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Lucro da indústria metalmecânica registra queda de 21% em 2016
30/01/2017 – CIMM
As projeções para 2017 são de retomada lenta, mas dependente de alguns
fatores.
A atividade metalmecânica de Caxias do Sul somou, no ano passado, faturamento de
R$ 11,3 bilhões, recuo de 20,9% na comparação com 2015. É o terceiro resultado
negativo consecutivo, o que representa variação de 53% em relação a 2013, quando
o setor teve vendas de R$ 24 bilhões. "Chegamos ao limite, não há mais como suportar
esta situação", desabafou Reomar Slaviero, presidente do Sindicato das Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico (Simecs), durante a apresentação do
desempenho financeiro de 2016, ano em que o faturamento foi o mais baixo da última
década.
A retração se deu nos três setores básicos da indústria local: automotivo,
eletroeletrônico e metalmecânico. No automotivo, segmento de maior impacto
econômico na cidade e região, a queda no faturamento chegou a 21,5% na
comparação dos últimos dois anos. No mercado eletroeletrônico, o recuo foi mais
crítico, quase 32%. Sequer as exportações colaboraram: os embarques somaram R$
2,465 bilhões, recuo de 6,5%.
Além de adiar e, principalmente, suspender investimentos, a indústria reduziu
drasticamente o quadro de trabalhadores. O estoque de vagas, que era de 55.224 em
janeiro de 2012, caiu para 33.290 em dezembro passado, recuo de 40%. "O número
de demissões só não foi maior porque o setor fez uso de ferramentas, como a

flexibilização de jornada de trabalho", relatou Slaviero. Desde março de 2014, a cada
trimestre, há redução no estoque de vagas formais. Em 2015, o setor fechou 9,2 mil
empregos e, no passado, 3,7 mil.
Segundo o dirigente, não há segurança de recuperação destes empregos no curto
prazo. Pode, inclusive, haver mais demissões, pois consolidada a expectativa de
reação nas vendas, algumas empresas poderão aproveitar o ingresso de recursos para
o pagamento das verbas indenizatórias. "Tem várias organizações com pessoal
excedente e que não demitem por falta de dinheiro. A capacidade ociosa é muito
grande."
As projeções para 2017 são de retomada lenta, mas dependente de alguns fatores.
Segundo Rogério Gava, consultor de planejamento econômico da entidade, apesar do
nível de confiança do empresariado ter crescido, as incertezas políticas internas, como
o andamento da Lava Jato, e as externas, como o novo governo de Donald Trump,
nos Estados Unidos, impedem uma visão mais clara sobre o ano. Ele acredita que a
aceleração econômica se consolidará em 2018. "O certo é que 2017 será um exercício
de desafios críticos, um ano de transição", expôs.
Slaviero comenta que, fosse considerada apenas a expectativa para o primeiro
bimestre e o resultado de janeiro, a estimativa seria de um ano ainda pior. "Mas este
período não pode ser considerado como um referencial. Historicamente, o resultado é
mais baixo", explicou. Segundo ele, investimentos postergados nos últimos anos não
voltarão aos patamares normais rapidamente.
Turbina inovadora gera energia barata com ondas do mar
30/01/2017 – CIMM
Começou, no litoral da Espanha, o teste de mais uma tecnologia objetivando gerar
eletricidade limpa e sustentável explorando as ondas do mar.
O projeto Opera, financiado pela União Europeia, lançou ao mar o primeiro protótipo
do gerador Marmok, um novo tipo de gerador cujas turbinas podem gerar até 30 kW
cada uma. O segundo protótipo deverá ser ancorado no mesmo local em 2017.
O dispositivo é descrito por seus idealizadores como um "absorvedor pontual" baseado
no princípio da coluna de água oscilante - a força vem das ondas do mar, mas as
turbinas são giradas por ar.
Trata-se de uma grande boia flutuante, com 5 metros de diâmetro, 42 metros de
comprimento e 80 toneladas de peso. A boia, que acomoda duas turbinas com
capacidade nominal de 30 kW, fica quase inteiramente submersa.
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As ondas capturadas criam uma coluna de água dentro da estrutura central da boia,
estrutura esta que se move como um pistão pelo movimento de ida e volta das ondas,
comprimindo e descomprimindo o ar em uma câmara na parte superior do dispositivo.
O ar é então expelido pelo topo, onde é aproveitado por uma ou mais turbinas, cuja
rotação aciona o gerador de eletricidade.
"Este projeto colaborativo europeu de demonstração da energia das ondas irá produzir
dados importantes, que permitirão a próxima fase de comercialização da produção de
energia a partir do oceano," disse Lars Johanning, da Universidade de Exeter e
principal pesquisador do projeto.

O projeto vai aproveitar os sistemas de amarração compartilhados usados há muito
tempo nas fazendas de aquicultura, onde reduzem os custos de ancoragem em quase
50%.
A propósito, um dos grandes argumentos da equipe é que este dispositivo deverá
produzir eletricidade a um custo muito baixo - eventualmente o menor custo dentre
os vários projetos de geração de energia no mar atualmente em testes na Europa,
envolvendo exploração das ondas, das marés e das correntes oceânicas.
A grande diferença é que trata-se de um projeto público, com dados compartilhados
entre pesquisadores de várias universidades, enquanto a maioria dos outros testes
são empreendimentos privados, o que torna virtualmente impossível dispor de dados
confiáveis que permitam comparar as diversas tecnologias e traçar planos de longo
prazo para a geração sustentável de energia.
No geral, o projeto Opera pretende desenvolver tecnologias que permitam uma
redução de 50% nos custos operacionais em mar aberto, acelerando assim o
estabelecimento de padrões internacionais e reduzindo as incertezas tecnológicas e os
riscos técnicos e empresariais para adoção da tecnologia em larga escala.

As turbinas ficam na horizontal, acima da coluna d'água, facilitando muito a
manutenção.

Geração de caixa de empresas não é compatível com dívida
30/01/2017 – Tribuna PR
Em uma recessão que já dura mais de dois anos, o número de empresas em
dificuldades tem crescido significantemente. Cerca de 60% de 800 médias e grandes
empresas do País não conseguem pagar os juros das dívidas com a atual geração de
caixa, de acordo com levantamento feito pela RK Partners, de Ricardo Knoepfelmacher,
conhecido como Ricardo K, especializada em reestruturações de empresas.
Com isso, a busca por reestruturação vai elevar as operações de fusões e aquisições
no País neste ano. Os principais bancos, que são muitas vezes credores das grandes
empresas, também buscam investidores para injetar capital novo nas companhias com
problemas. No ano passado, a gestora canadense Brookfield e a chinesa State Grid
foram protagonistas em grandes transações.
A expectativa é que neste ano diversos fundos de private equity (que compram
participação em empresas) sejam mais ativos em aquisições. Eduardo Armonia,
responsável pela área de reestruturação e recuperação de crédito do atacado do Itaú,
afirma que muitas das empresas que enfrentam dificuldade financeira hoje não foram
afetadas necessariamente pela crise econômica. O problema, nesses casos, é a má
gestão. Isso significa que o ativo pode ser uma boa opção de compra no mercado.
Recessão
A combinação explosiva nos últimos dois anos de recessão, escassez de crédito e má
gestão, em alguns casos, não tem dado uma alternativa que não seja a recuperação
judicial. “Quando há um trabalho preventivo, a empresa não tem de seguir esse
caminho. Mas, tradicionalmente, no Brasil, as companhias chegam para reestruturar
a dívida quando a situação está muito complicada”, diz Fábio Flores, sócio da
consultoria TCP Latam. Ele lembra ainda que o índice de sucesso nas recuperações
judiciais brasileiras é muito pequeno.
Na visão do vice-presidente do Bradesco, Domingos Abreu, a escolha pela recuperação
judicial não é o melhor caminho, seja para a empresa ou para o banco.
“Diferentemente dos Estados Unidos, onde as empresas se recuperam e voltam ao
mercado, no Brasil esse instrumento precisa ser aprimorado.”
Para Gustavo Alejo Viviani, do Santander, a recuperação da economia poderá dar um
alívio a parte das empresas. “O mercado de capitais (tanto para emissão de dívidas
como de ações) está reagindo.”
Scania mantém aportes no País, apesar da crise
30/01/2017 – Tribuna PR
Com a expectativa de que o Brasil volte a crescer e com uma estratégia voltada para
exportações, a Scania acelerou os investimentos no País.
A montadora engatou, em 2016, um programa de desembolsos de R$ 2,6 bilhões na
operação brasileira até 2020, disse Per-Olov Svedlund, presidente da empresa na
América Latina, ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do grupo Estado.
A média anual de aporte passa a ser de R$ 520 milhões – até então era de R$ 100
milhões. O executivo não detalhou os projetos.

Força-tarefa dos bancos tenta evitar quebra de empresas
30/01/2017 – Tribuna PR
Depois de amargarem perdas com a deterioração financeira de grandes empresas, que
entraram em recuperação judicial ou estão envolvidas na Lava Jato, os maiores bancos
privados do País – Itaú, Bradesco e Santander – começaram, nos últimos meses, a se
organizar para evitar uma crise ainda maior. A preocupação é que essa onda de
recuperações se intensifique e provoque um efeito cascata de estragos na já combalida
economia do País.
Com equipes especializadas, esses bancos criaram departamentos totalmente focados
na reestruturação de médias e grandes empresas. A ideia é trabalhar de forma
preventiva, antes que o problema leve mais companhias a um processo de
recuperação judicial ou falência – o que é prejudicial também para o balanço dessas
instituições, que no último ano tiveram de fazer provisões para perdas bilionárias. Os
casos mais emblemáticos foram os da Oi, com dívidas de R$ 65 bilhões, e da Sete
Brasil, criada para entregar sondas para a Petrobrás, com débito de R$ 20 bilhões.
Fontes de mercado afirmam que há uma “watch list” (lista de monitoramento) de cerca
de R$ 300 bilhões em dívidas de médias e grandes empresas na mira de bancos para
reestruturação. Esse valor exclui a dívida da Oi e parte das renegociações de dívidas
já feitas por algumas das empresas do grupo Odebrecht.
Seleção
A qualquer sinal de alerta sobre a saúde financeira de empresas, seja pela piora de
indicadores do balanço ou por atrasos em contas (dívidas ou impostos, por exemplo),
as equipes de reestruturação desses bancos entram em ação para tentar estancar o
problema de forma preventiva.
“Queremos nos antecipar ao problema”, diz Eduardo Armonia, diretor responsável pela
área de reestruturação e recuperação de crédito de atacado do Itaú. “A queda da
rentabilidade de uma empresa ou atraso de pagamento já acendem um alerta para o
banco.”
Diante de uma grande quantidade de empresas em dificuldades – seja por causa da
crise econômica ou por causa da Lava Jato -, o time de reestruturação dos bancos
inicia o pente-fino pelos setores nos quais as instituições têm maior exposição. Nessa
lista estão os segmentos de construção, infraestrutura, varejo, revenda de carros e
mercado imobiliário.
Partindo dos setores, esses executivos afunilam as análises até chegar às empresas
mais frágeis. Em alguns casos, as companhias não têm noção da realidade que vivem
e precisam ser alertadas pelos bancos, diz o vice-presidente do Bradesco, Domingos
Abreu, responsável pela área de crédito e reestruturação.
Com esse diagnóstico em mãos, as instituições financeiras oferecem um “pacote de
ajuda”, que vai desde tomar ativos como garantia e alongar as dívidas até buscar um
novo investidor para injetar capital na empresa.
Em muitas situações, a venda de ativos é a melhor saída. Foi o que ocorreu com a
Renova Energia, uma das maiores geradoras de energia eólica do País. A empresa
rolou uma parte de seus débitos e vendeu ativos para honrar compromissos.
Inicialmente a reestruturação buscava um sócio para capitalizar a empresa – o que foi
adiado com a venda de um parque eólico por R$ 650 milhões.
Outro que está em reestruturação é o grupo Rossi, que tenta evitar o mesmo caminho
da concorrente PDG, cuja recuperação judicial é dada como certa. Fontes afirmam que

