa para reformar
Inovar-Auto
25/11/2016 – Tribuna PR
O governo não pretende apressar uma revisão do Inovar-Auto, instrumento de
incentivo fiscal ao setor automotivo, nem mesmo depois de ser condenado na
Organização Mundial do Comércio (OMC). Quem faz a afirmação é o ministro do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Marcos Pereira, depois de fazer uma
visita à sede da entidade internacional em Genebra.
“Na verdade, esses programas estão sendo revistos. Temos um tempo para isso. Não
há necessidade de uma sangria desatada para sair correndo, tomando medidas de um
dia para o outro”, disse o ministro.
Na maior derrota do Brasil em 20 anos na OMC, o governo foi condenado em sua
política industrial. Os árbitros da entidade exigem que sete políticas de incentivos
fiscais e redução de IPI adotados ainda pelo governo de Dilma Rousseff sejam
abandonadas ou completamente reformadas. O governo brasileiro indicou que irá
recorrer da decisão, o que deve ocorrer a partir de fevereiro.
Iniciado em 2014, o processo constatou que as leis nacionais são “inconsistentes” com
as regras internacionais, “ilegais” do ponto de vista dos acordos assinados pelo Brasil
e que a isenção é, no fundo, um “subsídio proibido”.
“É uma decisão preliminar”, disse Pereira. “Não precisamos ter pressa. Está cedo
ainda. Não há por que fazer nada agora”, insistiu.
Segundo ele, o Inovar-Auto vai até final de 2017 e, nos bastidores, a diplomacia
brasileira deve usar todos seus prazos para arrastar o caso até seu último dia. “Não
há por que tirar agora”, afirmou o ministro.

Ele admite, porém, que já está em discussões com o setor automotivo para rever as
regras para 2018. “Isso será feito dentro dos padrões da decisão (da OMC)”, disse.
“Estamos em discussões, incipientes, com o setor sobre um novo programa de apoio
para depois do término (do Inovar-Auto)”, contou.
Pereira evitou dizer se considerou que a decisão dos árbitros foi justa. Mas insistiu que
a lei, mesmo condenada, “foi importante”. “Estive no Salão do Automóvel (em São
Paulo) e eles denominaram informalmente como o salão do Inovar-Auto”, disse. “Mais
de cem lançamentos de componente ou veículos decorrentes do Inovar-Auto estavam
ali. A Mercedes do Brasil e a BMW estão hoje exportando aos EUA”, afirmou.
“Houve um ganho também. Não vamos retirar hoje. Não tem por que retirar hoje.
Temos tempo”, completou.
Construção civil e serviços fecham mais de 63 mil vagas em outubro, revela
Caged
25/11/2016 – Tribuna PR
A construção civil foi o setor que mais fechou vagas formais no mês de outubro, de
acordo com os dados divulgados nesta quinta-feira, 24, pelo Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (Caged). O saldo no setor foi negativo em 33.517, de
acordo com o Ministério do Trabalho.
O setor de serviços também registrou forte fechamento de postos, com saldo negativo
de 30.316.
O resultado líquido também foi de demissões na agropecuária (-12.508 vagas),
indústria da transformação (-5.562), administração pública (-2.568), serviços
industriais de utilidade pública (-1.703 postos) e administração pública (-2.568
postos).
Em contrapartida, o comércio registrou abertura de vagas, com a proximidade das
festas de fim de ano. O saldo foi positivo em 12.496.
Na surdina, deputados articulam anistia pra caixa dois e lavagem de dinheiro
25/11/2016 – Tribuna PR

Parlamentares integrantes do Psol, da Rede Sustentabilidade e também do PHS,
contrários a anistia do caixa dois, enfrentaram deputados favoráveis e clima esquentou
na Câmara. Foto: Lula Marques/AGPT
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), adiou para a próxima
terça-feira a votação do projeto de lei 4850/2016, conhecido como “10 medidas contra
a corrupção”, e capitaneado pelos investigadores da Lava Jato, com o apoio do
Ministério Público Federal.
A decisão foi tomada após vir à tona uma articulação para incluir na proposta uma
espécie de anistia ao caixa dois praticado nas campanhas eleitorais do passado.

Também houve pressão de um grupo de parlamentares e do próprio juiz federal Sergio
Moro, responsável pelos julgamentos dos processos da Lava Jato, que divulgou uma
nota demonstrando preocupação com a possibilidade de se anistiar o caixa dois do
passado, a lavagem de dinheiro e a corrupção.
Como os parlamentares à frente da articulação não assumem as digitais do novo texto,
não se sabe claramente qual modificação seria feita no projeto de lei. A dúvida,
contudo, já interferiu no clima do plenário da Casa e dezenas de parlamentares se
revezaram na tribuna contra qualquer manobra.
O ambiente de desconfiança e indignação de uma minoria de parlamentares
integrantes do Psol, da Rede Sustentabilidade e também do PHS piorou quando mais
de 300 deputados federais conseguiram aprovar a urgência da votação e, depois, ainda
derrubaram a possibilidade de votação nominal.
Ou seja, o projeto de lei, e eventuais modificações, seriam votados de forma simbólica
no plenário. Entre os partidos políticos que orientaram contra a votação nominal,
estavam as três maiores legendas da Casa PMDB, PSDB e PT.
“Está evidente que a Casa está sendo preparada para alguma maracutaia”, afirmou o
líder do Psol, Ivan Valente (SP). “É inacreditável que uma proposta que chegou como
uma medida de combate à corrupção seja usada desta forma”, alertou o líder da Rede
Sustentabilidade, Alessandro Molon (RJ).
Caixa dois
O presidente da Câmara diz que não é pegadinha. “É um jogo de palavras para
desmoralizar o parlamento”, afirmou Maia. Ele defende que “não tem anistia para um
crime que não existe”, pois considera que atualmente o uso de dinheiro não declarado
em campanhas poderia ser enquadrado em um único trecho do Código Eleitoral, e que
não trata expressamente de “caixa dois”. As conversas sobre anistias têm sido feitas
“a portas fechadas” e devem continuar até semana que vem.

Devolução dos R$ 100 bilhões do BNDES encontra resistência
25/11/2016 – Tribuna PR
Embora aprovada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), a devolução de R$ 100
bilhões pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ao
governo federal ainda enfrenta resistências.
O Conselho de Administração do banco terá de aprovar a operação, e pelo menos um
conselheiro já se manifestou contra, ao passo que um dos formuladores da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF) ainda lança dúvidas sobre a legalidade da devolução.
O TCU deu aval à operação na quarta-feira, ao aprovar o relatório do ministro
Raimundo Carreiro. Horas após a sessão, o banco de fomento informou que devolverá
os R$ 100 bilhões de uma só vez, e não em três parcelas anuais, desenho original da
operação.
Membro eleito do Conselho de Administração do banco, William Saab declarou ao
boletim interno da AFBNDES, associação que representa os funcionários, que a
devolução é “equivocada”, porque viola “fundamentos de naturezas jurídica e
econômico-financeira”.
“Sob o aspecto jurídico, o texto disposto no inciso II do Artigo 37 da Lei de
Responsabilidade Fiscal é claríssimo”, afirmou Saab, que é diretor da AFBNDESo, em
nota publicada nesta quinta-feira, 24, no boletim online da entidade.
O economista José Roberto Afonso, que atuou na formulação da LRF no fim dos anos
90, tem apontado para a ilegalidade da devolução dos R$ 100 bilhões desde que a
medida foi proposta pelo Ministério da Fazenda, em maio.
O aval do TCU não mudou sua posição, disse Afonso ao jornal à reportagem.
Saldo de emprego formal foi negativo em 74.748 vagas em outubro, mostra
Caged
25/11/2016 – Tribuna PR
O Brasil perdeu 74.748 vagas formais de emprego em outubro deste ano. De acordo
com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério
do Trabalho, o saldo negativo é menor do que o registrado em outubro do ano passado,
quando foram fechados 169.131 postos.
Segundo os dados do Caged, em outubro de 2016 foram contratados 1.104.431
trabalhadores e demitidos 1.179.179.
No acumulado do ano até outubro, já foram fechadas 751.816 vagas. No acumulado
dos últimos 12 meses até outubro, o País registrou o fechamento de 1.500.467 vagas
formais.
O saldo divulgado nesta quinta-feira, 24, ficou dentro das estimativas de analistas do
mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que projetaram um
intervalo de 23 expectativas, todas negativas, de 71.400 a 124.134 postos, com
mediana de 94.000.
Desde abril, o ritmo de fechamento de postos de trabalho vem sendo menos intenso
na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Em setembro, o saldo do Caged
foi negativo em 39.282.

Confiança do comércio cai 3,6 pontos em novembro ante outubro, aponta FGV
25/11/2016 – Tribuna PR
O Índice de Confiança do Comércio (Icom) recuou 3,6 pontos em novembro ante
outubro, para 78,3 pontos, divulgou na manhã desta sexta-feira, 25, a Fundação
Getulio Vargas (FGV). No mês anterior, o indicador tinha aumentado 1,5 ponto.
“A frustração do setor com as condições correntes é o que explica a redução do índice
de confiança em novembro. A chegada do último trimestre não vem confirmando a
melhora da confiança do setor que vinha sendo registrada nos índices até agosto.
Além disso, o movimento de ajuste das expectativas persiste, o que deve se traduzir
na manutenção do quadro de desempenho negativo do Comércio para os próximos
meses”, avaliou Silvio Sales, consultor do Instituto Brasileiro de Economia da FGV
(Ibre/FGV), em nota oficial.
A queda do indicador foi determinada, sobretudo, pela piora das avaliações sobre o
momento presente. O Índice de Situação Atual (ISA-COM) caiu 6,0 pontos, para 68,1
pontos, o menor patamar desde julho. O item que mede o volume da demanda atual
diminuiu 8,5 pontos.
Já o Índice de Expectativas (IE-COM) recuou 1,2 ponto, para 89,4 pontos. A avaliação
sobre as vendas para os próximos três meses piorou 1,2 ponto, enquanto a perspectiva
de tendência dos negócios nos próximos seis meses caiu 1,1 ponto.
Na passagem de outubro para novembro, houve redução da confiança em oito dos 13
segmentos pesquisados. A coleta de dados para a edição de novembro da Sondagem
do Comércio foi realizada entre os dias 1º e 22 e obteve informações de 1.150
empresas.
Crédito ainda não reflete alguma recuperação da economia, avalia BC
25/11/2016 – Tribuna PR
O chefe-adjunto do Departamento Econômico do Banco Central, Renato Baldini,
afirmou nesta quinta-feira, 24, que o crédito no Brasil ainda não reflete “alguma
recuperação” da economia. Segundo ele, o crédito segue em trajetória de retração em
12 meses e a greve dos bancários, encerrada apenas no início de outubro, impactou
as concessões de algumas modalidades.
“As modalidades mais afetadas pela greve foram o consignado e o crédito imobiliário”,
disse Baldini. “São modalidades que requerem mais a presença das pessoas nas
agências”, acrescentou.
Baldini chamou atenção para o fato de que as concessões de crédito consignado
cresceram 13,8% em outubro, na margem, após caírem 24,4% em setembro, em
função da greve dos bancários.
“A alta do consignado em outubro não recuperou toda a queda vista em setembro,
com a greve”, disse Baldini, lembrando que o movimento grevista na Caixa Econômica
Federal foi encerrado um pouco depois que nos outros bancos. Como a Caixa é
referência na concessão de crédito imobiliário, isso também afetou a modalidade.
De acordo com Baldini, a expectativa é que o crédito imobiliário melhore em
novembro, mesmo porque a Caixa reduziu os juros cobrados recentemente.

Inadimplência
O chefe-adjunto do Departamento Econômico do Banco Central disse durante coletiva
à imprensa para apresentação dos dados da Nota de Política Monetária e Operações
de Crédito, que as taxas de inadimplência, embora estáveis, permanecem em índices
altos.
De fato, o BC informou nesta quinta que a inadimplência no crédito com recursos livres
atingiu 5,9% em outubro, mesmo patamar de setembro. Em outubro do ano passado,
estava em 5,0% e em dezembro de 2014, antes do aprofundamento da crise
econômica, estava em 4,3%.
Baldini afirmou, no entanto, que a expectativa do BC é que o quadro econômico siga
melhorando, com avanços na área fiscal. “No futuro, a expectativa é de redução das
taxas de juros e dos spreads”, afirmou.
Ele pontuou, no entanto, que é difícil dizer quando a redução da Selic (a taxa básica
de juros da economia) levará a uma diminuição das taxas cobradas também de
empresas e famílias.
O chefe-adjunto lembrou que os spreads – diferença entre o custo de captação dos
bancos e o que é, de fato, cobrado dos clientes – refletem a incerteza da economia.
Em outubro, conforme os dados do BC, o spread com recursos livres avançou 1,0
ponto porcentual, de 41,2 para 42,2 pontos porcentuais. Este movimento ocorreu a
despeito de a taxa de captação de recursos pelos bancos ter recuado 0,4 ponto
porcentual no período.
BNDES
Baldini destacou ainda a alta da inadimplência em financiamentos com recursos do
BNDES. Em setembro, houve avanço de 0,6% ante setembro, considerando todas as
modalidades, e elevação de 0,7% no financiamento para investimento. No entanto,
segundo ele, a série sugere que isso foi um fato isolado, que tende a não se repetir
em novembro.
Ao avaliar o crédito para capital de giro de empresas, ele chamou atenção para o fato
de que o saldo das operações ficou estável, em R$ 335,502 bilhões, em outubro ante
setembro. Foi o primeiro mês de estabilidade após nove meses de queda, lembrou
Baldini.
Mercado de trabalho limita melhora na confiança do consumidor, diz FGV
25/11/2016 – Tribuna PR
A deterioração do mercado de trabalho está impedindo que as expectativas mais
otimistas dos consumidores com o futuro se traduzam numa avaliação melhor do
momento atual, segundo Viviane Seda Bittencourt, coordenadora da Sondagem do
Consumidor, divulgada nesta quinta-feira, 24, pela Fundação Getulio Vargas (FGV).
A confiança do consumidor caiu 3,3 pontos em novembro ante outubro, na série com
ajuste sazonal. Houve diminuição da satisfação dos consumidores em relação à
situação presente, mas o resultado geral do indicador foi determinado, sobretudo, pela
piora das expectativas.
“É uma calibragem das expectativas. A confiança vinha melhorando calcada na
evolução das expectativas, mas esse avanço não se confirmou em melhora da
avaliação atual. O mercado de trabalho tem sido realmente uma variável-chave na
confiança do consumidor, porque ele esperava que houvesse reversão das
contratações até o fim do ano, o que não aconteceu. As empresas não voltaram a
contratar”, explicou Viviane.

Na passagem de outubro para novembro, o Índice da Situação Atual (ISA) recuou 1,1
ponto, para 67,9 pontos, o menor patamar desde julho. Já o Índice de Expectativas
(IE) caiu 4,9 pontos, para 87,7 pontos, movimento que interrompe uma sequência de
seis altas seguidas.
A satisfação do consumidor em relação à situação financeira da família recuou 1,2
ponto na passagem de outubro para novembro, para 62,4 pontos. “Algumas famílias
tiveram perda de renda, seja porque algum integrante perdeu o emprego, seja por
causa do endividamento, juros altos e inflação”, lembrou Viviane.
Mas o item que mais contribuiu para a queda na confiança do consumidor em
novembro é o que mede o otimismo em relação à situação econômica geral nos
próximos seis meses.
O subindicador acumulou um avanço de 32,2 pontos entre março e setembro, mas
contabiliza uma perda de 5,4 pontos nos últimos dois meses, tendo recuado 4,1 pontos
apenas em novembro, para 108,1 pontos. Houve piora também na avaliação sobre a
situação financeira futura da família (-3,6 pontos) e na intenção de compras (-6
pontos).
Rodada de negócios aproxima clientes e fornecedores de produtos e serviços
25/11/2016 – Bem Paraná
A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa), em parceria com o
Sebrae e a Fomento Paraná, promoveram uma Rodada de Negócios no Porto de
Paranaguá, nesta quinta-feira (25), com o objetivo de aproximar clientes e
fornecedores que prestam serviços para empresas ligadas à área portuária.
Dez empresas privadas preencheram um questionário enviado pela Appa e apontaram
432 itens ou serviços necessários que podem ser adquiridos localmente. Em
contrapartida, 50 micro e pequenos empresários de Paranaguá compareceram ao
encontro para apresentar seus produtos dentro da área de interesse das empresas.
Entre os bens, serviços e obras a serem contratados estão serviços de manutenção
industrial, compra de Equipamento de Proteção Individual (EPI), locação de
equipamentos, aquisição de material de informática, compra de equipamentos de
usinagem, calderaria, abrasivos, compressores, material de expediente, ferramentas,
materiais de construção – telhas, materiais hidráulicos e reservatórios de água,
materiais de higiene e limpeza, materiais de fundeio, uniformes, serviços de limpeza
e outros.
A coordenadora da Rodada de Negócios, Lea Kerkoff, explicou que os fornecedores
locais foram identificados com base nas demandas apontadas pelas empresas privadas
que operam no Porto.
“Cada empresa recebeu uma agenda e os fornecedores tiveram dez minutos para
apresentar o seu produto e serviço. A ideia é fazer esta aproximação de demanda
versus a oferta do produto”, disse Lea Kerkoff.
Impacto regional - A Appa está promovendo eventos, em parceria com o Sebrae, para
capacitação de micro e pequenas empresas do Litoral para que esses
empreendimentos possam se qualificar para atender aos requisitos jurídicos e aos
padrões de qualidade exigidos pelas empresas portuárias, tanto públicas como
privadas.
“A Appa licita anualmente R$ 300 milhões em compras, gerando um impacto muito
positivo para a economia local. Para que se tenha uma ideia do volume que este valor