o grupo renegocia o alongamento das dívidas e está em conversas para dar imóveis
como garantia. A empresa não quis se pronunciar.
Escalada
A mudança de postura dos bancos é explicada pela rápida escalada dos pedidos de
recuperação. Só no ano passado, 1.863 empresas entraram com pedidos na Justiça –
volume 44% superior ao de 2015, com 1.287 ocorrências. “Criamos essa estrutura em
2015 por causa da piora na economia, do aumento das recuperações e da Lava Jato”,
diz Gustavo Alejo Viviani, superintendente executivo de negócios de recuperação da
área de atacado do Santander.
Para este ano, a recuperação da economia, com a queda dos juros e aumento dos
preços das commodities, deve dar algum alívio às empresas. Mas os bancos seguem
atentos e querem evitar um déjà vu de 2016.
Receita amplia prazo para empresas para imposto retido na fonte
30/01/2017 – Bem Paraná
As empresas ganharam quase duas semanas adicionais para enviar a Dirf (Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte) de 2017. Instrução normativa da Receita
Federal publicada nesta sexta-feira (27) no "Diário Oficial da União" estendeu de 15
para 27 de fevereiro a data limite para entrega do documento. As informações são da
Agência Brasil.
A Receita não informou o motivo do adiamento. Na Dirf, as empresas informam os
rendimentos dos empregados, além do IR e das contribuições retidos na fonte, como
a da Previdência Social. Na declaração, as empresas também repassam dados como
rendimentos a beneficiários, créditos ou remessas a residentes ou a não-residentes.
O programa gerador da Dirf pode ser baixado na página da Receita na internet,
clicando aqui..
A Dirf é um dos principais documentos usados para investigar contribuintes. Se os
dados do IR informados pela empresa estiverem diferentes dos repassados pelas
pessoas físicas na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, enviada até o fim
de abril, o contribuinte cai na malha fina e deixa de receber a restituição ou tem de
pagar imposto a mais que o declarado.
Bandeira verde será mantida nas contas de energia de fevereiro
30/01/2017 – Bem Paraná
Com a melhora dos níveis dos reservatórios do país devido às chuvas que vem
ocorrendo desde o inicio de 2017, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica)
anunciou nesta sexta (27) que em fevereiro será mantida a bandeira tarifária verde,
ou seja, sem cobrança extra dos consumidores.As informações são da Agência Brasil.
Em nota, a Aneel informou que “a condição hidrológica favorável”, que consta do PMO
(Programa Mensal de Operação) do ONS (Operador Nacional do Sistema), possibilitou
o acionamento de térmicas com custo operacional reduzido, chamadas de CVU (Custo
Variável Unitário), abaixo de R$ 211,28 por MWh (megawatt-hora).
A cor da bandeira em vigor no mês da cobrança é impressa na conta de luz e indica o
custo da energia elétrica, em função das condições de geração de eletricidade. Por
exemplo, quando chove menos, os reservatórios das hidrelétricas ficam mais vazios e
é preciso acionar mais termelétricas para garantir o suprimento de energia.

De janeiro de 2015, quando o sistema foi implementado, até fevereiro de 2016, a
bandeira tarifária se manteve vermelha, primeiramente com cobrança de R$ 4,50 a
cada 100 kWh (quilowatts-hora) consumidos e, depois, com a bandeira vermelha
patamar 1, que significa acréscimo de R$ 3,00 a cada 100 kWh.
Em março de 2016, a bandeira passou para amarela, com custo extra de R$ 1,50 a
cada 100 kWh. De abril a outubro ficou verde, sem cobrança extra. Em novembro
passado, a bandeira passou para a cor amarela novamente e, em dezembro, passou
para verde.
O sistema de bandeiras tarifárias foi criado como forma de recompor os gastos extras
com a utilização de energia de usinas termelétricas, que é mais cara do que a energia
de hidrelétricas.
Bolsa divulga 15 empresas que terão listagem cancelada
30/01/2017 – Bem Paraná
A BM&FBovespa divulgou, nesta sexta-feira (27), uma lista de 15 empresas que serão
excluídas de listagem na Bolsa. O cancelamento ocorrerá em 6 de março, mas os
ativos deixarão de ser negociados no dia 2 do mesmo mês.
A suspensão ocorre pelo descumprimento recorrente de normas da companhia como
não entregar informações financeiras ou ter ações negociadas por menos de R$ 1
(penny stocks), que tornam a Bolsa mais volátil. Dessas companhias, sete já estavam
com as negociações suspensas pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários), entre elas
a Agrenco, Companhia Agropecuária do Jahu, Companhia Docas de Imbituba, DHB,
Firmeza Agroindustrial, Laep e RJ Capital Partners.
Também serão suspensas as empresas Cobrasma, Companhia Industrial Schlösser,
Fiação e Tecelagem São José, IGB Eletrônica (Gradiente), Maori, Tecblu Tecelagem
Blumenau, YPF e Construtora Sultepa.
Para Sultepa e RJ Capital Partners, a Bolsa determinou a realização de Oferta Pública
de Aquisição de ações, um mecanismo que permitiria a minoritários a venda dos papéis
pelo preço médio das ações nos últimos 12 meses, minimizando os prejuízos pela
exclusão da companhia da Bolsa.
No entanto, a imposição não garante que compradores recomprarão as ações. A maior
parte das empresas que terão a listagem cancelada estão em recuperação judicial ou
já tiveram a falência decretada.
Metalúrgicos de São José dos Pinhais conquistam R$ 34 mil entre PLR e abono
30/01/2017 – Bem Paraná

Na tarde desta quinta-feira (26) trabalhadores da JTEKT, em São José dos Pinhais,
aprovaram em assembleia liderada pelo Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba
(SMC) o acordo salarial com um montante de R$ 34.816,54. Negociada entre Sindicato
e direção da empresa a proposta aprovada na porta de fábrica é válida para 2017 e

2018. A quantia que chega quase aos R$ 35 mil por trabalhador, é soma do abono
com a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) para o período em vigência.
“É um acordo importante, tanto para os trabalhadores quanto para a empresa, pois
motiva a todos na linha da produção, fortalece a marca e reflete positivamente na
economia. É este bom senso que nós metalúrgicos sempre procuramos estabelecer
nas negociações”, ressalta o presidente do SMC, Sérgio Butka.
A JTEKT é uma empresa japonesa com unidade brasileira em São José dos Pinhais
desde 2010. Esta planta emprega cerca de 450 trabalhadores e produz peças
automotivas, entre elas direções hidráulica e elétricas. O potencial de produção é de
1,3 milhão de peças por ano. Além do mercado interno, a empresa atende também as
principais montadoras do Mercosul.
Veja abaixo o acordo salarial para 2017/18
- PLR:
R$ 11.550,13 (2017 e 2018)
2017
R$ 6.731,93 de adiantamento para abril
R$ 4.818,20 (fechamento 100% das metas) para janeiro de 2018
- Abono: R$ 5.858,14 (2017 e 2018)
2017
R$ 1.972,19 de adiantamento para abril
R$ 3.885,95 para outubro
- Salário:
INPC + 1,5% aumento real (aplicação em Novembro de 2017/18)
- Vale Alimentação:
2017: Aumento de 17%, subindo dos atuais R$ 343,00 para R$ 400,00 (aplicação em
Outubro)
2018: R$ 400,00 reajustado pelo INPC + 1,5% de aumento real (aplicação em
Outubro)
Montadoras e concessionárias têm dificuldade para vender no meio digital
30/01/2017 – Automotive Business

Montadoras e concessionárias já descobriram que o consumidor está cada vez mais
engajado na internet. Pesquisam preços, comparam modelos e chegam à revenda
bem-informados, cientes do que querem.
Falta, no entanto, criar sistemas para abordar este novo cliente e transformar a
propaganda e os leads gerados online em vendas efetivas. Esta é justamente a
proposta da Leadworks, empresa nacional afiliada à consultoria de origem alemã
Door International Brasil.
O empreendimento nasceu em 2015 com foco em aumentar a taxa de conversão das
ações no meio digital. “As montadoras ainda usam processos e sistemas antigos, que
não são adequados à demanda atual. Hoje o cliente quer comodidade, quer valorizar
seu tempo”, analisa Danton Velloso, CEO do empreendimento. O executivo, que no

passado foi cofundador a Webmotors, garante que este é o serviço que a empresa
trabalha para entregar.
O papel da Leadworks é atender ao cliente que vem do meio digital, fruto das ações
das montadoras. Normalmente todos os leads gerados neste ambiente seriam
direcionados para as concessionárias. A empresa chega para fazer o meio de campo
antes de passar o cliente para a revenda.
“Entramos em contato até duas horas depois de o consumidor ter manifestado
interesse de compra na internet”, aponta. Com esta aproximação, a companhia verifica
se há mesmo interesse e prepara o terreno para a venda, fala dos diferenciais o carro
que ele pretende adquirir, checa se há necessidade de financiamento, entre outros
aspectos.
Depois de receber autorização do cliente para passar seu contato para a
concessionária, a Leadworks levanta ainda informações do consumidor na internet,
com dados do Facebook e do LinkedIn, por exemplo.
“Assim a revenda tem os dados completos e total condição de efetivar a venda. Eles
só precisam agendar um horário e receber o cliente”, resume. O resultado, promete
Velloso, é taxa de conversão de dois dígitos, considerando apenas os contatos
encaminhados para a concessionária.
O número impressiona quando comparado com a média de 23% de conversão em
vendas dos clientes que visitam as concessionárias. No meio digital este porcentual é
quase incipiente.
Segundo Velloso, normalmente apenas de 1,2% a 1,5% dos leads gerados online são
convertidos em negócio. “A rede de distribuição muitas vezes não dá credibilidade,
acredita que não há intenção real de compra neste ambiente. As empresas precisam
se adaptar a este novo cliente”, reforça.
EXPANSÃO EM PLENA CRISE
Para emplacar o serviço no mercado, Velloso assume o risco da operação. Ele monta
a equipe de consultores, que passa por treinamento para entrar em contato com o
cliente e falar em nome da marca. “Não é um call center. É um atendimento
especializado mesmo”, diz.
O valor pago pelo cliente é correspondente ao resultado. “Conseguimos dar um retorno
muito bom. Os clientes se impressionam com o potencial de conversão em vendas”,
conta, enumerando que a ferramenta já foi usada pela Toyota, Honda Motos, Renault
e Peugeot. “Há outras montadoras interessadas.”
Enquanto o mercado interno de veículos encolhe, a companhia vê um oceano azul de
oportunidades para avançar.
”Em 2016 a Leadworks já foi 40% do faturamento da Door International Brasil.
Queremos dobrar as receitas em 2017”, conta o executivo, sem detalhar números. Um
dos caminhos para isso é a internacionalização. “Nossa ideia é começar a oferecer
nossos serviços em toda a América Latina”, aponta.

Nissan lidera em picapes e SUVs no Chile
30/01/2017 – Automotive Business

A Nissan comemora o seu segundo ano de atividades no Chile com a liderança em dois
segmentos, picapes e utilitários esportivos. A caminhonete mais vendida naquele
mercado é a Nissan NP300 e os SUVs X-Trail e Qashqai também conquistaram os
consumidores locais.
A Nissan lançou ainda naquele país outros produtos como Sentra, Murano, Kicks e
apresentou novas versões do March e do Versa, fabricados no Brasil. Com isso, a
marca japonesa detém participação de mercado de quase 8% no acumulado de janeiro
a dezembro de 2016.
No Chile o novo Sentra foi apresentado em junho, um mês depois do Brasil. E o Kicks
foi mostrado por lá em novembro, três meses depois do início das vendas no mercado
brasileiro.
Autopeças: reposição para linha leve tem alta de 5%
30/01/2017 – Automotive Business

O Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores
(Sindipeças) divulgou um estudo dedicado ao segmento de autopeças para o setor da
reposição. O trabalho mostra que enquanto as vendas de componentes para a linha
leve tiveram alta de 5%, os itens para pesados recuaram 10,3% (acesse aqui). O
provável motivo para essa disparidade é a ociosidade que ocorre no segmento de
transporte.
Os números se referem ao período de janeiro a novembro de 2016 no confronto com
os mesmos meses o ano anterior. O resultado geral dos dois segmentos levou a uma
pequena alta de 2,2% do faturamento com o aftermarket (leia aqui).
O novo estudo consolidado pelo Sindipeças traz também, entre outras informações, a
variação mensal no consumo de combustíveis (diesel, etanol e gasolina) pelo País,
fluxo nas rodovias pedagiadas e dados do mercado de serviços de transporte a partir
de informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e da Associação Brasileira
de Concessionárias de Rodovias (ABCR).
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30/01/2017 – Folha de S. Paulo