representa, os sete municípios do Litoral licitam, juntos, R$ 150 milhões por ano”, diz
o diretor-presidente da Appa, Luiz Henrique Dividino.
A diretora jurídica da Appa, Jacqueline Wendpap, ressalta que comprar localmente
torna os processos mais ágeis, possibilita a redução de custos e promove o
fortalecimento do desenvolvimento da economia do Litoral.
Parceria - O gerente da Regional Leste do Sebrae Paraná, José Ricardo Castelo
Campos, ressalta que a entidade atua no fortalecimento das empresas para que elas
estejam aptas para firmar contratos de serviços com as condições e exigências das
instituições públicas e privadas.
Outra entidade presente na Rodada de Negócios foi a Fomento Paraná. A instituição
financeira de desenvolvimento do Governo do Estado ajuda a alavancar empresas,
municípios e regiões, com linhas de financiamento com juros baixos e prazos de
pagamento adequados ao porte dos empreendimentos.
A analista de desenvolvimento da área de mercado da Fomento Paraná Cleia Delicoli
disse que o resultado da Rodada de Negócios foi muito positivo. “Como instituição
financeira apresentamos aos micro empresários oportunidades de crédito para
impulsionar os negócios locais. Em Paranaguá, nesse momento, a maior procura é por
recursos para reforma, construção e ampliações e para capital de giro”, resumiu Cleia.
Entre as empresas âncoras que participaram da Rodada de Negócios estão a ATEXP,
Centrosul, Fortesolo, Interalli, Louis Dreyfus, Pasa, Rocha, Sulterminais/Marcon, TCP
e TKX.
Indústria e comércio têm saldos positivos no mês de outubro
25/11/2016 – Bem Paraná
Dois setores foram destaque na geração de empregos no Paraná em outubro, de
acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged)
divulgados nesta quinta-feita (24) pelo Ministério do Trabalho.
A indústria da transformação, o setor mais afetado pela recessão brasileira, registrou
um saldo positivo entre admissões e demissões de 906 empregos. É o segundo
resultado positivo consecutivo da indústria – em setembro, o setor tinha gerado um
resultado positivo em 457 vagas.
Além da indústria, o comércio teve desempenho positivo, com saldo de 1.147 vagas,
marcando o terceiro mês seguido de resultado positivo. O comércio deu início, a partir
de outubro, às contratações para o fim do ano. As contratações foram no atacado
(289) e no varejo (858).
“São setores que apresentam uma melhora no quadro de empregos, o que pode indicar
uma tendência positiva, depois de meses marcados por demissões”, diz Daniel Nojima,
diretor de pesquisas do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social
(Ipardes).
Na indústria, a fabricação de produtos alimentícios, bebidas e álcool foi o setor que
mais contratou, com um saldo positivo de 910 vagas. “A partir de julho se observa
uma melhora nos dados nesse setor, que registrou o fechamento e alguns frigoríficos
nesse ano no Estado”, diz Nojima.
O setor têxtil, do vestuário e artefatos de tecidos - embalado pela redução da
concorrência com os importados com o dólar mais alto - ficou em segundo lugar, com
457 empregos. A indústria mecânica ficou em terceiro, com 225 novos empregos.

CRISE - No saldo geral de outubro, porém, o Paraná registou um resultado negativo
de 387 vagas, pressionado principalmente pelas demissões na construção civil.
O Estado voltou a ter saldo geral negativo depois de dois meses de desempenhos
positivos. “Isso indica que ainda estamos remando na crise e que a recuperação pode
ser um pouco mais lenta do que se esperava. Mas a reposição de empregos na
indústria e no comércio é um dado importante.”
Inovações tecnológicas trazem novas possibilidades à indústria
25/11/2016 – Gazeta do Povo
Indústria 4.0 se transformou em uma poderosa aliada para os negócios,
ajudando a reduzir custos e a aumentar a produtividade com soluções que
parecem sair dos filmes
Esqueça a rebelião das máquinas: a indústria 4.0 não é o bicho-papão que muita gente
acredita ThyssenKrupp/Divulgação
À primeira vista, a Indústria 4.0 realmente parece coisa de cinema. A ideia de
processos inteligentes, altamente conectados e ao alcance de seu smartphone soa
mesmo como algo vindo de uma ficção científica.
E, exatamente por isso, ela ainda desperta muitas incertezas e desconfianças —
sobretudo sobre o futuro dos empregos. Há uma crença de que o avançar dessa
indústria vai fazer com que muitos postos de trabalho sejam ocupados por robôs.
Porém, essa rebelião das máquinas vai continuar sendo exclusiva dos filmes.
De acordo com o gerente do Centro Internacional de Inovação do Sistema Fiep, Filipe
Cassapo, essa noção equivocada é muito mais um mito criado pelo próprio
desconhecimento das pessoas sobre o tema do que uma realidade. A começar pelo
fato de que a Indústria 4.0 não se resume apenas à automação, mas de algo muito
mais abrangente. Trata-se de usar a tecnologia para otimizar os processos, tornando
o negócio mais competitivo e rentável.
Para isso, conceitos como a Internet das Coisas, inteligência artificial e o
monitoramento de dados em tempo real deixam de ser um cenário futurista para fazer
parte do dia a dia de uma empresa. “As tecnologias são múltiplas e permitem a uma
organização fazer coisas que antes não eram possíveis”, aponta Cassapo. Segundo
ele, a própria ideia de manutenção preditiva, no qual um equipamento alerta sobre
possíveis problemas, já está ligada à Indústria 4.0 e capaz de reduzir custos
significativos em um negócio.
De nada adianta a tecnologia se não houver a evolução de competências para absorver
esses novos processos.- Filipe Cassapo gerente do Centro Internacional de inovação
do Sistema Fiep .
É claro que esse avançar tecnológico tem seus impactos sobre os empregos. Uma
pesquisa feita pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, mostrou que muitos
trabalhadores de nível médio já foram afetados, principalmente em atividades de
rotina. Porém, isso não faz da Indústria 4.0 o bicho-papão que muitos imaginam, uma
vez que ela força uma mudança no perfil no trabalhador.
“De nada adianta a tecnologia se não houver a evolução de competências para
absorver esses novos processos”, destaca o gerente do Senai no Paraná. “A
digitalização é a oportunidade de fazer com que as pessoas que trabalham nessas
empresas se desenvolvam. É um crescimento que se retroalimenta”.

Essa foi uma preocupação tomada pela Bosch na hora de implementar algumas
soluções especificas da Indústria 4.0 em suas operações.
“O uso destas novas soluções sempre ocorre de forma gradual, aproveitando a
expertise atual da pessoa”, explica o responsável pela tecnologia de manufatura da
empresa em Curitiba, Mozarte Reck. “O colaborador deverá entender seu papel nesta
nova forma de produzir para poder interagir e trazer os resultados esperados”.
Entre as tecnologias adotadas pela companhia está o uso de um sistema que faz todo
o controle de suprimentos, agilizando o acompanhamento de inventário, além de
realizar o monitoramento de seu maquinário com o auxílio de um software dedicado.
Essas medidas ajudaram, segundo Reck, a aumentar a produtividade da empresa em
algo próximo a 10%.
Por que Indústria 4.0?
Indústria 4.0 é o nome dado à Quarta Revolução Industrial e é marcada exatamente
por essa junção entre os mundos físico e virtual para a criação de mudanças nos
processos produtivos.

Fonte: Redação. Infografia: Gazeta do Povo.
O poder das startups
Outro mito relacionado à Indústria 4.0 é o de que a sua adoção é cara para as
empresas. Para Cassapo, porém, essa é uma visão que está muito mais ligada à ideia
de que as soluções devem ser importadas ao invés de desenvolvidas aqui.
E é nesse contexto que as startups se revelam importantes aliadas para a incorporação
de novas tecnologias em velhos processos.
Segundo o gerente do Senai, já há várias companhias que estão trabalhando para
impulsionar soluções voltadas à Indústria 4.0 aqui mesmo no estado. É o caso da
GoEpik, uma startup que leva tecnologias que parecem ter sido retiradas de Hollywood

diretamente para as linhas de produção das indústrias, principalmente no que diz
respeito à capacitação de funcionários.
Um exemplo disso foi a criação de um software que une realidade virtual e inteligência
artificial para simular diferentes tipos de operação para indicar se o trabalhador está
apto ou não para realizar determinada tarefa, recriando desde situações do dia a dia
até acidente.
“Com isso, a companhia consegue medir a eficácia de um processo de treinamento. É
quase como se o indivíduo estivesse na Matrix”, brinca o CEO da GoEpik, Wellington
Moscon, em referência ao filme de 1999 que usa um conceito parecido.
A realidade aumentada também é outra grande aliada em termos de soluções
inteligentes, desta vez na área de manutenção. “É como os óculos que aparecem no
filme Homem de Ferro, em que as informações surgem no campo de visão da pessoa”,
compara o Moscon. “Ela para na frente do equipamento, faz a leitura do QR Code e os
óculos já mostram tudo o que precisa saber para realizar essa manutenção”.
Os resultados dessas novidades foram bastante positivos, como aponta o executivo.
De acordo com ele, as empresas parceiras que adotaram as soluções perceberam não
só ganho na produtividade, como também redução no custo dos treinamentos,
aumento da perícia de seus funcionários e redução nos gastos relacionados à
manutenção de equipamentos.
Isso mostra como o trabalho com startups é, nas palavras de Filipe Cassapo, vital para
o avançar da Indústria 4.0. Para o gerente, sem a necessidade de importar tecnologias
e soluções, o custo de adoção se torna bem mais acessível — o que revela a
necessidade de estimular não só startups, mas também centros de pesquisa e
universidades.
“Se não incentivarmos nossos ecossistemas de startups, vamos perder a oportunidade
de criar essa cadeia de desenvolvimento tecnológico aqui, no Brasil ou no Paraná”,
conclui.
Indústria 4.0 é tema de evento internacional no Paraná
O Paraná recebe, entre os dias 28 de novembro e 2 de dezembro, um evento dedicado
à Indústria 4.0 e suas possibilidades. Organizado pela Fiep em parceria com o
Ministério das Finanças e Economia de Baden-Württemberg, na Alemanha, o Simpósio
Internacional: Indústria 4.0 - Paraná e Baden-Württemberg trará especialistas
europeus para conversar e compartilhar experiências com os empresários locais sobre
o uso dessas soluções tecnológicas em seus processos.
A entrada é gratuita, com vagas limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo site do
Senai: http://www.senaipr.org.br/simposio-industria40/
Confira a agenda do simpósio:
Curitiba – 28/11/2016
Campus da Indústria (Sala de Convenções). Avenida Comendador Franco, 1341 –
Jardim Botânico
Maringá – 30/11/2016
Instituto Senai de Tecnologia em Metalmecânica. Rua José Correia de Aguiar, 361 –
Jardim Leblon
Londrina – 02/12/2016
Sistema Fiep em Londrina - Rua Deputado Fernando Ferrari, 160 – Jardim Bancários

Capital protegido oferece garantias a investimentos de maior risco
25/11/2016 – Gazeta do Povo
Mecanismo presente em fundos multimercado e certificados de operações
estruturadas oferece chances de ganhos acima da renda fixa sem perder as
aplicações iniciais

Os investimentos com capital protegido são considerados os primeiros passos para as
pessoas com perfil conservador se aventurarem em ativos de maior risco. Presente
nos fundos multimercado, nos Certificados de Operações Estruturadas (COEs) e em
alguns fundos de ações, o mecanismo garante que a aplicação inicial seja devolvida
ao investidor caso os retornos sejam negativos após o vencimento, em alguns casos,
até mesmo com uma pequena correção monetária.
Para analistas financeiros, os ativos com essa característica têm a vantagem de
oferecer uma janela de ganhos acima da renda fixa, mas com menos riscos que o
investimento direto em ações ou em fundos de renda variável. Não existe um padrão
para esses ativos ou fundos, que podem manter as suas carteiras em commodities,
indicadores financeiros e em empresas. As aplicações inicias também variam,
enquanto a carência geralmente é superior aos 12 meses.
R$ 9,8 bilhões
Foram captados pelos fundos multimercados até agosto deste ano, segundo dados da
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).
Neste período, os fundos com capital protegido cresceram 2,47%. Já os COEs somam
R$ 9,4 bilhões em estoque, dos quais cerca de 94% possuem o mecanismo.
Entretanto, a garantia dada por esse mecanismo possui os seus “custos” aos clientes.
Para que o montante seja preservado, a maior parte das posições dos ativos e fundos
se concentra em papeis de renda fixa, como os papeis do Tesouro Direito. Com a renda
obtida, as corretoras fazem aplicações em renda variável e repassam os ganhos aos
investidores. No entanto, o capital protegido impõe com isso travas aos lucros.
Logo, se os multimercados ou operações estruturadas têm como referência
(benchmark) as ações de uma empresa com limite de ganhos de até 30% em 18
meses, mas que superam a marca nesse período, os detentores dos títulos ou cotas
recebem apenas os 30% contratados.
“O capital protegido tem como risco o custo de oportunidade. Se você entrou no
investimento com R$ 30 mil, na pior das hipóteses receberá o dinheiro de volta, mas
terá o prejuízo de ter perdido os ganhos das taxas de juros do período”, explica o
sócio-fundador do Grupo L&S, Alexandre Wolwacz.
Para ele, antes de colocar as fichas nesses produtos, os aplicadores devem considerar
se os retornos oferecidos compensam o risco. Se os lucros são inferiores a 20%, mas
apresentam chances de perdas ou mesmo retornos abaixo do benchmark, talvez eles
não valham tanto a pena quanto a aplicação em CDBs (Certificados de Depósito
Bancário) com ganhos acima da taxa DI, que acompanha a Selic, ou em títulos do

Tesouro que acompanham a inflação e oferecem a reposição dos preços mais um
“prêmio”, que hoje supera os 6% ao ano.
Outro risco atrelado aos multimercados e às operações é o de liquidez. O coordenador
do curso de Economia das Faculdades Opet, Jefferson Fischer, lembra que essas
opções se encaixam nas estratégias de médio a longo prazo e que o saque antes do
prazo, quando possível, acarreta em penalidades que corroem boa parte do capital
inicial.
Taxas e carteiras
Observar as taxas de administração cobradas e os títulos e ações que compõem os
fundos com capital garantido estão entre os cuidados que os investidores devem ter
antes de realizar as aplicações. O sócio do grupo L&S, Alexandre Wolwacz, afirma que
para não comprometer os ganhos, o custo para administração não deve superar 1,2%
ao ano.
Além disso, os clientes devem ficar atentos às lâminas, que trazem detalhes dos ativos
presentes nas carteiras, e o histórico nos últimos 12 meses dos multimercados. Já o
professor de Economia Jefferson Fischer aconselha que os aplicadores escolham
corretoras e instituições financeiras sólidas e com experiência no mercado para
minimizar os riscos.
Volvo amplia linha de ônibus articulados
25/11/2016 – Automotive Business

Na briga por uma maior participação no mercado de ônibus para sistemas BRT (Bus
Rapid Transist), a Volvo lança dois modelos para completar sua linha de articulados
durante a 11ª Fetransrio, feira dedicada aos ônibus e ao transporte de passageiros
que acontece até a sexta-feira, 25, no RioCentro, na capital fluminense.
As novidades são um articulado de 22 metros de comprimento e um biarticulado de
30 metros de comprimento, ambos desenvolvidos no Brasil especialmente para
sistemas de transporte com alta demanda e corredores segregados, como é o BRT do
Rio de Janeiro, onde a montadora tem 40% de participação, atrás da Mercedes-Benz,
que detém o restante da frota.
Com os novos modelos a linha passa a contar com quatro opções, que receberam nova
nomenclatura: Artic 150 (18,6 metros de comprimento para 150 passageiros), Artic
180 (21m/180 p.), Super Artic 210 (22m/210 p.) e o Gran Artic 300 (30m/300 p.).
“Estamos oferecendo ao mercado o maior ônibus do mundo”, afirma Fabiano
Todeschini, em sua primeira Fetransrio desde que assumiu em julho deste ano a
presidência
da
Volvo
Bus
para
a
América
Latina.
A Volvo começou a oferecer ônibus articulados ainda na década de 1980, com um
ônibus cujo comprimento era de 18 metros. De lá para cá, os veículos evoluíram em
tecnologia e segurança, mas principalmente em capacidade para suportar a demanda
cada vez mais crescente, exigindo soluções não só de veículos mais capacitados, mas
também de sistemas eficientes e inteligentes que pudessem transportar o maior
número de pessoas possível por vias rodoviárias, que é o caso do BRT.

No caso do novo biarticulado, o modelo traz duas versões, de 28 e 30 metros de
comprimento, e é indicado exclusivamente para o BRT.
Segundo o especialista em mobilidade urbana da Volvo Bus para a América Latina,
Ayrton Amaral, o chassi de 30 metros pode proporcionar ganhos de produtividade e
economia expressiva no custo da operação:
“Empresário compra capacidade que gera produtividade. Com o chassi de 30 metros
transportando 300 pessoas, isto pode reduzir o tamanho da frota em até 30%, o que
resulta também na diminuição da mão de obra, que representa até 45% dos custos
fixos da operação. É possível uma economia de R$ 40 mil por dia se considerar o
transporte de 10 mil pessoas por dia”, exemplifica.
Já o novo articulado Super Artic 210 de 22 metros, traz cinco portas em sua
configuração.
“Esta porta extra localizada no fundo do veículo confere um fluxo mais rápido, porque
distribui melhor os passageiros ao longo do veículo e aumenta a velocidade de
embarque e desembarque. Outro diferencial é que desenvolvemos um veículo maior,
com maior capacidade de passageiros, mas mantendo três eixos como em outros
modelos que temos em nossa linha de produtos, um diferencial do nosso articulado
que reduz o custo por passageiro”, assinala Idam Stival, coordenador de engenharia
de vendas da Volvo Bus América Latina.
O Super Artic 210 transporta mais passageiros que dois ônibus do tipo padrón,
enquanto o Gran Artic 300 pode substituir até três veículos padrón.
EVOLUÇÃO DO BRT
A montadora também aproveitou a feira de transportes para apresentar sua proposta
de evolução do BRT, o Programa Mobilidade Volvo (PMV), por meio do projeto Civi
(City Vehicle Interconnected), que consiste em uma parceria da montadora com outras
empresas de diferentes ramos para a construção de uma nova linha integrada e
inteligente de corredores no estilo BRT.
O primeiro projeto foi desenhado para a capital paranaense, Curitiba, pelo próprio
especialista em mobilidade urbana da marca, Ayrton Amaral, e lapidado com outros
profissionais de empresas como Ericsson, Nordica e Metrocar, entre outras.
A ideia é criar cinco corredores que abrangem todas as regiões da cidade,
modernizando toda a estrutura do BRT local, tornando-o um sistema totalmente
conectado, com veículos mais modernos, incluindo os ônibus híbridos, híbrido elétrico
ou até 100% elétrico e que possa suportar o transporte para a população densa deste
centro urbano.
Segundo Amaral, o projeto é definido como uma PPP – parceria público privada – em
um contrato de 25 anos.
“É uma solução muito mais rápida do que metrô e VLT, com uma implantação de
apenas dois anos, enquanto os modais sobre trilhos podem demorar de seis a 10 anos.
Além disso, é muito mais viável em termos de investimento: o metrô custa algo em
torno de R$ 500 milhões por quilômetro, o VLT pode ser de R$ 50 milhões a R$ 100
milhões, enquanto no projeto Civi para Curitiba, com uma rede com extensão de 100
quilômetros, estimamos R$ 30 milhões por quilômetro”, afirma.
Ainda sobre o projeto para a capital paranaense, o BRT seria composto por estações
ainda em tubos, mantendo a identidade do BRT local, mas com painéis em LED que
mostram informações em tempo real sobre localização e tempo de chegada dos
ônibus, cuja velocidade média é calculada em 30km/h. Estas informações seriam

disponíveis ainda para passageiros por meio de smartphones, que podem acompanhar
sua linha e se conectar via rede sem fio wi-fi, que estaria disponível em cada estação.
O projeto também prevê estações subterrâneas com até seis metros de profundidade
em locais de trânsito mais denso, evitando que os ônibus parem em todos os
semáforos da via superficial. Na superfície destas estações subterrâneas, o projeto
prevê a construção de pequenos parques ou mesmo ciclovias.
“No caso dos novos terminais, a prefeitura entraria cedendo o local para exploração
comercial da construtora, que por sua vez pode alugar para fins de comércio local”,
explica Amaral. “Este sistema comporta uma tarifa técnica – que não é a mesma coisa
que a tarifa pública para o usuário – de R$ 3,70. Na contrapartida dos investimentos,
a parte pública seria responsável por algo como R$ 51 milhões, que seriam distribuídos
ao longo de um contrato de 25 anos”, reforça.
Ele indica que já entregou o projeto pronto para o prefeito eleito de Curitiba. “Há anos
se fala em metrô em Curitiba, em modernizar o BRT local, que parou no tempo.
Acredito que este é um projeto que representa esta transição da Volvo em olhar não
somente o negócio de veículo, mas a partir de uma nova perspectiva, contribuir com
ideias, soluções e sistemas capazes de auxiliar gestores públicos e operadores de
transporte na escolha mais adequada.”
Amaral garante que o Civi é adaptável em qualquer cidade, inclusive as mais
complexas, como São Paulo.
Brasil some do plano estratégico da Volkswagen
25/11/2016 – Automotive Business