A promotoria de Brunswick, norte da Alemanha, anunciou nesta sexta-feira (27) que
está investigando o ex-conselheiro-delegado da Volkswagen, Martin Winterkorn, por
seu envolvimento no caso das emissões poluentes adulteradas.
"O número de pessoas indiciadas passou de 21 para 37. Entre, está Martin
Winterkorn", afirmou a promotoria em um comunicado.
A fonte também disse ter elementos suficientes de que Winterkon estaria a par da
execução da fraude.
Winterkorn negou todas as acusações na semana passada, ao depor diante de uma
comissão parlamentar alemã, e afirmou que nunca soube nada sobre manipulação dos
motores a diesel do grupo até o escândalo ter vindo à tona, em setembro de 2015.
O ex-dirigente, de 69 anos, se gabava de conhecer "cada parafuso" de seus veículos
e desmentiu saber da manipulação em 2015, como suspeitam as autoridades
americanas.
As autoridades americanas, que acabam se assinar com a Volkswagen um acordo de
US$ 4,3 bilhões para encerrar o processo penal do caso, além dos US$ 17,5 bilhões
em indenizações, acusam a antiga direção da fabricante desde a recente acusação por
fraude de Olivier Schmidt, um dos executivos do grupo.
Segundo a confissão de Schmidt ao FBI, a direção da Volkswagen foi informada sobre
a manipulação em meados de 2015, mas decidiu não falar nada.
A Volkswagen aceitou declarar-se culpada por "conspiração" e "obstrução da justiça"
por ter destruído documentos para encobrir sua atuação às autoridades dos EUA, mas
o acordo final de 86 páginas, consultado pela AFP, não esclarece as responsabilidades
dentro do grupo.
Este tema é crucial na Alemanha, onde as autoridades de Brunswick receberam mais
de 1.400 queixas de acionistas que se estimam prejudicados pela comunicação tardia
do grupo, e pedem mais de € 8 bilhões por perdas e danos.
Concessionárias serão centros de serviços e de distribuição
30/01/2017 – Automotive Business
Assim como a indústria automotiva, o modelo de negócio das concessionárias deve
passar por forte transformação nos próximos anos. A opinião é de Danton Velloso,
CEO da Leadworks, empresa especializada em converter em vendas os leads gerados
pelas montadoras no ambiente digital (leia aqui). “No longo prazo revendas serão

pontos de distribuição e prestação de serviços, com estrutura mais enxuta e sem
estoque próprio”, projeta.
Apesar de parecer uma realidade distante, o executivo aponta que o modelo já
começou a mudar. Ele sinaliza que os consumidores já chegam às concessionárias com
bagagem de horas de pesquisa sobre o carro que pretendem comprar.
O desafio é atender bem este cliente conectado. “É importante ficar atento para mudar
a mentalidade, fazer outro papel já a partir de hoje. Os novos clientes não querem
mais perder tempo e exigem comodidade”, enfatiza.
Ele cita o exemplo da Hyundai, que implementou na Inglaterra a venda totalmente
digital. Se o cliente paga à vista, a entrega é feita por um técnico na casa dele, com
todas as explicações sobre o automóvel.
Somente se a compra for financiada, por causa de alguns processos burocráticos o
consumidor precisa ir buscar o veículo na revenda, que é bem mais enxuta dos que as
estruturas tradicionais.
Velloso enfatiza que é hora de sair da zona de conforto e buscar novas fórmulas.
Segundo ele, todas as empresas responsabilizam a crise pela severa retração das
vendas no Brasil, mas deixam de lado a necessidade de atualizar seus formatos.
“Há montadoras sacrificando margens com promoções quando, na verdade, o cliente
não se orienta mais só por isso”, aponta, destacando a necessidade de gerar valor,
não apenas de diminuir preços.
Gerdau investirá R$ 1 milhão em parcerias
30/01/2017 – Automotive Business

A fabricante de aços Gerdau anunciou parcerias com o Instituto de Pesquisas
Tecnológicas (IPT), a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) e o
Instituto Senai de Inovação para o desenvolvimento de novas soluções com um aporte
de cerca de R$ 1 milhão.
A empresa quer desenvolver produtos dedicados ao setor automotivo. Segundo a
Gerdau, uma das tendências desse mercado de veículos é o aumento da durabilidade
de seus componentes como consequência da ampliação da garantia. Aços com maior
resistência à fadiga, por exemplo, são essenciais para aumento da durabilidade.
O desenvolvimento de aços mais resistentes e com menor necessidade de tratamento
térmico também é buscado pela companhia para a produção de virabrequins de
veículos leves e pesados. Em suas instalações em Charqueadas (RS) a Gerdau conta
com um centro de pesquisa próprio para realizar estudos e viabilizar os projetos.
O local conta com profissionais especializados no desenvolvimento de soluções
inovadoras, além de fomentar parcerias com universidades e outros centros de
pesquisa no Brasil e no exterior.

Recall global da Porsche afeta modelos no Brasil
30/01/2017 – Automotive Business

A Porsche anuncia um recall de 16.429 veículos em todo o mundo, fabricados entre
outubro de 2015 a setembro de 2016, e que podem apresentar problemas na área dos
tubos coletores de combustível. Segundo comunicado da montadora divulgado na
sexta-feira, 27, deste total de veículos envolvidos, 73 unidades estão no Brasil. Os
modelos são 911 Carrera, 718 Boxster e 718 Cayman.
No comunicado, a empresa informa sobre a possibilidade de que o parafuso que fixa
os tubos coletores de combustível não esteja apertado de forma adequada. Com isto,
será necessário substituir o parafuso por outro. O tempo total de permanência do
veículo para efetuar o serviço de troca do componente é estimado entre 4 e 5 horas,
alerta a Porsche na nota.
A empresa acrescenta que os proprietários serão notificados diretamente pelas suas
respectivas concessionárias, responsáveis pelo agendamento do serviço, que é
gratuito.
Programa do governo atraiu R$ 85 bilhões de montadoras. Mas fracassou
30/01/2017 – Gazeta do Povo
O Inovar-Auto, que custou mais de R$ 4 bilhões aos cofres públicos, termina
neste ano em meio à maior crise da história do setor

Fábrica da BMW em Araquari (SC): montadora alemã se instalou no Brasil para atender
exigências do programa Inovar-Auto. Divulgação/BMW
A indústria automotiva brasileira existia havia mais de meio século quando, em 2012,
o governo decidiu que era hora de estimular a inovação tecnológica e proteger a
produção nacional.
Pressionado por montadoras, o Planalto buscava frear o avanço das importações de
veículos, que atingiram níveis recordes no ano anterior. Mas também queria conter a
entrada de autopeças, que as mesmas montadoras estavam importando como nunca.
A solução encontrada foi uma mistura de barreiras contra a importação, incentivos
fiscais às montadoras locais e exigências mínimas de conteúdo local. O programa,
batizado de Inovar-Auto, termina neste ano de forma melancólica. Custou mais de R$

4 bilhões aos cofres públicos, manteve o país à distância dos principais avanços
tecnológicos, estimulou a expansão de um parque industrial que hoje opera com
ociosidade recorde e, recentemente, foi considerado ilegal pela Organização Mundial
do Comércio (OMC).
A condenação pela OMC – por ferir as leis de livre comércio e afetar de forma injusta
empresas estrangeiras – não surpreende. Especialistas alertavam desde o início para
essa possibilidade. O governo, afinal, impôs um adicional de 30 pontos porcentuais de
IPI sobre os carros importados, que já pagavam 35% de Imposto de Importação.
Para escapar da carga extra de impostos, as empresas teriam de se instalar aqui e
cumprir uma série de requisitos, entre eles o investimento em pesquisa e
desenvolvimento, um índice de 65% de nacionalização de componentes e a redução
no consumo energético dos veículos.
Sob alguns aspectos, funcionou. Com a ajuda da alta do dólar (que encareceu os
produtos estrangeiros) e da recessão (que derrubou a demanda), o Inovar-Auto
conseguiu brecar as importações – as de veículos, por exemplo, atingiram em 2016 o
menor nível em uma década. E o programa atraiu uma montanha de investimentos:
R$ 85 bilhões até 2018, dos quais R$ 14 bilhões para pesquisa e desenvolvimento,
segundo a Anfavea (representante das montadoras).
Seduzidas pela expansão do mercado brasileiro, que atingiu seu auge bem na época
da implantação do Inovar-Auto, várias empresas aderiram ao programa, entre novatas
no país (como BMW, Chery, Jeep, JAC e Land Rover) e outras já estabelecidas (como
Honda e Mercedes-Benz). De 2012 para cá, o número de fábricas de carros, caminhões
e ônibus em operação no Brasil aumentou de 27 para 33. E a capacidade instalada
cresceu de 4,5 milhões para quase 5,2 milhões de veículos por ano.
Mas no meio do caminho apareceu a maior recessão da história. O mercado interno
despencou de 3,8 milhões de unidades em 2012 para 2 milhões no ano passado, o
menor nível em uma década. A produção caiu abaixo de 2,2 milhões de veículos,
retornando aos patamares de 2004. Quase 60% da capacidade produtiva está ociosa.
A Honda, que concluiu uma fábrica no interior de São Paulo em 2015, preferiu não
inaugurá-la. E a chinesa JAC desistiu de erguer a sua.
Mais de 30 mil trabalhadores foram demitidos pelas montadoras, segundo dados da
Anfavea. Milhares estão em casa, com contratos suspensos ou incluídos em programas
de redução de jornada e salário. A situação não é melhor nas fábricas de autopeças,
com o agravante de que boa parte delas não têm uma matriz lá fora que possa socorrêlas.
País segue distante da vanguarda tecnológica
Até o fim deste ano, as montadoras têm de baixar o consumo energético de seus
veículos em pelo menos 12% em relação aos níveis do início do Inovar-Auto. Testes
do Inmetro sugerem que, na média, o setor está longe disso (veja quadro nesta
página). Ainda que alcance a meta e cumpra os demais requisitos de inovação, a
indústria nacional continuará distante da vanguarda tecnológica.
“É importante reduzir o consumo de combustível dos nossos carros. Mas é um objetivo
que já nasce velho. A inovação que importa está nos veículos elétricos, híbridos,
autônomos”, diz Orlando Merluzzi, presidente da consultoria MA8. Embora tenha
apoiado a implantação do Inovar-Auto, que a seu ver tinha “objetivos nobres”, ele
defende que daqui em diante “o conceito tem de mudar completamente”.
Para o consultor David Wong, diretor da AT Kearney, a única conquista do Inovar-Auto
foi atrair investimento massivo das montadoras. “Ele não fortaleceu a cadeia
produtiva”, diz. “O sistema de rastreabilidade de peças para garantir 65% de conteúdo

local só entrou em operação em 2016. E as fornecedoras de segundo e terceiro nível
não tiveram linhas de crédito para crescer.”
Fracasso
Com o Inovar-Auto, o governo queria fortalecer a indústria automotiva e melhorar os
carros brasileiros. Não deu certo. Culpa da crise econômica e das limitações do próprio
programa.
Redução de impostos
O Inovar-Auto já custou quase R$ 3 bilhões aos cofres públicos. E a renúncia neste
ano passa de R$ 1 bilhão.
Renúncia fiscal do Inovar-Auto, em R$ milhões

Produção e vendas
Atropelado pela recessão, o regime não evitou a forte queda da produção de veículos,
nem das vendas no mercado interno.
Em milhões de veículos (carros, caminhões e ônibus)

Comércio exterior
O Inovar-Auto buscava limitar importações, mas a recessão e a alta do dólar é que
foram determinantes. E a reação das exportações também é obra do câmbio.
Em milhões de veículos (carros, caminhões e ônibus)

Cadeia produtiva
O setor de autopeças, que deveria ser "adensado", também não resistiu à crise.
Produção de peças e acessórios para veículos (100 = nível de 2012)

Eficiência energética
As montadoras inscritas tinham de reduzir o consumo energético de seus carros em
pelo menos 12% até 2017.
Os números melhoraram, mas,
na média, o setor ainda está longe da meta.
Consumo energético dos veículos, em megajoules por quilômetro (MJ/km)**

Inflação e emprego
O governo acreditava que o Inovar-Auto iria baratear os carros e gerar empregos. Mas
os preços subiram, e a crise provocou milhares de demissões.
Inflação do automóvel novo (IPCA)

Empregados em montadoras

*Até novembro
**Veículos à venda no país testados anualmente pelo Programa Brasileiro de
Etiquetagem Veicular, do Inmetro
Fonte: Receita Federal, Anfavea, IBGE, Inmetro. Infografia: Gazeta do Povo.