O Brasil, maior mercado da América do Sul onde a Volkswagen iniciou sua expansão
internacional com a construção de sua primeira fábrica fora da Alemanha ainda no fim
dos anos 1950, não é citado sequer uma vez no comunicado distribuído pela empresa
que explica o plano Transform 2025+, aprovado por seu conselho de administração
na terça-feira, 22, na sede da companhia em Wolfsburg.
O programa elenca as principais ações da VW como fabricante e marca de veículos até
2030, aponta os objetivos nas diferentes regiões do mundo, com o claro objetivo de
limpar sua imagem e superar o escândalo da fraude de emissões de poluentes de
motores diesel, por meio de forte ofensiva no lançamento de carros elétricos na
próxima década na Europa Ocidental, China e Estados Unidos.
A profunda e persistente depressão do mercado brasileiro, piorada pela constante
perda de participação da marca nas vendas, torna o Brasil menos importante nos
planos futuros da Volkswagen – e de outras empresas estrangeiras que atuam no País.
A notória perda de importância da operação brasileira fica melhor evidenciada no único
trecho do comunicado sobre o plano estratégico em que a região sul-americana é
citada em meio a outros mercados emergentes.
Traduzindo do documento em inglês, a empresa diz: “Na China, a Volkswagen quer
reforçar sua posição de ‘topo de volume’ que já conquistou (NR: quer dizer, liderança
no alto dos segmentos de altos volumes).

Também na China a marca visa se beneficiar do potencial de forte crescimento do
segmento econômico (NR: em inglês, economy segment significa carros mais baratos,
de entrada, assim como a economy class dos aviões é ‘classe econômica’).
Esse trabalho já começou com o desenvolvimento de modelos apropriados. Em outros
mercados relevantes como Índia, América do Sul e Rússia, a Volkswagen também
pretende desenvolver o segmento econômico”, afirma a nota. Ou seja, a intenção por
aqui parece ser de continuar a projetar e vender produtos mais baratos, de baixo valor
agregado, sem grandes sofisticações tecnológicas, como sempre foi feito até o
momento.
Se o Brasil e outros emergentes terão mais do mesmo, a Volkswagen promete
mudanças bem mais profundas para Europa, China e América do Norte em seu plano
Transform 2025+. “Nossos objetivos são elevados e nossa estratégia é muito
ambiciosa.
Queremos ganhar com as mudanças e levar a Volkswagen à liderança da nova
indústria automotiva. Ao longo dos próximos anos, a Volkswagen mudará
radicalmente. Poucas coisas continuarão como são hoje. Em última instância, a nova
estratégia é um grande programa de transformação”, resumiu Herbert Diess,
presidente do conselho de administração da marca.
TRANSFORMAÇÃO EM TRÊS FASES
Segundo a empresa, as mudanças vão acontecer em três fases. A primeira, até 2020,
é a mais dura, prevê profundas reestruturações na companhia, cortes de custos,
programa de demissões de 30 mil funcionários em todo o mundo.
O objetivo é realinhar o negócio, recuperar a imagem e os estragos financeiros do
dieselgate, criar novas competência e redirecionar recursos para o desenvolvimento
de novos produtos, especialmente os elétricos, que chegam com força na fase dois do
programa, até 2025, quando a VW pretende lançar mais de 30 modelos elétricos, para
“assumir a liderança em mobilidade elétrica com base em sua força recuperada como
uma fabricante de alto volume proeminente e lucrativa”, diz o comunicado.
Com a descontinuação de certos modelos convencionais e de versões de baixo volume
e baixa lucratividade, a Volkswagen espera liberar recursos acima de € 2,5 bilhões
para desenvolver veículos elétricos, com a meta ambiciosa de ser a número um do
segmento.
“A partir de 2020 vamos lançar nossa grande ofensiva de mobilidade elétrica. Não
estamos mirando em produtos de nicho, mas o coração do mercado automobilístico.
Até 2025, queremos vender 1 milhão de automóveis elétricos por ano e ser líderes no
mercado mundial. Nossos futuros carros elétricos serão a nova marca registrada da
Volkswagen”, afirmou Diess.
Para esta etapa também está prevista a incorporação de outra tendência da indústria:
criar novos serviços de mobilidade, como por exemplo participar do mercado de
compartilhamento de veículos que ganha força nas economias desenvolvidas.
A intenção para depois de 2025, segundo a Volkswagen, é participar de forma rentável
da grande transformação esperada na indústria, com o objetivo de liderar o novo
mundo da mobilidade até 2030.
“TOPO DE VOLUME”
Com o emergente novo slogan criado para a nova fase da empresa, Moving People
Forward (Movendo as Pessoas Adiante), a Volkswagen quer ser líder “no topo do
segmento de volume” – traduzindo, ser a que vende os carros mais caros do mercado
de altos volumes. A companhia afirma que, até agora, só alcançou este objetivo na
China e Europa. Para conquistar essa posição no resto do mundo, a estratégia é muito

parecida com a dos demais concorrentes: uma forte ofensiva de lançamentos de novos
modelos SUVs no primeiro estágio e com a onda de eletrificação no segundo estágio.
Com esses dois movimentos combinados (mais SUVs e mais elétricos), a VW espera
garantir volumes maiores tanto na China como nos Estados Unidos. Na América do
Norte, a meta é passar de uma marca de nicho a uma relevante e lucrativa fabricante
de alto volume. Segundo Diess:
“Vamos incrementar significativamente nossas atividades nos Estados Unidos. O foco
principal será nos segmentos chave no país, como grandes SUVs e sedãs. Num
segundo estágio, traremos nossos carros elétricos para a América do Norte. Ao longo
dos próximos anos, faremos consideráveis investimentos em infraestrutura elétrica”.
A produção local de veículos sobre a plataforma elétrica MEB deve começar em 2021,
segundo a empresa.
A marca também informa que vai desenvolver sua própria plataforma digital, para se
aproximar dos clientes e desenvolver novos potenciais de ganhos, por meio da oferta
de serviços. Até 2025, a Volkswagen espera ter cerca de 80 milhões de usuários ativos
de sua plataforma em todo o mundo, com vendas provenientes de veículos
interconectados de € 1 bilhão por ano.
CRESCIMENTO LUCRATIVO
As expectativas em relação aos resultados do programa Transform 2025+ são
igualmente ambiciosas. O conselho de administração da Volkswagen espera por
significativo aumento no faturamento e na lucratividade ao longo dos próximos 10
anos com o cumprimento das metas do plano. O objetivo é dobrar a margem de lucro
operacional dos 2% em 2015 para 4% até 2020, com elevação para 6% até 2025.
Para alcançar os novos níveis de rentabilidade a companhia também conta com o que
chama de “pacto para o futuro” apresentado em 18 de novembro, que com seus cortes
e readequações de pessoal e fábricas terá impacto positivo calculado em € 3,7 bilhões
por ano até 2020 – sozinhas, as instalações na Alemanha contribuirão com € 3 bilhões
deste total. A marca Volkswagen afirma que ao longo dos próximos anos manterá seus
investimentos estáveis na casa de € 4,5 bilhões.
Fernando de Noronha terá frota de carros elétricos
25/11/2016 – Automotive Business

Fernando de Noronha vai trocar veículos a combustão por carros elétricos a partir de
janeiro de 2017. A informação da Folha de Pernambuco aponta que a iniciativa é fruto
de parceria entre o governo do Estado e a montadora chinesa BYD. O objetivo é
renovar a frota da ilha com modelos menos poluentes, embora não esteja clara a
origem da energia elétrica que será usada para abastecer os veículos.
O arquipélago conta principalmente com geradores a diesel e, mais recentemente,
recebeu usinas de geração de energia solar, mas que respondem por menos de 10%
do suprimento da região. Há ainda turbinas eólicas instaladas na ilha.
A parceria para a renovação da frota começou a ser negociada durante a Conferência

das Nações Unidas sobre o Clima (COP-22), em Marrakeh, no início de novembro. A
promessa é de que os detalhes sejam divulgados na 1ª edição do festival uPlanet,
que começou na quinta-feira, 24, e vai até domingo, 27, em Recife (PE). O evento vai
debater soluções de baixo carbono em workshops, exposição, oficinas, apresentação
de cases e outras atividades.
Após dieselgate, Peter Martens vai liderar P&D da Audi
25/11/2016 – Automotive Business

Depois de tirar do cargo dois chefes da Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) da Audi
por causa do dieselgate, o Grupo Volkswagen parece enfim ter encontrado um
executivo para a liderança da área. Peter Martens, que desempenhou função
semelhante na Volvo Cars, deve assumir a função. A informação foi confirmada pela
montadora alemã em entrevista à agência Automotive News Europe. A empresa não
especificou data para a chegada do novo dirigente.
Martens tem vasta experiência na indústria automotiva, com passagens pela
Mercedes-Benz, General Motors e Jaguar Land Rover em cargos na Europa, Estados
Unidos e Ásia. Ele é visto como uma das grandes promessas da engenharia automotiva
alemã e um dos responsáveis pelo recente crescimento da Volvo Cars, que alcançou
volume de vendas e lucros recordes. Rupert Stadler, CEO da Audi, aponta que o
executivo tem experiência técnica excepcional e as qualificações ideias para continuar
a fazer progresso na empresa.
A chegada de Martens deve ajudar a companhia a começar a recuperar a credibilidade
da área de P&D depois da fraude no controle de emissões de 11 milhões de carros
vendidos globalmente. Em setembro de 2015, quando o dieselgate foi revelado, a
empresa afastou Ulrich Hackenberg da liderança do time de desenvolvimento.
Stefan Knirsch, que assumiu a divisão no lugar dele, deixou a posição nove meses
depois pelo mesmo motivo, a suspeita de envolvimento na fraude dos motores diesel.
Diante do problema, o Grupo Volkswagen enfim resolveu buscar um profissional fora
da companhia. Além de Martens, a equipe de P&D da Audi vai contar também com
Thomas Mueller, que assume em dezembro o comando da área de desenvolvimento
elétrico e eletrônico. O executivo veio da Volvo Cars, onde também respondia a
Martens.
Gerdau vendeu mais de US$ 600 milhões em ativos, diz presidente
25/11/2016 – Folha de S. Paulo

O grupo produtor de aço Gerdau já conseguiu levantar US$ 600 milhões com vendas
de ativos nos últimos anos e mantém a estratégia de revisão de seus ativos no mundo,
com ênfase em melhor rentabilidade, afirmou nesta quinta-feira (24) o presidenteexecutivo da companhia, André Gerdau Johannpeter.

O executivo não comentou prazos ou meta do programa de revisão de ativos durante
apresentação a investidores e analistas. Ele citou entre os ativos vendidos usinas como
Gallatin (EUA), Forjanor (Espanha), Railway (EUA), Bright Bar (EUA), Sidenor
(Espanha), Perth Amboy (EUA) e Sand Springs (EUA).
Johannpeter disse que a Gerdau fechou ou paralisou 2,24 milhões de toneladas em
capacidade de produção de aço no mundo e 1,95 milhão em laminados nos últimos
meses.
Karmann-Ghia tem falência decretada
25/11/2016 – Automotive Business

A Justiça decretou a falência da Karmann-Ghia na quarta-feira, 23. A decisão do juiz
Gustavo Dall’Olio, da 8ª Vara Cível de São Bernardo do Campo (SP), julgou procedente
o pedido ajuizado pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC no dia 28 de junho por causa
do abandono da fábrica pela direção da empresa, após longo período sem cumprir
suas obrigações trabalhistas.
Especializada na fabricação de ferramentais pesados, a empresa vinha prestando
serviços para a Fiat até maio, quando interrompeu as atividades. Naquele mês, os
trabalhadores passaram a ocupar a fábrica como forma de pleitear direitos. Cerca de
600 funcionários foram prejudicados, entre empregados que estavam na ativa e não
recebiam salários e demitidos que não receberam rescisões.
“Tentamos vários acordos para parcelamento de dívidas e todos foram descumpridos”,
afirma o diretor da entidade, Carlos Caramelo. A ocupação cessou nesta quarta-feira,
com o decreto de falência.
A fábrica da Karmann-Ghia do Brasil foi inaugurada em maio de 1960. Além de montar
os cupês VW Karmann-Ghia, Karmann-Ghia TC e SP-2, a unidade participou também
da produção de veículos como o Ford Escort XR-3 conversível e entre 1998 e 2005
montou os Land Rover Defender.
Em 2013 a empresa lançou um concurso de design que resultou em uma nova proposta
do cupê Karmann-Ghia, assim como a VW fez com o Fusca.
Com a falência decretada, os antigos administradores são retirados do comando da
empresa e um novo administrador nomeado pela Justiça irá gerir o processo de
recuperação judicial. O presidente do sindicato, Rafael Marques, destaca que a
entidade terá papel importante nessa etapa.
“É um processo longo, mas os créditos trabalhistas passam a ter prioridade. Nosso
departamento jurídico vai acompanhar de perto, passo a passo, a recuperação”, diz
Marques.

Mercosul propõe à União Europeia zerar tarifa de carro
25/11/2016 – UOL Notícias

Para tentar atrair a União Europeia para um acordo de livre-comércio, o Mercosul
colocou na mesa uma agressiva proposta de abertura do setor automotivo, que
desagradou à indústria local.
A oferta prevê uma queda gradual da tarifa de importação de veículos desde o primeiro
ano de vigência do acordo, chegando a zero em 15 anos. A taxa está hoje em 35% e
cairia 2,6% ao ano.
As montadoras haviam solicitado aos governos um "período de graça" de oito anos
antes de começar a redução da tarifa. Para compensar, o Mercosul ofereceria uma
cota de 35 mil veículos/ano.
Dirigentes do setor dizem que as matrizes vão deixar de investir nas filiais no Brasil e
na Argentina diante da perspectiva de redução significativa da tarifa em poucos anos.
Para o governo brasileiro, a indústria automobilística terá tempo suficiente para se
adaptar, e a oferta do setor privado era "vazia" pois representava deixar a proteção
ao mercado inalterada por quase uma década.
A oferta automotiva é o principal "arma" do Mercosul para reanimar a negociação com
a UE, que se arrasta por 18 anos. Com poucos acordos bilaterais, o bloco tenta
recuperar o tempo perdido.
As negociações foram retomadas oficialmente em 2014, mas as ofertas só foram
trocadas em maio. Em setembro, houve mais uma reunião em Bruxelas e o próximo
encontro está marcado para fevereiro, em Buenos Aires.
Para apresentar uma oferta ambiciosa à UE, o governo teve de desagradar a vários
setores, além do automotivo.
As ofertas apresentadas pelas diversas entidades setoriais representavam uma
abertura de apenas 67% do comércio entre Mercosul e UE. Para chegar a 87%,
patamar considerado aceitável para esse tipo de negociação, o governo teve de
escolher o que mais iria oferecer.
Outro sinal de que o Mercosul está disposto a fechar o acordo com a UE é que sua
oferta não inclui nenhuma cota ou preferência tarifária, que são maneiras mais
restritivas de abertura de mercado.
Os europeus, no entanto, reclamam que os sul-americanos colocaram quase todos os
setores nas "cestas" que preveem uma abertura de comércio mais longa em 10, 12
ou 15 anos.
A oferta da União Europeia também chega a 87% do comércio e prevê o livre-comércio
em no máximo dez anos, com uma rápida redução de tarifas industriais, que já são
muito baixas. A maior dificuldade dos europeus é abrir seu mercado agrícola, o que só
será feito por meio de cotas.

O clima político é tão delicado no bloco que a UE não incluiu na proposta já entregue
ao Mercosul o tamanho das cotas previstas para carne bovina e etanol, dois produtos
que interessam muito aos exportadores brasileiros.
Os negociadores europeus disseram que só poderão sinalizar o tamanho da cota após
as eleições na França e na Alemanha, em 2017.
China cobra do Brasil fim de barreiras
25/11/2016 – UOL Notícias
A China está pressionando o governo brasileiro para que passe a tratar suas
importações como faz com o resto do mundo e a considerar o país como economia de
mercado. A adesão de Pequim à Organização Mundial do Comércio (OMC) - e ao
sistema multilateral do comércio - foi definida em 2001. O processo, previsto para
durar 15 anos, termina no dia 11 de dezembro. A partir dessa data, a China entende
que todos os seus parceiros comerciais precisam tratá-la como qualquer outro, o que
significa menos chances de adotarem barreiras comerciais.
Há 11 anos, na esperança de conseguir que a China apoiasse o pedido do Brasil para
fazer parte do Conselho de Segurança da ONU, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva
anunciou que, em 2016, a China seria considerada pelo Brasil uma economia de
mercado. Mas o apoio de Pequim ao Brasil não foi dado na ONU.
Agora, o governo brasileiro tem outra interpretação sobre o que vai ocorrer. "No dia
11 de dezembro, não tem de acontecer nada. O Brasil não tem uma lista de quem é e
de quem não é uma economia de mercado", declarou ontem o ministro de Indústria e
Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira. Ele esteve nesta semana na OMC e
tratou do assunto com o diretor-geral da entidade, o brasileiro Roberto Azevêdo.
Nos bastidores, diplomatas chineses já deixaram claro que esperam do Brasil uma
posição de "aliado", principalmente diante dos compromissos assumidos por ambos no
Brics. Reuniões têm ocorrido em Pequim e em Brasília. Com ou sem uma declaração
explícita de economia de mercado, os chineses já avisaram o Brasil que não vão aceitar
mais que seus produtos enfrentem determinadas barreiras.
Até agora, um país que se considerasse afetado por um dumping de produtos chineses
poderia calcular uma taxa extra cobrada nos portos contra o bem importado. Para
fazer esse cálculo, estavam autorizados a usar preços praticados em outras partes do
mundo para demonstrar que os chineses estavam agindo de forma desleal.
A partir do dia 11, a China espera que essa regra mude e que os governos apenas
comparem os preços chineses com outros do mesmo país. Na prática, impor uma
barreira ficará mais difícil. "Vamos cumprir nossos compromissos com os organismos
internacionais. Não temos de dizer nem que sim nem que não", indicou o ministro,
sem dar detalhes de como isso será feito.
No ano passado, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) alertou o governo que o
Brasil não poderia mudar seu tratamento em relação à economia chinesa, sob risco de
não conseguir competir com as importações chinesas. Hoje, 80% das medidas
antidumping do Brasil são direcionadas contra a China. Pequim é o maior importador
de bens brasileiros.
Segundo Pereira, "o setor industrial brasileiro está se preparando e se adaptando". Ele
disse que existem conversas para avaliar se novos mecanismos de proteção terão de
ser criados. "Até o momento, não existe nenhuma portaria sendo desenhada."
Azevedo indicou que cabe a cada governo interpretar as leis estabelecidas. "Cada um
deve lidar com isso de forma responsável", defendeu.