ONG trabalha para banir o fracking do Brasil (antes mesmo que ele chegue
aqui)
30/01/2017 – Gazeta do Povo
A organização que está ajudando a banir o fracking do Brasil (antes mesmo
que ele chegue aqui)

Em novembro de 2013, durante a 12.ª rodada de licitações da Agência Nacional de
Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), o paranaense Juliano Bueno de Araújo e alguns
colegas da Coalizão Não Fracking Brasil pelo Clima, Água e Vida (Coesus) foram
interpelados por um diretor da agência no elevador: “então vocês são os caipiras do
Paraná que acham que vão banir o fracking do Brasil?”. Ele não respondeu, mas, sim,
esse era o objetivo.
Três anos depois, no final do ano passado, o governador Beto Richa (PSDB) sancionou
uma lei que decreta moratória de 10 anos para a exploração de gás de xisto (ou gás
de folhelho) no Paraná por meio da técnica conhecida como fracking, aquela mesmo
que revolucionou o modelo energético dos Estados Unidos.
A ação da Coesus foi decisiva para que a proibição ocorresse antes mesmo que a
tecnologia chegasse, de fato, por aqui – até hoje, nenhum poço foi perfurado no estado
ou no país. Mas, afinal, quem é está organização que trabalha para banir o uso do
fracking no Brasil?
A Coesus nasceu em Curitiba há três anos e meio, meses antes do 12.º leilão da ANP
que ofertou blocos de gás de xisto ou gás não convencional, e hoje tem escritórios
também em Brasília e São Paulo.
À frente da organização, Araújo diz que a liberação do fraturamento hidráulico no
Brasil, sem que houvesse uma discussão mais ampla com a sociedade, acendeu um
sinal vermelho. “A Coesus fez esse papel cidadão, pacífico e coerente de promover
uma discussão que cabia à ANP, trazendo a luz do interesse público as verdades e
pesquisas técnicas e científicas sobre o fracking”, afirma.
Diante da necessidade de ir além do discurso, a coalizão levou deputados federais,
estaduais, vereadores, prefeitos, lideranças e pesquisadores para que vissem in loco
os impactos sociais, econômicos e ambientais do fracking na Argentina e nos Estados
Unidos. Todos puderam ver, garante Araújo, que o sonho utópico da energia barata
do gás de xisto, que traz desenvolvimento para a sociedade, não se concretizou na
Argentina e em diversos países do mundo. “Há estados americanos que proibiram o
fracking, por exemplo”.
Como se vê, o corpo a corpo junto à sociedade e o lobby nos bastidores políticos surtiu
efeito. A aprovação sem alarde da moratória no Paraná – primeiro estado do país a
aprovar uma lei dessa natureza – marcou a primeira grande vitória da Coesus. Até o
fim deste ano, outros quatro estados brasileiros, cujos nomes Araújo não revela,
devem aprovar leis semelhantes.

“O trâmite da lei é público, mas a divulgação é uma questão de inteligência e
contrainteligência. É como Golias e Davi. Existem regras quando você estabelece um
enfrentamento com a indústria do gás e do petróleo”, diz.
Um dos méritos da Coesus para emplacar sua agenda foi conseguir reunir forças
opostas em torno de uma mesma causa. Com a ajuda de sindicatos rurais, ONGs
ambientalistas, políticos, universidades e até mesmo da igreja, a Coesus conseguiu
intensificar a campanha contra o fracking nos municípios paranaenses e de outros
estados por meio de audiências públicas, estimulando a aprovação de uma lei padrão
que proíbe a parte operacional da exploração do gás não convencional.
Atualmente, 284 municípios nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina,
Acre, Maranhão, Ceará, Minas Gerais, Piauí e Mato Grosso do Sul têm leis municipais
de proibição ao fracking já sancionadas, e pelo menos 150 cidades estão em fase de
discussão. A meta da Coesus é atingir 754 municípios em todo o país.
No Paraná, das 122 cidades com áreas leiloadas pela ANP, 104 proibiram a emissão
de alvarás, a outorga de uso de águas e o trânsito de veículos. Até o final deste ano,
a coalizão espera que todos os municípios do Norte Novo, Norte Velho e Noroeste do
Paraná, que não têm áreas leiloadas, mas que podem vir a ter no futuro, aprovem leis
contra o fraturamento hidráulico.
“Os cientistas caipiras do Paraná, os agricultores caipiras do Paraná, os políticos
caipiras do Paraná, a população caipira do Paraná já disse não ao fracking”, comemora
Araújo. Mas a Coesus quer mais. “A moratória apenas adia o uso da técnica no país.
A gente quer o Brasil livre do fracking”, acrescenta. Em 2016, a coalização também
ganhou um braço internacional, a Coesus América Latina, para atuar também na
Argentina, Uruguai, Paraguai, Peru, Equador e México.
Coalizão tem apoiadores de peso
Um trabalho dessa magnitude, com viagens a outros países e a centenas de municípios
brasileiros, exige capacidade financeira. Na retaguarda, a Coesus tem aliados de peso
como a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e Cáritas, Confederação
Nacional dos Municípios (CNM), Sindicato Rural Nacional, além do reforço da ONG
climática norte-americana 350.org.
Ao todo, são 234 entidades associadas, entre sindicatos rurais, cooperativas agrícolas,
empresários, universidades, centros de pesquisa e inovação, ONGs climáticas, ONGs
ambientalistas, entre outros, que ajudam a financiar a campanha “Não Fracking Brasil”
– em 2016, o custo da campanha ultrapassou R$ 3 milhões.
“No começo, tirava recursos pessoais para financiar viagens em busca de mais
conhecimento técnico e científico, visitando universidades e centros de pesquisa em
outros países. A partir do momento que a Coesus começou a crescer, nós passamos a
receber muitas doações. Essa ainda é a fonte de 90% dos nossos recursos”, conta
Araujo.
Um exército de voluntários e marketing de guerrilha para combater a técnica

Aniele Nascimento/Gazeta do Povo
Na guerra contra o fracking, a Coesus aposta na informação sobre os riscos da técnica
como a sua principal arma e usa o marketing de guerrilha para disseminá-la. Agora,

por exemplo, a nova tática da campanha é associar o uso do fracking ao aumento do
ritmo das mudanças climáticas, tudo devidamente embasado em publicações
científicas, garantem os coordenadores. No apoio, engenheiros de petróleo, geólogos,
biólogos, engenheiros ambientais, advogados, jornalistas, webdesigners.
São apenas 35 colaboradores fixos, mas cerca de 200 mil voluntários espalhados pelo
Brasil e exterior que traduzem e replicam as informações em grupos de estudos,
publicações especializadas, sites, blogs, redes sociais.
“Em três anos tivemos citações em 29 línguas pelo mundo. Temos uma leitura nos
nossos canais digitais de quase quatro milhões de pessoas por mês, segundo o Google
Analytcs, além de quase 400 páginas oficiais da campanha ‘Não Fracking Brasil’ dentro
do Facebook”, afirma o ativista Juliano Bueno de Araújo.
Para reforçar os argumentos, a comunicação é afinada de acordo com o receptor.
“Temos um núcleo teológico da campanha que fez estudos das literaturas do judaísmo,
islamismo, budismo e cristianismo sob o aspecto de leituras teológicas versus fracking.
Por que muitos religiosos aderiram à campanha? Porque se trata de uma tecnologia
que ameaça a vida. É preciso comunicar isso de forma adequada”, afirma Araújo.
Um contraponto necessário
A aprovação moratória do fracking no Paraná pode ajudar a acelerar o banimento da
técnica antes que haja um debate mais informado sobre o assunto no país. Para o
geólogo e consultor Paulo César Soares, professor aposentado da UFPR, banir uma
técnica é um ato de difícil qualificação.
Segundo ele, apesar da atividade dos movimentos ambientalistas, muitos financiados
por interesses contrários ao shale gas, apenas a França, mantém proibição do fracking
desde 2011. A própria União Europeia (UE) após alguns anos de estudos técnicos de
casos, adotou uma posição permissiva e regulatória em 2014.
“A aprovação da lei, sem qualquer discussão ou consulta técnica pela Assembleia
Legislativa, implica na proibição do aproveitamento do gás do Paraná, inclusive o
convencional, limitando o desenvolvimento desse setor”, afirma. Soares acredita que
se a lei vingar, o debate sobre o fracking tende a silenciar mesmo após o fim da
moratória, sobretudo com a proibição também das pesquisas nesse período. “As
pesquisas tem um custo muito alto e somente ocorrerão com expectativa de retorno”,
argumenta Soares.
Do ponto de vista dos riscos da técnica de fraturamento, o geólogo afirma que há
muita confusão intencional. “Talvez a maior restrição seja a questão da água
necessária para o fracking. Mas apenas para as regiões onde os índices pluviométricos
são baixos como na Argentina e no Colorado (EUA), ou não haja disponibilidade de
aquíferos salinizados. Não é o caso do Paraná”.
Artigo: O gás do Paraná
30/01/2017 – Gazeta do Povo
As falsidades do movimento anti fracking se propagam com facilidade, num ambiente
em que se ignora o que são e como se processam as operações associadas ao fracking
O Paraná abdica de seu potencial em gás natural, proibindo a si próprio o
aproveitamento de um recurso estratégico para seu desenvolvimento. Não é por não
necessitar dele, pois a indústria é carente desta fonte de energia, limitada pela
saturação do Gasbol.

Nem é por não dispor dele, pois dois poços prontos para produzir quase metade do
gás atualmente consumido estão à espera de novas descobertas. As possibilidades
oferecidas pela natureza geológica do oeste do Paraná, em profundidades da ordem
de 4 mil metros, são há muito conhecidas e já previstas e anunciadas aqui na Gazeta
do Povo em 1983. Nem é por restrições ambientais, pois elas não são maiores que
as de postos de gasolina, hidrelétricas ou usinas alcooleiras.
As restrições tecnológicas existentes, devidas à baixa permeabilidade das rochas
hospedeiras, foram superadas com o fraturamento hidráulico – o fracking – em poços
horizontais há 11 anos nos Estados Unidos e hoje estima-se que 1,5 milhão de poços
produtores já utilizam ou dela se utilizaram. O sucesso foi tão grande que provocou
uma onda de reação dos concorrentes. Os oponentes teimaram em reinventar
dificuldades para manter privilégios ou cooptar cúmplices.
Com a proibição aqui no Paraná, o movimento antifracking internacional proclama mais
uma vitória. Depois de vitórias parciais em alguns países da Europa, o movimento tem
a maior vitória já conquistada, justo aqui no Brasil, o país-continente com uma
altíssima demanda por gás. Justo aqui no Paraná, onde, além da demanda urgente,
há o privilégio seleto de hospedar volumes significativos de gás metano, sem riscos
ambientais significativos.
O Paraná abdica de um potencial energético diferenciado, independente de chuvas, de
insolação e de ventos.
A Assembleia Legislativa declarou proibidas as atividades de fracking para
aproveitamento do gás do xisto (shale gas) no território paranaense e até mesmo para
a pesquisa – uma atitude retrógrada e obscurantista. Mesmo não sabendo bem o que
é fracking ou o que é shale gas, como e onde ocorre, nem mesmo querendo saber, a
proibição está decidida em nome do povo do Paraná. Falaciosamente o faz em nome
de legítimos anseios de proteção ambiental, de preservação da qualidade dos aquíferos
e defesa dos interesses do agronegócio. Ilude a si próprio o Executivo que adotou os
mesmos argumentos e a sociedade.
O Paraná abdica de um potencial energético diferenciado, independente de chuvas, de
insolação e de ventos. Alem da energia, o gás é matéria prima necessária para
produção de fertilizantes: o gás metano, o mais nobre combustível e insumo da
indústria petroquímica. A quem interessa a proibição? Quais seriam os reais motivos
de as ONGs se organizarem e custearem movimentos contra o aproveitamento do gás
natural?
Mais de uma dezena de estudos exaustivos sobre os eventuais e potenciais efeitos
ambientais, hídricos e sociais da indústria petrolífera do gás natural nos Estados Unidos
e no Canadá, realizados por institutos e universidades oficiais e privados dos EUA, do
Canadá, da Inglaterra, da Irlanda e também do Brasil, muitos resultados auditados e
avaliados por pares, muitos publicados em relatórios oficiais e em revistas científicas,
mostram a ausência de sustentação baseada em fatos para os tais danos proclamados
pelos lideres ambientalistas e políticos que defendem a proibição do fracking.
Mesmo a União Europeia, com intensa densidade de ocupação do território e sede dos
mais conflitantes interesses corporativos e regionais, em especial da distribuição de
gás da Sibéria, da indústria de painéis fotovoltaicos e implantação de usinas nucleares,
admitiu a possibilidade de uso das tecnologias do fracking e estabeleceu regras
mínimas em 2014.
Entretanto, esses movimentos ambientalistas usam fantasiosas, falsas e enganosas
relações para tornar o procedimento passionalmente indesejado. Estas falsidades se
propagam com facilidade, num ambiente em que se ignora o que são e como se
processam as operações associadas ao fracking, pois se trata de operações que não

ocorrem em superfície. Poluição de águas superficiais ou de aquíferos potáveis,
provocação de terremotos, uso excessivo de água, concorrência com a ocupação e uso
agrícola das terras são os principais argumentos usados. Entretanto, não têm
sustentação em fatos reais, nem em estudos técnicos e científicos; trata-se apenas de
associação falsa de fatos e boatos, com o objetivo de viciar a opinião das pessoas e
mobilizá-las emocionalmente para interesses políticos, partidários e corporativos.
A campanha antifracking, iniciada na América do Norte, foi claramente um movimento
dos produtores de carvão, urânio e de usinas nucleares, ajudados pelos produtores de
usinas de energia eólica e de placas fotovoltaicas, receosas da redução de subsídios
governamentais.
Associaram-se ao movimento as grandes petrolíferas, em virtude da multiplicação de
empresas produtoras e dos excedentes de petróleo gerado; a redução do preço do
petróleo foi uma forma de bloquear o desenvolvimento da tecnologia então já
extensivamente usada também para produzir óleo (tight oil).
Na Europa, a campanha foi estimulada e financiada pela Gazprom – fornecedora russa
de gás para os europeus –, ajudada pelas produtoras de usinas nucleares e de energia
alternativa. As ONGs ambientalistas americanas foram o principal vetor das
campanhas anti-fracking mesmo na Europa, apesar do ganho ambiental com a
combustão eficiente e limpa do gás em substituição à energia suja do carvão,
intensivamente usada tanto na América como na Europa. Tais movimentos têm um
apelo emocional forte e dispensam o uso da razão.
Mesmo no Brasil, associações como a das industrias nucleares (ABDAN, defendendo a
construção de quatro usinas nucleares), de pequenas centrais hidrelétricas (ABPCH),
da industria alcooleira, bem como de produtores de energias alternativas, têm tido um
papel importante no estímulo aos movimentos antifracking, em favor de seus
interesses corporativos e ao mesmo tempo prevenindo-se de concorrentes na matriz
energética e na distribuição de subsídios federais.
Tais ONGs têm feito um trabalho altamente profissional de convencimento de
comunidades desinformadas utilizando-se de apelo emocional especialmente
associado ao medo: medo da falta de água potável, de terremotos, de perda de suas
casas, de seu território doméstico e até mesmo das mudanças climáticas. O medo é a
principal e mais primitiva forma de se tomar decisões e de se cooptar. Guerras e
religiões sempre se utilizaram desta emoção.
Como se poderia aceitar declarações falsas e improváveis de danos ambientais, sociais
e agrícolas, sem que os fatos sejam verificados ou mesmo as hipóteses sejam
confrontadas com o mundo real, com o conhecimento técnico e científico – que
facilmente desconstroem a convicção ou a proposição?
Vivemos a idade do hiperabsurdo, escreveu não um velho saudosista, mas um jovem
jornalista econômico neste mês. Parece que vivemos uma época da “rejeição irracional
daquilo que é evidente por si mesmo”. Mentiras são o mesmo que verdades. Fato e
ficção são confundidos. Retrocesso é apresentado como progresso. Guerra é paz. A
ameaça ambiental ora é ciência, ora é farsa. O corrupto sucede o probo em nome da
rejeição à corrupção. Dependência torna-se independência.
Pior que esta irracional rejeição, em plena vigência da sociedade do conhecimento, ao
evidente por si mesmo é a aceitação apática e a disposição para se satisfazer com esta
rejeição. É como “rir do tiro no próprio pé”, lembra o autor. Os vitoriosos das ONGs e
da Assembleia Legislativa do Paraná estão fazendo isso.
(Paulo César Soares, geólogo e consultor, é professor titular (aposentado) da UFPR).

Preços da gasolina e do diesel da Petrobras ainda superam os do exterior
30/01/2017 – Gazeta do Povo
Analistas apontam que a estatal ainda vende gasolina 6% e diesel 1,5%
acima do preço dos importados

Os preços da gasolina e do óleo diesel da Petrobras ainda estão mais elevados que os
praticados no mercado internacional. Mesmo após as quedas de 1,4% da gasolina e
de 5,1% do diesel, anunciadas na quinta-feira (26), a estatal ainda vende combustíveis
6% e 1,5%, respectivamente, acima dos importados, segundo os analistas do
Bradesco BBI, Filipe Gouveia e Osmar Camilo.
Em relatório, eles classificam como “inesperada” a decisão da empresa de revisar os
preços em um intervalo inferior a um mês. Mas ressaltam que, ao decidir pela revisão,
a empresa demonstra acompanhar as oscilações do mercado externo.
O óleo diesel vendido nas refinarias da Petrobras ficou 6,1% mais caro no dia 5 deste
mês, enquanto a gasolina se manteve inalterada. “O segundo ajuste dos preços
domésticos em janeiro estavam fora do radar, mas não deve ser encarado com
surpresa”, afirmaram Gouveia e Camilo, acrescentando que a companhia demonstrou
nas quinta-feira ao mercado que poderá anunciar alterações em um intervalo inferior
a um mês. “Isso revela que a política de preços da companhia realmente funciona”,
acrescentaram.
O Bradesco prevê que o reajuste anunciado na quinta terá impacto negativo de
aproximadamente 4% sobre a geração de caixa da Petrobras neste ano. Ainda assim,
a previsão é que a empresa chegará ao ano de 2018 com nível de alavancagem
próximo à meta de 2,5 vezes. A projeção do banco é de 2,8 vezes.
O ex-diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) e professor
do Grupo de Economia da Energia (GEE) da UFRJ, Helder Queiroz, ressalta, no entanto,
a falta de transparência da empresa na condução dos preços dos combustíveis, o que,
em sua opinião, afasta investidores da área de refino, hoje controlada pela estatal. Há
apenas uma refinaria privada em funcionamento no Brasil, a de Manguinhos, no Rio
de Janeiro.
“Pode ser bom para a Petrobras, mas não é suficiente para atrair investidores. Além
disso, gera uma confusão na cadeia. As distribuidoras não estavam acostumadas a
essa oscilação”, opinou.
Em outubro do ano passado, a Petrobras anunciou que adotaria uma política de preços
da gasolina e do óleo diesel para acompanhar as oscilações externas e também do real
frente ao dólar. Na época, anunciou também que “a nova política prevê avaliações
para revisões de preços pelo menos uma vez por mês”, como trouxe o comunicado
divulgado pela empresa.
Para o professor da UFRJ, sem a divulgação pela Petrobras dos critérios usados para
definir alterações nos preços, o mercado fica à mercê da estratégia empresarial. Ele

diz ainda que o consumidor deve se manter atento a “apropriações indevidas das
margens” por distribuidoras e donos de postos.
ANTT exige redução de 25% do teto da tarifa cobrada pela Rumo
30/01/2017 – Gazeta do Povo
Pedido está condiciona do a propostas em discussão de renovação do
contrato de concessão por mais 30 anos, até 2058

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) exigiu que a Rumo faça uma
redução de 25% do teto da tarifa cobrada dos usuários da ferrovia Malha Paulista, na
proposta em discussão de renovação do contrato por mais 30 anos, até 2058. A
ferrovia corta São Paulo e vai da divisa do Mato Grosso do Sul até Santos. Ela é usada,
principalmente, para o transporte de bens agrícolas para exportação.
Segundo destacou Alexandre Porto, superintendente de Transporte Ferroviário da
agência, em audiência pública nesta quinta-feira (26), o aditivo no contrato prevê
investimentos novos de R$ 4,72 bilhões. Além disso, conforme o concessionário
apresente ganhos de eficiência, a tarifa cairá, refletindo essa melhora.
Em nota, a Rumo ALL destaca que os investimentos vão aumentar a capacidade de
transporte da Malha Paulista das atuais 35 milhões de toneladas para cerca de 75
milhões ao ano. Também está prevista a compra de 196 locomotivas e 2.575 vagões.
Com a audiência pública, a agência avança para destravar investimentos de mais de
R$ 16 bilhões em ferrovias no país. A previsão é que, nas próximas semanas, outros
planos de investimento sejam entregues por concessionárias interessadas.
A prorrogação de contratos está prevista na medida provisória 752, publicada no ano
passado, e que ainda pode ser alterada no Congresso. Outras cinco empresas já
apresentaram pedido na ANTT: Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), MRS, Estrada de Ferro
Vitória a Minas (EFVM), Estrada de Ferro Carajás, além da Malha Paulista da Rumo
ALL, que depende da aprovação de emendas na MP 752 para ser incluída.
Geração de empregos
O diretor executivo da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF)
prevê que as renovações de contratos têm potencial para estimular a criação de 40
mil empregos entre postos diretos e indiretos nos próximos anos. A ANTF prevê que o
governo chegue a uma definição até o fim do ano a respeito da análise de pedidos.
Além da redução da tarifa-teto, a ANTT está impondo às concessionárias que
renovarem seus contratos a autorização para que outros operadores ferroviários
possam passar por suas linhas e que a capacidade ociosa das linhas seja oferecida a
essas empresas.
O presidente da Associação Nacional dos Usuários dos Transporte de Carga (Anut),
Luiz Henrique Teixeira Baldez, disse esperar que uma decisão final da ANTT só seja

publicada após o fim da tramitação da MP 752, uma vez que as regras podem mudar
no Congresso.
Previdência: números derrubam mito de que só trabalhador rural é culpado
pelo rombo
30/01/2017 – Gazeta do Povo
No ano passado, aposentadoria urbana teve déficit de R$ 46 bilhões

O rombo da Previdência Social atingiu, em 2016, o pior patamar em 22 anos: R$ 149,7
bilhões, ou 2,4% do Produto Interno Bruto (PIB). Foi a primeira vez na história em
que o déficit ficou acima de R$ 100 bilhões. E a Previdência urbana, depois de sete
anos de superávits, voltou a registrar saldo negativo, de R$ 46,3 bilhões, ou 0,7% do
PIB.
Para economistas, o rombo na Previdência urbana deve-se a sua estrutura, que
permite aposentadorias precoces e com valores muito altos para os padrões
internacionais, inviabilizando sua sustentabilidade ao longo do tempo. E ele só não se
agravou antes porque o boom da formalização do mercado de trabalho, entre 2009 e
2015, aumentou a arrecadação e mascarou o problema.
“Se você pegar desde o final dos anos 90 até 2015, a Previdência urbana sempre
apresentou déficit, com exceção dos anos gloriosos do mercado de trabalho. Essa
trajetória já estava desenhada, e reformas necessárias para garantir a
sustentabilidade do sistema foram adiadas porque agiu-se como o bêbado
embriagado, que acha que o mundo é como ele vê naquele momento. Os
antirreformistas sempre disseram que o problema do déficit é das aposentadorias
rurais e esqueceram de observar que o problema estrutural era crescente”, analisa
Paulo Tafner, economista especializado em Previdência.
Segundo Tafner, a tendência é que, nos próximos anos, o rombo da Previdência urbana
supere o da rural - que fechou 2016 em R$ 103,4 bilhões -, pois, além de o valor do
benefício rural ser menor, hoje nove em cada dez trabalhadores que se aposentam
vivem nas grandes cidades.
Na opinião do economista, mesmo se aprovada, a reforma da Previdência não
conseguirá estancar esse déficit imediatamente. “Se aprovada a Previdência como
enviada ao Congresso, primeiro o déficit deixa de crescer e serão necessários entre
cinco e oito anos para zerá-lo. Sem reforma, a situação será ainda pior.”
O coordenador de Previdência do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea),
Rogério Nagamine, completa: “Enquanto se conseguiu manter o ritmo de arrecadação
alto, o crescimento da despesa passou desapercebido. Você tem uma tendência, sem
reforma da Previdência, de que esse crescimento da despesa continue”.
Especialistas apontam ainda o fator envelhecimento da população. Para Luis Eduardo
Afonso, economista da FEA/USP, mesmo que o PIB volte a crescer e o mercado de
trabalho recupere parte da formalização perdida nos últimos dois anos, a projeção de
um crescimento maior da parcela idosa da população, se concretizada, é suficiente

para fazer com que esse déficit siga uma trajetória de alta. “De acordo com o IBGE,
enquanto a população economicamente ativa deve crescer 0,6% ao ano até 2050, o
grupo com 65 anos ou mais crescerá num ritmo bem mais acelerado, de 4,2% ao ano.”
O déficit geral da Previdência é resultado de R$ 358,1 bilhões em receitas e R$ 507,8
bilhões em despesas. O rombo deste ano representou um salto de 74,5% em relação
ao de 2015, de R$ 85,8 bilhões, ou 1,4% do PIB. O rombo real (já descontada a
inflação) foi de R$ 151,9 bilhões. Além disso, colaborou para o déficit R$ 43,4 bilhões
em renúncias fiscais, quase um terço do total.
O secretário da Previdência Social, Marcelo Caetano, explicou que colaboraram para o
déficit histórico fatores conjunturais, causados pela crise, e estruturais, pois cada vez
mais pessoas têm condições de se aposentar. “Tem um aspecto da demografia: a
sociedade envelhece e gera cada vez mais benefícios, mas também tem questões
conjunturais. Se em um ano em particular você tem uma geração de empregos menor,
isso afeta (o resultado).”
O argumento do envelhecimento populacional serve de base para a reforma da
Previdência defendida pelo governo, que tramita no Congresso. A proposta de emenda
constitucional (PEC) fixa uma idade mínima de 65 anos e 25 anos de contribuição para
requisitar a aposentadoria.
Além disso, estabelece que, para receber o benefício integral, o trabalhador tenha
contribuído por 49 anos. O Ministério da Fazenda espera conseguir aprovar o projeto
ainda no primeiro semestre. Caetano disse que sua expectativa “pessoal” é que a
aprovação ocorra até setembro.
O secretário disse ainda que, sem renúncias fiscais, como o Simples Nacional e os
benefícios para microempreendedores individuais (MEI) e entidades filantrópicas, o
rombo cairia de R$ 149,7 bilhões para R$ 106,3 bilhões.
Gastos com juros do cartão de crédito podem cair pela metade com novas
regras
30/01/2017 – Bem Paraná