Saída da recessão é difícil com 'gastos obesos', diz diretor do Banco Mundial
25/11/2016 – Folha de S. Paulo

O economista Otaviano Canuto, diretor-executivo do Banco Mundial, afirma que é
difícil para o Brasil sair da recessão porque o país sofre de uma "anemia de
produtividade" e de uma "obesidade de gastos".
Ele afirma que, se quiser voltar a crescer, o governo brasileiro terá de fazer as
reformas que "vinha empurrando com a barriga enquanto a economia crescia".
Canuto acredita que o principal erro dos governos petistas foi tentar elevar os
investimentos com intervenções na economia.
"Nada funcionou e só sobraram gastos descontrolados e preços represados."
O economista fez parte da primeira equipe econômica de Luiz Inácio Lula da Silva
como secretário de Relações Internacionais do Ministério da Fazenda.
Folha - O governo reduziu a previsão de crescimento do PIB (Produto Interno
Bruto) em 2017 para apenas 1%. Por que é tão difícil para o Brasil sair da
recessão?
Otaviano Canuto - A crise brasileira tem raízes mais profundas do que as políticas
econômicas recentes.
O Brasil viveu um fantástico período de crescimento, principalmente porque a renda
da base da pirâmide cresceu quase a taxas chinesas.
Mas a grande verdade é que, enquanto isso ocorria, as debilidades estruturais do país
foram empurradas com a barriga, porque seus efeitos não apareciam.
Esse crescimento foi provocado pela incorporação das pessoas ao mercado de
trabalho, que chegou a um limite quando o país se aproximou do pleno emprego.
A produtividade e os investimentos avançaram muito pouco desde a estabilização da
economia pelo Plano Real. O Brasil sofre com uma anemia de produtividade.
O gasto público também é uma trava para o crescimento?
Havia uma demanda legítima no país por resgate de milhares de miseráveis, que
aumenta o gasto com serviços governamentais.
O problema é que is- so ocorreu sem tocar em velhos privilégios –temos um dos
sistemas previdenciários mais generosos do mundo– e sem alterar as relações através
das quais parte do setor privado brasileiro "mamou" no Estado.
Tudo isso provocou um aumento fenomenal do gasto público. De 1992 a 2014, em
média, o gastou público primário, já descontando a inflação, cresceu 6% ao ano.
Isso foi absorvido enquanto o país crescia, depois o problema apareceu. É a outra face
da doença brasileira: a obesidade dos gastos.

Qual foi o principal erro das gestões petistas na condução da economia?
A gestão do PT começou bem com reformas microeconômicas, que permitiram
aumentar o crédito de forma sustentável.
Depois desse início promissor, o governo Lula achou que podia curtir a festa e
"bombou" a economia em 2010, apesar dos sinais de que o modelo de crescimento
pelo consumo estava esgotado.
O Brasil já tinha problemas estruturais de baixa produtividade que estavam latentes,
mas isso não isenta o governo –agora com Dilma– dos erros que cometeu.
Dilma tentou elevar os investimentos por meio de isenções tributárias, utilizando os
bancos públicos para impulsionar o crédito e baixando os juros na marra.
Nada disso funcionou. Os investimentos não cresceram, e sobraram para o Brasil
gastos públicos descontrolados e preços represados.
Por que não foi possível consertar o estrago no segundo governo Dilma, com
a mudança na política econômica?
Muitos pensaram que a mera mudança de política econômica seria suficiente para
impulsionar o PIB. A situação fiscal continuou deteriorando e era impossível para Dilma
resolver o problema sem reformas estruturais.
Joaquim Levy e Nelson Barbosa (ex-ministros da Fazenda no governo Dilma) cortaram
tudo que puderam. Só que mais de três quartos do gasto público primário são
intocáveis.
E esse gasto cresce ano após ano independentemente se o governo é do PT, do PSDB,
do PMDB ou do PSOL. Levy até tentou aprovar algumas reformas, mas faltava
legitimidade para Dilma. Ninguém acreditava mais nela.
A Operação Lava Jato melhorou ou piorou a percepção do Brasil no exterior?
A percepção internacional do Brasil melhorou, apesar dos impactos ruins de curto
prazo provocados pela paralisia da economia.
A prevalência da lei pesa muito na decisão de investimentos dos investidores, porque
reduz os custos dos negócios. Com a Lava Jato, a percepção de que a lei é para valer
melhorou brutalmente no Brasil.
Outra vantagem é que estamos saindo de um cartel extremamente sofisticado nas
concessões e compras públicas, para um ambiente em que a concorrência potencial
será muito maior.
Hoje a equação entre benefícios e custos da corrupção, quando ponderada pelos riscos,
deixou de ser favorável. Logo a relação entre gasto público e resultado para a
população vai melhorar, porque tem menos pedágio na economia.
O governo Temer privilegiou o ajuste fiscal e ainda não tomou medidas para
acelerar os investimentos. Qual é a sua avaliação sobre a atual
administração?
Este governo adotou a mesma receita que já tinha sido proposta por Nelson Barbosa:
fortalecimento da responsabilidade fiscal a médio e longo prazo, com metas para a
dívida pública, em troca de flexibilidade no curto prazo.
Esse "tradeoff" é muito importante para dar tempo de fazer as reformas estruturais.
Ele tentou falar isso, mas a crise política já tinha engolido tudo, com o próprio governo
e seu partido se opondo.

O novo governo agora tem uma base política favorável. A resposta é muito parecida.
Estabelecer um teto de gastos é uma camisa de força para obrigar o país a rever seus
gastos.
O senhor acha que faltam estímulos ao investimento e ao crescimento?
A crise fiscal é um problema agudo, enquanto os problemas estruturais que estão na
origem de tudo são de natureza crônica.
O ajuste fiscal não resolve o problema, mas nos obriga a fazer as reformas estruturais
que estamos empurrando com a barriga há muito tempo. E a reforma mais óbvia é a
da Previdência.
Gastamos com Previdência como um país escandinavo, mas sua população idosa é
proporcionalmente a metade. O Brasil não tem idade mínima para se aposentar, o que
é uma aberração comparado com o resto do mundo.
Como a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos pode afetar o Brasil? Vai tornar
ainda mais difícil o país sair da recessão?
O principal mecanismo preocupante é a velocidade com a qual os juros vão subir nos
Estados Unidos, o que pode reduzir a margem de manobra do governo brasileiro no
curto prazo para estimular a economia.
Trump prometeu aumentar os investimentos, o que vai elevar os gastos e levar o
Federal Reserve a subir os juros. Isso vai atrair capitais para os EUA e pode forçar os
países emergentes a também subir os juros.
Se os Estados Unidos realmente ficarem mais protecionistas, China e México têm que
se preocupar mais do que o Brasil. O efeito para a economia brasileira pode ser indireto
em razão do que ocorrer na China.
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Pequenos industriais que tentam inovar são penalizados, diz Abimaq
25/11/2016 – DCI

Falta incentivo do Estado para as micro e pequenas indústrias no Brasil, enquanto as
médias e grandes recebem estímulos que nem seriam necessários. A avaliação é do
diretor de tecnologia da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e
Equipamentos (Abimaq), João Alfredo Delgado.

"O pequeno empresário que tenta inovar é penalizado", afirma Delgado. O especialista
alega que muitas vezes o industrial de menor porte oferece como garantia algum bem,
como carro ou terreno, para conseguir financiamento, e acaba perdendo esse
patrimônio. O argumento do diretor é que muitas inovações não dão certo na primeira
tentativa - às vezes é necessário errar para chegar ao acerto. Contudo, as pequenas
indústrias não conseguem sustentar todas essas tentativas.
Delgado considera que a Finep, agência de fomento criada para financiar a elaboração
de estudos para projetos e programas de desenvolvimento econômico, é ineficiente
para as micro e pequenas indústrias.
Vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, a agência
financia projetos caros, acima de R$ 10 milhões, para empresas como Petrobras e
Braskem, que não precisam desse auxílio, diz o diretor da Abimaq. Na sua análise,
esse subsídio deveria ser destinado a dezenas de micro e pequenos industriais, o que
inclusive diluiria o risco do Estado na aplicação desses recursos.
Aproximação com startups
Para melhorar esse cenário de inovação nas indústrias de menor porte, a Abimaq é
parceira da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) numa iniciativa
apresentada nesta quinta-feira, em São Paulo: o Programa Nacional de Conexão
Startup-Indústria.
Serão destinados R$ 10 milhões para esse projeto, que pretende facilitar a conexão
entre empresários e startups. "Entendemos que, na manufatura avançada, você
[industrial] não conseguirá fazer todas as competências da indústria sozinho,
principalmente aspectos como internet das coisas e big data", diz Delgado.
A ABDI esteve presente no maior evento de empreendedorismo do País, o Case, que
ocorreu no início do mês em São Paulo. Na ocasião, a gerente de desenvolvimento
tecnológico e inovação da agência falou no painel "Startups de Indústria: Por que é a
hora de abrir ou investir em uma", quando ressaltou a importância dessa aproximação
entre indústrias consolidadas e empresas nascentes.
Apesar de considerar o atual patamar do câmbio e a recessão econômica como
principais fatores para a retração da indústria, Delgado acredita que a inovação é
necessária para o setor neste momento, porque, quando o cenário mudar, a demanda
será por máquinas com mais tecnologia.
Ele reitera que ações do governo e o Programa Nacional de Conexão Startup-Indústria
são necessários para incentivar o empresário, que hoje enfrenta o dilema de investir
em tecnologia mesmo estando em retração.
Medidas do governo devem impedir queda de vendas da indústria em 2017
25/11/2016 – DCI

As recentes medidas do governo federal para estimular o mercado de construção
podem impedir que a indústria de materiais tenha uma nova queda em 2017. As ações
incluem os R$ 7 bilhões anunciados ontem na linha Construcard, voltada para
reformas.