A partir de abril administradoras não poderão mais financiar o saldo devedor dos
clientes por meio do crédito rotativo por mais de um mês (foto: Agência Brasil)
A economia do consumidor com a nova regra que limita a utilização do rotativo do
cartão de crédito poderá chegar a quase 50% em 12 meses. Essa é a diferença que o
cliente deixará de pagar ao migrar dos juros mais caros do crédito rotativo para as
taxas mais baixas do crédito parcelado.
A partir de abril, as administradoras de cartão de crédito não poderão mais financiar
o saldo devedor dos clientes por meio do crédito rotativo por mais de um mês,
conforme decisão do Conselho Monetário Nacional (CMN) tomada na última quintafeira (26).

De acordo com o levantamento mais recente da Associação Nacional dos Executivos
de Finanças (Anefac), os juros médios do crédito rotativo – cobrado de quem não paga
a totalidade da fatura do cartão de crédito – chegavam a 15,33% ao mês no fim de
dezembro. Para o crédito parcelado, a taxa média estava em 8% ao mês.
A diferença é maior quanto mais longo o tempo dos financiamentos. Uma dívida de R$
1 mil na fatura do cartão sobe para R$ 1.534 no crédito rotativo ao fim de três meses.
Com a nova regra, pela qual a taxa mais alta – de 15,33% ao mês – incide nos
primeiros 30 dias e a taxa de 8% ao mês incide nos dois meses restantes, a dívida
aumenta para R$ 1.345,20, diferença de 12,3%.
Ao final de 12 meses, a disparidade é ainda maior. Uma dívida de R$ 1 mil na fatura
chegará a R$ 5.537,42 ao fim do período no sistema atual, financiada por meio do
crédito rotativo. Pela nova regra, a mesma dívida seria corrigida para R$ 2.689,07,
diferença de 51,4%.
O cálculo leva em conta as taxas médias de juros cobradas no fim de dezembro. A
economia efetiva pode variar porque os bancos personalizam as taxas para cada
consumidor no rotativo e no crédito parcelado. Os juros finais podem variar em função
do histórico e da capacidade de pagamento do cliente.
Inadimplência - Ao anunciar as novas regras na última quinta-feira, o diretor de
Regulação do Banco Central, Otávio Damaso, explicou que as altas taxas de juros no
crédito rotativo estão relacionadas à elevada inadimplência nessa modalidade.
Segundo a autoridade monetária, a inadimplência no rotativo do cartão de crédito
estava em 37% para as pessoas físicas e em 59% para as empresas no fim de
dezembro.
Em relação ao crédito parcelado, a inadimplência é bem menor: 1,1% para as pessoas
físicas e 2,3% para as empresas. “Hoje, uma vez em que o cliente entra no rotativo,
não sabe quando vai pagar o saldo devedor. Isso cria uma incerteza que não existe
no crédito parcelado, que permite às instituições adotarem um fluxo de caixa esperado
das parcelas que vão entrar, dando maior previsibilidade e resultado em juros
menores”, declarou o diretor do BC.
A limitação para o uso do crédito rotativo havia sido anunciada em dezembro pelo
ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, como parte das medidas de reformas
microeconômicas. Na ocasião, o ministro anunciou a intenção do governo de reduzir,
de 30 para dois dias, o prazo de pagamento das administradoras de cartão aos lojistas.
A medida, segundo as administradoras, prejudicaria as pequenas empresas de cartões
e favoreceria os grandes bancos.
Desconto na energia para irrigação chega a 90%
30/01/2017 – Tribuna PR
De cada R$ 100 pagos na conta de luz, R$ 20 servem para cobrir as despesas com os
mais diversos subsídios no setor elétrico. Dados da Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) levantados a pedido do Estado mostram o peso desses benefícios na
tarifa de energia e expõem os descontos a que cada grupo de interesse tem direito.
No ano passado, o conjunto de consumidores do País recolheu R$ 18,291 bilhões para
sustentar a conta das políticas sociais do governo. Com esse dinheiro, foi possível
conceder desconto médio de R$ 45 para os grupos beneficiados, que vão de famílias
de baixa renda a setores como a agricultura de irrigação.

Às vésperas da definição dos orçamentos dos subsídios para o setor elétrico neste ano,
o diretor-geral da Aneel, Romeu Rufino, critica o tamanho da conta desses benefícios.
“Subsídio, via de regra, só aumenta com o passar dos anos”, afirmou.
Empresas que fornecem serviços públicos de água, esgoto e saneamento também
fazem jus a subsídios. Têm igualmente direito a desconto na energia a partir de fontes
incentivadas, como eólica, solar, biomassa, pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) e
cogeração. Nesse caso específico, as duas pontas têm benefícios: as usinas que
produzem a energia e o comprador do insumo, como o comércio e a indústria.
Proporcionalmente, a população de baixa renda é a que recebe o menor benefício. São
R$ 20,50 de desconto para cada uma das 9,3 milhões de famílias beneficiadas. A
redução na conta varia de 10% a 65% – quanto maior o consumo, menor o desconto,
que é limitado a 220 quilowatt-hora (kWh).
O maior desconto, por sua vez, é concedido aos geradores de fontes incentivadas e a
seus consumidores. De acordo com a Aneel, são nada menos que R$ 22.298,41. Isso
acontece porque as usinas têm direito a pagar uma tarifa de uso do sistema, no
mínimo, 50% menor. Para o consumidor dessa energia, a tarifa também fica, em
média, 50% mais baixa.
A agricultura de irrigação e os criadores de peixe recebem desconto médio de R$
461,79. As duas atividades têm desconto que varia de 63% a 90% para consumir
energia em horários alternativos, entre 21h30 e 6h.
Empresas dos setores de água, saneamento e esgotos pagam tarifa 15% menor. O
desconto médio para essas companhias é de R$ 642,64. Os agricultores recebem, em
média, desconto de R$ 49,15 nas contas de luz. Eles têm direito a pagar de 10% a
30% menos na tarifa.
Todos os grupos beneficiários têm seus descontos assegurados por lei. Mas, diante do
tamanho da conta e do impacto para o consumidor, a Aneel promoveu uma devassa
no orçamento dos subsídios para este ano.
Depois do pente-fino, a área técnica propôs reduzir a conta de R$ 18,291 bilhões em
2016 para R$ 14,139 bilhões neste ano.
“A Aneel tem sido implacável na fiscalização sobre o uso desses recursos, que são
públicos”, ressaltou Rufino. “Certamente, se fôssemos relapsos, o valor poderia ser o
dobro do que calculamos.”
A proporção do subsídio na conta de luz caiu drasticamente em 2013, quando o
governo da ex-presidente Dilma Rousseff lançou o programa de desconto de 20% na
conta de luz. Na época, as políticas sociais saíram da tarifa e passaram a ser bancadas
com recursos do Tesouro.
Porém, com a seca e o descontrole de gastos da União, a medida foi revista. Todos os
subsídios voltaram para a conta de luz, que acabou subindo 51% em 2015.
Revisão. O governo pretende rever a política de concessão de subsídios na área de
energia elétrica. Um grupo de trabalho criado em outubro do ano passado vai elaborar
um plano de redução dos custos da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE).
É por meio desse fundo que a maioria dos subsídios é concedida. Os recursos são
arrecadados através de um encargo embutido na tarifa de energia, que onera 4,5
vezes mais os clientes do Sul, Sudeste e Centro-Oeste comparativamente aos do Norte
e Nordeste.

BB divulga em fevereiro regras para parcelar rotativo
30/01/2017 – Tribuna PR
O Banco do Brasil vai divulgar até o término da primeira quinzena de fevereiro as
condições de parcelamento automático do crédito rotativo, cujo uso foi limitado a no
máximo 30 dias, conforme regulamentação do Conselho Monetário Nacional (CMN),
informou a instituição com exclusividade ao Broadcast, sistema de notícias em tempo
real do Grupo Estado.
Os prazos e o valor mensal das parcelas serão, de acordo com o banco, adequados à
capacidade de pagamento de cada devedor, possibilitando que o alongamento da
dívida não inviabilize o consumo futuro.
“O mercado de crédito tem, sem dúvida, contribuição importante para a retomada do
crescimento do País. A medida do CMN contribui para reequilibrar o orçamento das
famílias brasileiras, fazendo com que elas possam voltar a consumir”, avalia Paulo
Caffarelli, presidente do BB, em nota.
O executivo destaca ainda que a recuperação do consumo é “condição essencial” para
que as empresas ampliem a produção e o Brasil volte a crescer.
Os bancos têm até 3 de abril para se adaptar às novas regras do crédito rotativo, que
exige que a dívida no rotativo em aberto há mais de 30 dias seja transformada
automaticamente em crédito parcelado, com juros menores. Ficará a cargo da
instituição a migração de uma modalidade para a outra.
O vice-presidente de Negócios de Varejo do BB, Marcelo Labuto, explica que os clientes
do banco serão comunicados previamente sobre cada passo. “Esse período de
transição é justamente para definirmos as condições mais adequadas aos diferentes
perfis dos nossos clientes”, acrescenta ele.
O BB destaca, em nota, que já vinha orientando seus clientes a migrarem do rotativo
para linhas de crédito com menor custo no âmbito de uma política de incentivo ao uso
consciente do crédito e que já havia cortado em até 4 pontos porcentuais os juros do
rotativo. Em média, o banco faz 50 mil operações por mês no crédito parcelado e a
expectativa do BB é de que esse volume cresça a partir de agora.
Renan sugere a Temer mudanças no crédito consignado
30/01/2017 – Tribuna PR
O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), defendeu ontem, na presença
do presidente Michel Temer, mudanças no crédito consignado, com desconto em folha
de pagamento, como forma de estimular a economia do País.
No encontro, Renan sugeriu, por exemplo, reduzir o IOF cobrado nas operações – hoje
em cerca de 3% para 1% – e duplicar o prazo máximo para o pagamento do crédito
contraído, cujo limite atual é de 96 meses.
O presidente do Senado disse que era preciso ter um “aceno concreto” para o
consumo. Segundo ele, a medida poderá injetar bilhões de reais na economia. Na
ocasião, Temer disse ter achado a ideia interessante e pediu ao Ministério da Fazenda
uma avaliação de sua viabilidade. Segundo dados do Banco Central, a carteira de
crédito consignado fechou 2016 em R$ 389,3 bilhões, aumento de 2,5% em
comparação com 2015.

A expectativa de Renan é que o governo formate uma proposta nesses moldes e
anuncie mudanças em breve. O próprio senador usa como dado a favor da adoção da
medida o fato de que o nível de endividamento das famílias registrou queda em
novembro, segundo o BC.
Esse tipo de medida, aliás, já está em estudo pela equipe econômica do governo. O
fato é que, ao patrocinar conversas como essa com Temer, o PMDB do Senado tem
mantido sua preocupação em tomar atitudes de forma a garantir a retomada da
atividade econômica, o que poderá melhorar a baixa popularidade do governo do
presidente.
O Planalto também crê que antes do fim de 2017 o País já terá superado a recessão
com medidas de estímulo econômico, partindo do pressuposto de que tenham sido
aprovadas as reformas estruturantes, como a reforma da Previdência.
A avaliação dos peemedebistas é que Temer não pode repetir o discurso único de
ajuste fiscal, que acreditam ocorreu com a ex-presidente Dilma Rousseff, sem mostrar
à população melhoras no dia a dia.
Outra medida é a utilização de parte do FGTS como garantia para os empréstimos
consignados. Proposta ainda por Dilma, a Caixa tem até março para regulamentá-la.
Os trabalhadores da iniciativa privada poderão usar até 10% dos saldos das contas e
a totalidade da multa de 40% em caso de demissão sem justa causa como garantia
de operações de crédito consignado. O governo Dilma estimou que se apenas 10% do
total do FGTS mais as multas por demissão sem justa causa fossem usados, entrariam
R$ 17 bilhões na economia.
Governo vê retomada já no 1º trimestre
30/01/2017 – Tribuna PR
Embora os analistas de mercado projetem crescimento de apenas 0,5% do Produto
Interno Bruto (PIB) neste ano, o governo aposta na retomada no primeiro trimestre,
quando a economia deve crescer entre 0,3% e 0,5%, segundo fontes da equipe
econômica. O ponto de “virada” da economia brasileira já começou na avaliação do
Ministério da Fazenda, dando início a uma fase de reação da atividade econômica que
deve se acelerar até o fim do ano.
No Palácio do Planalto, auxiliares do presidente Michel Temer apostam que o pacote
de medidas voltadas para o crescimento já anunciadas e as que serão lançadas nesses
primeiros meses do ano podem ajudar a levar o PIB para uma expansão superior a
1%. A queda mais rápida da taxa Selic, sinalizada pelo Banco Central, corrobora essa
perspectiva, segundo fontes do governo.
“Podemos surpreender muito os analistas do mercado financeiro, que estimam um
crescimento de 0,5% ou menos. O Ministério da Fazenda não vai se surpreender,
porque incorporamos isso tudo recentemente”, disse ao Estado um integrante da
equipe econômica. A princípio, a previsão de 1% de alta da equipe do ministro
Henrique Meirelles deverá ser mantida.
Uma nova rodada de medidas voltadas para o crédito e o setor imobiliário sai nas
próximas semanas, depois da divulgação do calendário de saque de contas inativas de
FGTS – medida que deve injetar R$ 30 bilhões na economia.
A ideia é que a agenda econômica com novas medidas voltadas para área regulatória
e aumento da produtividade que, embora não tenham efeito em 2017, vai pavimentar
o crescimento em 2018 e manter a confiança.

Indicadores
Dados sobre indicadores econômicos recentes levados ao presidente Michel Temer
reforçaram a avaliação de que com “trabalho e novas medidas dá para melhorar o
cenário”, principalmente a partir do segundo semestre.
No Ministério da Fazenda, o clima é de otimismo, mas de maior cautela com os efeitos
das medidas para ajudar o PIB em 2017. “O que pode dar a resposta mais rápida na
atividade econômica é a queda da Selic, que, mesmo assim, demora alguns meses
para fazer efeito”, disse a fonte. Mas a avaliação é de que um grande número de
indicadores positivos aponta para a retomada e um crescimento “sólido” no final do
último trimestre do ano.
Entre esses indicadores, estão o aumento forte da produção automobilística,
transporte de carga nas rodovias, consumo de energia, além da importação e produção
de petróleo e gás natural. Também estão na conta a venda de papelão ondulado e
melhora do crédito.
“Aguardamos uma retomada da atividade já no primeiro trimestre. Será qualquer coisa
entre 0,3 e 0,5%. O número ainda está um pouco impreciso, mas o certo é que
estamos numa trajetória de inflexão”, disse um integrante da equipe econômica,
ressaltando que a elevação das importações é um importante indicador “antecedente”
do crescimento.
No primeiro momento, a retomada virá da renovação dos estoques das empresas e do
aumento do consumo, com os trabalhadores menos retraídos e começando a perder o
temor de perder o emprego.
A retomada da atividade é crucial para aumentar a arrecadação. Caso contrário, o
governo precisará contingenciar um montante considerável das despesas para
conseguir cumprir a meta de déficit de R$ 139 bilhões neste ano.
Revisão de subsídios sofrerá forte resistência dos grupos beneficiados
30/01/2017 – Tribuna PR
O desafio do governo de rever os subsídios do setor elétrico não será fácil. Os grupos
que recebem os descontos são amplamente articulados e contam com a movimentação
de deputados e senadores para mantê-los.
Para este ano, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) propôs reduzir a quase
metade o valor do subsídio pago para o carvão, de R$ 1 bilhão por ano para R$ 556
milhões. O subsídio para o carvão, na verdade, é dado às minas.
Por lei, o governo assegurou uma compra mínima de carvão para manter a atividade
econômica nas regiões produtoras de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Após
fiscalização, a Aneel percebeu que havia um grande estoque de carvão não utilizado
pelas quatro usinas beneficiadas pelo subsídio: Jorge Lacerda, Presidente Médici (fases
A e B), Candiota 3 e Figueira. Assim, o órgão regulador decidiu cortar o valor repassado
para compra do combustível.
Desde que os números foram divulgados, já se manifestaram contra essa redução a
Associação Brasileira do Carvão Mineral (ABCM); a Companhia de Geração Térmica de
Energia Elétrica (CGTEE), do grupo Eletrobrás; o Sindicato da Indústria de Extração
de Carvão do Estado de Santa Catarina (Siecesc); o Sindicato Nacional da Indústria
da Extração de Carvão (SNIEC); e até a Ferrovia Tereza Cristina, que transporta carvão
e teme a perda de recursos com a redução das viagens.

O subsídio para as usinas movidas a óleo e a diesel que atendem às regiões isoladas
do Norte do País também deve ser reduzido, dos atuais R$ 6,3 bilhões anuais para R$
4,3 bilhões. A fiscalização da Aneel não repassa às empresas recursos para a compra
de combustível a preços muito altos e volumes excessivos. Já se manifestaram contra
essa redução a Eletrobrás, que tem contratos com termoelétricas, e a Petrobras,
fornecedora do combustível usado por essas usinas.
O presidente da Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem (Abid), Helvecio
Mattana Saturnino, defendeu o subsídio do setor e disse que os irrigantes pagam a
estrutura para que a energia chegue até suas propriedades. Segundo ele, sem o
desconto, o preço dos alimentos subiria para todos os brasileiros. “Não se pode jogar
mais esse custo nas contas do produtor.”
A presidente executiva da Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica), Elbia
Gannoum, disse ser contra os subsídios para o setor. “Se for para acabar com o
desconto, eu dou apoio, desde que tirem o benefício de todas as fontes alternativas,
e não só das eólicas.”
O presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, Nelson
Leite, disse que os subsídios devem ser pagos pelo Tesouro. “Em todo o mundo, as
políticas sociais são pagas pelo governo, e não pelo consumidor de energia.”
A Confederação da Agricultura e Pecuária (CNA) não se manifestou.
Imposto de importação nos EUA pode afetar duramente outros países
30/01/2017 – Tribuna PR
Não é apenas o México que se preocupa com a possibilidade de que o governo do
presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realize uma reforma em seus impostos
de importação. A Casa Branca em princípio endossou a proposta de republicanos da
Câmara dos Representantes de taxar importações de bens em 20%, enquanto isenta
as exportações, uma ideia conhecida como “imposto de ajuste de fronteira”.
Até agora, o México tem sido apontado como o principal potencial perdedor. Caso seja
implementada, porém, a nova taxa pode gerar um impacto muito negativo em nações
asiáticas, que exportam bilhões de dólares em produtos para os EUA a cada ano.
Caso os EUA imponham um imposto de importação de 20%, isso poderia reduzir as
exportações de mercadorias asiáticas entre 3% e 4%, reduzindo o crescimento do
Produto Interno Bruto (PIB) da região em cerca de 0,5 ponto porcentual, estimam
analistas do Credit Suisse.
O banco aponta Vietnã, Taiwan, Coreia do Sul e Malásia como os mais vulneráveis,
dizendo que eles podem ter um impacto de 0,9 ponto porcentual em seu crescimento
econômico.
Claro, o impacto de qualquer alta nos preços das importações para os EUA poderia ser
contrabalançado por uma valorização do dólar. Isso poderia ajudar os consumidores
americanos, que poderiam bancar produtos importados mais caros. Uma alta do dólar
pode anular os efeitos pretendidos da política, de trazer mais empregos da indústria
de volta para os EUA.
Se o dólar avançar fortemente no curto prazo, porém, isso tenderia a gerar problemas
nos mercados financeiros e cambiais asiáticos, diz o Credit Suisse. Um dólar mais forte
tornaria mais caro para os países emergentes honrar suas dívidas denominadas em
dólares.

Por exemplo, uma valorização de 15% do dólar acrescentaria 20,6 pontos porcentuais
à relação entre dívida e PIB somada de governo e empresas da China, que já está
acima de 200%, segundo analistas da Manulife Asset Management.
Caso a valorização da moeda dos EUA fosse de 25%, isso elevaria essa relação em
34,4 pontos porcentuais. A Coreia do Sul seria o segundo mais afetado nessa relação
entre dívida e PIB, enquanto a Turquia teria a maior alta nessa relação, na avaliação
da Manulife.
Não está ainda claro que tipo de mudanças tributárias podem ser aprovadas, nem se
países específicos podem ser alvo ou mesmo se pode haver contestação legal na
Organização Mundial de Comércio (OMC).
Mas o imposto deve penalizar o consumidor americano no curto prazo e pode gerar
uma crise da dívida em mercados emergentes que atrapalhe qualquer chance de
recuperação global, disse Megan Greene, economista-chefe da Manulife. Com os
bancos centrais já tendo usado boa parte de seu arsenal, a economista diz que “é
difícil pensar em um cenário mais assustador”.
Cobre sobe levemente em Londres e Nova Iorque, em sessão de pouca
liquidez
30/01/2017 – GS Notícias
Os futuros de cobre operam em leve alta em Londres e Nova Iorque, em meio a
ameaças de ação grevista no Chile e baixos volumes de negócios, uma vez que
investidores na China já se afastaram para comemorar o feriado do ano novo lunar.
Por volta das 10h15min (de Brasília), o cobre para três meses negociado na London
Metal Exchange (LME) avançava 0,24%, a US$ 5.864 por tonelada, após mostrar
volatilidade mais cedo.
Na Comex, a divisão de metais da bolsa mercantil de Nova Iorque (Nymex), o cobre
para março tinha alta de 0,06%, a US$ 2,6745 por libra-peso, às 10h46min (de
Brasília), também depois de alternar ganhos e perdas.
"A atividade econômica já diminuiu ante da celebração do (ano novo chinês)", afirmou
o Commerzbank em nota a clientes, acrescentando que os preços dos metais estarão
mais sujeitos a ficar voláteis. O feriado da China irá manter os mercados financeiros
locais fechados até quinta-feira (02).
A China é o maior mercado mundial de cobre, responsável por cerca de metade da
demanda global, o que significa que a liquidez nos negócios dos metais será restrita
até o fim do feriado. Além disso, há poucos indicadores chineses previstos até março.
Possíveis interrupções na oferta, por sua vez, ajudam a sustentar o cobre, que chegou
a atingir máximas em 19 meses na LME esta semana.
No Chile, trabalhadores da gigantesca mina de Escondida, que é de propriedade da
anglo-australiana BHP Billiton, consideram a possibilidade de iniciar uma paralisação,
após rejeitarem uma ótima oferta da mineradora na última terça-feira. A decisão dos
mineiros deverá será conhecida no começo da próxima semana, segundo um portavoz da BHP.
Já na também chilena mina de Andina, da estatal Codelco, as operações foram
suspensas após a morte de um trabalhador, de acordo com a empresa.
Nesta sexta-feira, os investidores vão acompanhar indicadores dos EUA, incluindo
números do Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre, que serão publicados as
11h30 (de Brasília).