"O conjunto de medidas está longe de ser uma salvação para o setor, mas pode
impedir uma nova queda do faturamento em 2017, que seria a quarta consecutiva",
afirmou em entrevista ao DCI o presidente da Associação Brasileira da Indústria de
Materiais de Construção (Abramat), Walter Cover.
Entre os estímulos anunciados recentemente pelo governo estão a nova faixa do Minha
Casa Minha Vida, os cartões Reforma e Construcard e juros mais baixos da Caixa
Econômica Federal para a compra de imóveis.
"Se todas essas medidas surtirem o efeito esperado, devemos ter em 2017 um
desempenho neutro em relação a este ano. Ao menos, o faturamento vai parar de
cair", destaca Cover. Para 2016, a projeção da Abramat é de uma queda de 12% do
faturamento da indústria.
Nesta quinta-feira (24), o presidente Michel Temer anunciou uma linha de crédito de
R$ 7 bilhões para o Construcard. "O programa é importante porque estimula uma
cadeia complexa, que abrange fabricantes, varejo e mão de obra para executar as
reformas", explica Cover.
Ele acrescenta que a nova fase do programa estimula a compra de produtos que
economizam água e energia e inclui itens de segurança para residências, que antes
não estavam contemplados.
"Além disso, só podem ser vendidos materiais que possuem selo de conformidade, que
garante qualidade e segurança ao produto", pontua. Segundo o dirigente, o montante
de R$ 7 bilhões - que pode crescer no ano que vem - deve ser multiplicado na cadeia.
"Quando uma família resolve fazer uma reforma, geralmente decide por fazer
mudanças adicionais e acaba desembolsando mais do que pretendia no início",
comenta.
Essa também é a visão do diretor superintendente do grupo Astra, Manoel Flores. "As
famílias, quando decidem fazer uma reforma, sempre acabam gastando mais do que
planejavam para arrumar a casa. Esses R$ 7 bilhões vão se transformar num montante
maior para a indústria de materiais." O grupo, com faturamento acima de R$ 500
milhões, acredita que para o ano que vem o mercado de materiais de construção deve
parar de cair.
"O ano de 2016 foi muito ruim, a população está consumindo só o essencial. Porém,
medidas como a linha do Construcard estimulam a economia e é disso que o País está
precisando no momento."
Flores salienta que os fabricantes de materiais de construção têm plena consciência
da profundidade da crise e trabalham para reverter o quadro. "A massa salarial das
famílias ainda está muito pressionada, o medo do desemprego persiste e o crédito
continua escasso. A retração da indústria, neste ano, vai ser significativa", estima o
executivo.
Ele projeta uma retração do faturamento do grupo Astra em 10% para 2016, mas a
companhia prevê uma melhora do cenário no ano que vem.
"Para 2017, projetamos um crescimento, em volumes, de 5%", estima o diretor do
grupo, cujas empresas fabricam dezenas de itens de acabamento.
Flores acrescenta ainda que o grupo adotou medidas para melhorar a rentabilidade,
fortemente impactada pela crise. "Estamos reduzindo custos para recuperar as
margens."

Conjuntura
Com os estímulos do governo ao mercado de construção, o varejo deve ganhar mais
representatividade no faturamento da indústria. Historicamente, o segmento
conhecido como mercado "formiguinha" responde por 50% da receita dos fabricantes.
"Mas em 2016, essa fatia subiu para aproximadamente 55%", revela Cover.
Dentro desse universo, apenas 10% do faturamento vêm dos home centers e grandes
redes. O restante é composto de varejistas independentes.
"Estímulos ao consumo impactam positivamente a cadeia da construção, que sofre há
muito tempo com a falta de investimentos em infraestrutura e edificações [prédios
residenciais e comerciais]", diz Cover.
Empresas enxugam estruturas e seguram salários e bônus
25/11/2016 – GS Notícias
Publicado em 24/11/2016 por Valor Online
A crise econômica causou mais demissões nas empresas, tornou as estruturas mais
enxutas e atingiu o bolso dos funcionários e executivos que tiveram aumentos abaixo
da inflação e receberam os menores bônus nos últimos cinco anos. O cenário é de uma
pesquisa da consultoria de recursos humanos Mercer, realizada com 478 empresas de
médio e grande porte, de diversos setores.
Um quarto das empresas pesquisadas registraram diminuição no quadro de
funcionários neste ano, de em média 14%. Construtoras, montadoras e companhias
de bens de consumo foram as que registraram maior redução no número de
funcionários. A maior diminuição foi no nível operacional - 18% do quadro - mas houve
também cortes significativas no nível de diretoria (6%).
"Isso mostra a juniorização das empresas, que estão demitindo pessoas mais caras e
substituindo por mão de obra mais barata, usando o gerente para fazer o mesmo
trabalho do diretor, ou gerando acumulação de funções", explica Rogério Bérgamo,
líder de soluções de informação da área de talento da Mercer.
Embora estejam trabalhando mais, os profissionais estão ganhando menos. O
crescimento médio da remuneração total na comparação com o ano passado foi de
3,8%, abaixo da inflação, que fechou 2015 em 10,7% segundo o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA). Os níveis operacionais foram os que registraram maior
aumento, de 8,1%, por conta de acordos coletivos.
Diretores e vice-presidentes tiveram o menor incremento, de apenas 0,7%, como
reflexo dos cortes nesses níveis. Como contraste, gerentes e gerentes seniores tiveram
aumentos de 2,5% e 3%, respectivamente. Já executivos de nível de presidência
registraram aumento de 4,1%.
"Em momentos de crise, os presidentes acabam tendo atuação muito relevante pra
definir estratégia. Além disso, se a empresa toma a decisão de reestruturar o nível de
baixo, de vice-presidentes e diretores, o presidente acaba mais demandado", diz
Bérgamo. Os bônus pagos no primeiro semestre de 2016, referentes ao desempenho
de 2015, ficaram abaixo do esperado em todos os níveis.
Os presidentes receberam 4,6 salários em incentivos de curto prazo, valor menor do
que a meta de 7 salários, e do que o recebido no ano passado (5,4) e no ano anterior
(6,5). Diretores ganharam 2,9 salários em bônus em 2016, contra 3,5 em 2015 e 4
em 2014.
Os níveis mais juniores, como o operacional e de coordenação, foram os únicos que
receberam incentivos de curto prazo em proporção similar ao ano passado, cerca de

um salário, ainda que eles também tenham ficado abaixo da meta das empresas, de
cerca de um salário e meio.
"É o menor valor nos últimos cinco anos", diz Bérgamo. Embora as empresas estejam
promovendo reduções em diversos pontos, os benefícios oferecidos se mantiveram
estáveis ou aumentaram entre o ano passado e o atual.
Todas as participantes da pesquisa oferecem plano de saúde, 94%, seguro de vida,
96%, ticket restaurante e 86%, assistência odontológica. A oferta de checkup para
executivos cresceu 19%, e hoje 65% das companhias têm esse benefício. A concessão
de carros também aumentou, em 6%, no nível gerencial.
Segundo Bérgamo, esses profissionais estão sendo mais valorizados - ainda que como
consequência dos cortes nos níveis superiores. "Ter benefícios mais atrativos é um
recurso interessante para buscar e manter bom profissionais", diz.
Lucro da ThyssenKrupp cai 4% no ano fiscal de 2016 e fica abaixo do
esperado
25/11/2016 – GS Notícias
O grupo industrial alemão ThyssenKrupp divulgou hoje que teve lucro líquido de 296
milhões de euros (cerca de US$ 312 milhões) no ano fiscal de 2016 (encerrado em
setembro), 4% menor que o ganho de 309 milhões de euros registrado no ano
anterior. O número ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall
Street Journal, que previam lucro de 364 milhões de euros.
As vendas anuais recuaram 8%, a 39,29 bilhões de euros, enquanto as encomendas
diminuíram 9%, a 37,42 bilhões de euros, devido principalmente a importações mais
fortes e pressões de preços nos negócios de materiais, que incluem as operações de
aço.
No ano fiscal de 2017, a ThyssenKrupp espera registrar Ebit ajustado em torno de 1,7
bilhão de euros, ante 1,5 bilhão de euros no ano até setembro. A empresa também
prevê uma "clara melhora" no lucro líquido e um fluxo de caixa livre "levemente
positivo" antes de fusões e aquisições.
No ano fiscal que se encerrou, o fluxo de caixa livre antes de fusões e aquisições da
ThyssenKrupp somou 198 milhões de euros, ante 115 milhões de euros no ano
anterior.
A ThyssenKrupp informou ainda que vai propor dividendo por ação de 0,15 euro para
o ano fiscal de 2016, repetindo o valor de 2015.