Outros metais na LME não apresentavam direção única. No horário citado acima, o
alumínio para três meses subia 0,28%, a US$ 1.823,00 por tonelada, enquanto o
chumbo recuava 0,43%, a US$ 2.294,00 por tonelada, o zinco tinha alta marginal de
0,02%, a US$ 2.764,00 por tonelada, o níquel avançava 1,60%, a US$ 9.500,00 por
tonelada, e o pouco negociado estanho caía 0,62%, a US$ 19.880,00 por tonelada.
Opinião: o verdadeiro fomento
30/01/2017 – GS Notícias
Historicamente, o Brasil tem sido um país de altas taxas de juros, o que afeta a
competitividade pela dependência de um elevado custo de capital. No passado, houve
tentativa de reduzir a "fórceps" as taxas de juros, mas dinheiro não aceita desaforo.
Quanto maior o risco-país, maior será o custo de capital.
A queda da inflação, as ações do governo, como o teto nos gastos públicos, a reforma
da previdência que pode ser votada neste primeiro semestre e outras reformas
estruturais abrem espaço para o Banco Central continuar agressivo no corte dos juros.
Mesmo assim, há muito a fazer, pois nos próximos anos o Brasil continuará,
possivelmente até 2021, com déficit primário (resultado fiscal excluindo pagamento
de juros).
Diante de um cenário político e econômico desafiador e de demanda enfraquecida,
além da redução dos juros, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) anunciou sua disposição de incentivar os investimentos com taxas mais
atrativas, notadamente aqueles com alguma repercussão social.
A intenção, se colocada em prática, pode se mostrar mais eficiente do que muitas
medidas pretendidas pelas autoridades com reflexos mais contundentes junto às
pequenas e médias empresas, de relevante representatividade no universo
empresarial brasileiro. Pela nova classificação, são 1,5 milhão de Micros, Pequenas e
Médias Empresas (MPME).
A iniciativa ganhará maior impacto econômico se alcançar, como anunciado, a
combalida área de infraestrutura, que requer pesados aportes para melhorias em
todos os modais de transporte, renovação de frota, áreas de energia,
telecomunicações, portos e aeroportos. Trata-se de segmentos que podem atrair o
interesse de investidores numa parceria público-privada com regras claras para ambos
os lados e com resultados efetivos.
A garantia de recursos a custos compatíveis é, sem dúvida, o verdadeiro fomento de
que o país necessita para garantir a retomada do crescimento e para a recuperação
dos empregos perdidos durante a mais longa crise vivenciada pelos brasileiros. E,
quem sabe, inaugura-se uma nova e promissora fase de desenvolvimento baseada na
ética e na sustentabilidade.
(Daniel Randon - Vice-presidente de Administração e Finanças da Randon S. A
Implementos).
Reforma da reforma do INSS já é debate entre economistas
30/01/2017 – Folha de S. Paulo
Economistas que estudam há décadas a Previdência e as contas públicas brasileiras
não têm dúvidas: sem a reforma proposta pelo governo, vai faltar dinheiro para pagar
aposentadorias e pensões.

Também concordam que, embora necessária, a reforma é insuficiente para evitar
crises futuras e corrigir distorções no mercado de trabalho.
Mas se dividem sobre o momento ideal para atacar essas deficiências: enquanto alguns
apresentam alternativas e complementos, outros temem que novas ideias compliquem
a tramitação da PEC, que começa a ser analisada quando o Congresso voltar do
recesso no próximo mês.
"Não é hora de dispersar, mas de centrar forças em aprovar a reforma", diz Fabio
Giambiagi, superintendente de Planejamento e Pesquisa do BNDES.
MUDANÇA URGENTE
O mais urgente, diz ele, é equilibrar as contas públicas. Segundo números divulgados
na quinta (26), o rombo do INSS foi de quase R$ 150 bilhões em 2016, ou cerca de
90% do deficit total nas contas do governo federal.
Há ainda R$ 35 bilhões de deficit na previdência de servidores civis, R$ 32 bilhões na
dos militares e R$ 80 bilhões na dos Estados. Reportagem da Folha mostrou que cada
servidor aposentado custa ao país o triplo de um trabalhador privado.
O endividamento crescente eleva os juros (porque aumenta o risco de crédito do
Brasil) e atrasa a recuperação econômica do país, o que acaba abatendo a arrecadação
de impostos e retroalimentando a crise.
Simulações do consultor legislativo do Senado Pedro Fernando de Almeida Nery
Ferreira indicam que, com o teto de gastos, a despesa previdenciária passará de 56%
do que a União gasta (despesa primária) para 77% em 2026, se não for contida.
Para estancar a sangria, a reforma proposta dificulta o acesso a benefícios e reduz os
valores pagos. É o que os economistas chamam de uma reforma paramétrica: muda
regras de acesso sem alterar a estrutura do sistema previdenciário.
Paulo Tafner, ex-coordenador do Grupo de Estudos da Previdência do Ipea, e o
professor da FGV do Rio Kaizô Iwakami Beltrão concordam que ampliar o debate seria
um equívoco estratégico.
"Uma discussão agora vai atrasar a reforma, e já estamos atrasados demais", diz
Beltrão.
Ele argumenta que outras alterações não são urgentes, ainda que sejam pertinentes.
"Qualquer reforma só vai ter efeito no médio e no longo prazo."
"Na prática, fazer propostas agora é jogar contra a reforma da Previdência. Traria para
a arena atores que estão neutros", afirma Tafner.
PREJUÍZO PARA OS JOVENS
"Esse flanco vai ser aberto de qualquer jeito, porque a reforma que o governo está
propondo joga a conta só sobre os novos trabalhadores", rebate Hélio Zylberstajn,
professor de economia da USP e coordenador do projeto Salariômetro, da Fipe.
Coautor de uma proposta divulgada na semana passada pela Fipe, ele diz que a
geração recém-contratada terá que arcar com contribuições enormes para pagar as
aposentadorias atuais.
"Quando chegar a vez deles, se perdurar apenas o sistema atual, não haverá recursos
para pagar seus benefícios. A reforma do governo é absolutamente necessária. Mas é
preciso criar já uma nova aposentadoria para os novos trabalhadores", afirma.
Pelo menos 6 falhas são apontadas pelos especialistas no atual sistema previdenciário.

Quatro delas afetam os gastos: a ausência de uma idade mínima (que alonga o
pagamento de benefícios e tira eficiência da economia, as diferenças entre homens e
mulheres e entre trabalhadores do setor privado e servidores, a falta de controle sobre
pensões e a vinculação dos benefícios ao salário mínimo (que, pela legislação atual,
tem reajuste acima da inflação).
Um dos principais problemas do Brasil hoje é que os sistemas previdenciários têm
deficit atuarial: simplificadamente, o dinheiro que falta quando se traz para valores de
hoje todo o fluxo esperado de receitas futuras e de despesas.
Regime
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Fonte: Congresso Nacional
Uma quinta crítica comum é a confusão entre benefícios que não correspondem a
contribuições (como a aposentadoria rural, por exemplo) e os contributivos, problema
que afeta tanto gastos quanto arrecadação.
A sexta falha é a alta incidência de tributos sobre as folhas de salário —que
desincentiva o emprego formal e reduz as receitas.
A PEC do governo ataca as três primeiras lacunas.
FORA DA PEC
Para os especialistas, o quarto nó —a vinculação ao mínimo— é insustentável no longo
prazo, mas não vale a pena tentar mexer nela agora: como o PIB do país foi negativo
nos últimos dois anos, não haverá reajuste real do mínimo até 2019.
Outras duas críticas exigiriam reformas mais profundas, que alterem o tipo de sistema.
Na Previdência brasileira, os trabalhadores depositam suas contribuições num cofre
único, do qual vão sendo retirados os benefícios e quem já se aposentou.
É o chamado sistema de repartição.
Mas, com o envelhecimento da população, haverá cada vez menos contribuintes e
mais gente recebendo recursos.
Em 1988, quando foi aprovada a atual Constituição, havia 13 brasileiros em idade de
trabalhar para cada maior de 65 anos. Hoje são 8,7 e a previsão é que em 2050 haja
apenas 2,8.
A solução é ter uma opção de Previdência em que o trabalhador faz uma poupança
individual para quando se aposentar, chamado de sistema de capitalização.
Dos 34 países da OCDE, 14 já têm sistemas obrigatórios de capitalização, 6 têm
esquemas com incentivos e 3, de adesão voluntária.
Outra limitação no longo prazo são as mudanças no mercado de trabalho, em que
perdem força os vínculos salariais e cresce a parcela dos prestadores de serviço.

A Previdência brasileira depende hoje fundamentalmente de empregados com carteira
assinada. O ideal seria que se preparasse para um futuro com novas formas de vínculo.
GERAÇÃO MILÊNIO
O artigo de Hélio Zylberstajn, também assinado por Bruno Oliva e Eduardo Zylberstajn,
economistas da Fipe, e Luis Eduardo Afonso, professor da FEA-USP e pesquisador de
sistemas de Previdência, defende a criação de um "novo INSS", baseado em quatro
pilares: renda mínima para todos os idosos, sistema de Previdência social único para
todos os trabalhadores, um fundo obrigatório que funcionaria como segurodesemprego e poupança para a aposentadoria e previdência complementar facultativa.
Segundo levantamento do Banco Mundial, só 4% de todos os brasileiros guardam
dinheiro para quando forem velhos.
A sugestão é que o novo sistema funcione para trabalhadores que nasceram depois
do ano 2000 e estão entrando agora no mercado. A migração dos que já são filiados
à Presidência seria voluntária.
"A aprovação da PEC é fundamental, pois o país terá dado um sinal de que está
controlando suas contas. Mas é preciso agir também sobre o estoque de benefícios,
não apenas sobre o fluxo", afirma Hélio Zylberstajn.
Outro defensor de que se aproveite a discussão da PEC para repensar o modelo de
Previdência é Bernard Appy, ex-secretário de Política Econômica do governo Lula e
diretor do CCiF (Centro de Cidadania Fiscal), um grupo de estudos.
Para ele, desde que isso não atrapalhe a tramitação no Congresso, seria importante
discutir distorções atuais que desestimulam o emprego formal.
No caso de um trabalhador que recebe salário mínimo, por exemplo, uma empresa
paga R$ 489 em tributos, e o empregado, mais R$ 70. Já um microempreendedor
individual (MEI) recolhe R$ 49.
A renúncia fiscal resultante do MEI deve chegar a R$ 1,6 bilhão de reais neste ano (no
total, desonerações respondem por quase um terço do rombo da Previdência).
Apesar da diferença no financiamento da Previdência, ambos têm direito a um salário
mínimo ao se aposentar.
Appy não considera sua proposta uma alternativa à PEC, pois ela não resolve o
problema fiscal do governo. O economista ainda trabalha nas regras de transição.
A transição também é um ponto sensível na proposta de Zylberstajn: como ela prevê
uma redução grande na alíquota da Previdência, as empresas teriam estímulo para
migrar seus funcionários para o novo INSS, o que poderia afetar o financiamento.
"Será preciso criar uma contribuição equalizadora, que seria gradativamente diminuída
enquanto a do sistema atual iria se reduzindo."
Um dos motivos para a menor alíquota é que a proposta da USP reduz o teto dos
benefícios, já que parte da renda dos idosos seria coberta pela renda mínima.
Apesar do atual deficit nas contas do governo, Zylberstajn diz que, quando esse
benefício começar a ser pago, daqui a 50 anos, o Tesouro já não estará arcando com
aposentadorias que hoje são subfinanciadas, como as do setor rural, por exemplo.

PARADOXO POLÍTICO
O temor dos economistas que preferem focar a proposta do governo é o chamado
"paradoxo político", que bloqueia as tentativas de reforma previdenciária: os ganhos
aparecem apenas no longo prazo, enquanto as perdas são grandes e imediatas.
A PEC do governo, por exemplo, se aprovada na íntegra, só reduz de forma
significativa o fluxo de gastos futuros a partir do quarto ou quinto ano.
Isso faz com que tentativas de mudança impopulares aglutinem "coalizões
bloqueadoras" no Congresso, que desfiguram as reformas.
Giambiagi, porém, acha que o risco de que o rombo do Tesouro se aprofunde cria um
ambiente ineditamente favorável. "Nunca foi tão palpável a possibilidade de passar."
Tafner ressalta: "A reforma do governo é ousada, não é tímida. Economiza R$ 640
bilhões em dez anos. Ataca a acumulação de benefícios, que é gravíssima no Brasil".
O economista acha que a reforma apresentada pelo governo poderia ser ainda mais
acelerada na transição, mas defende que isso só se altere num próximo governo.
Também considera interessante a ideia de incluir outros pilares no sistema
previdenciário brasileiro, mas depois que a reforma, como foi apresentada, seja feita.
"Superado o problema fiscal, quando a economia voltar a crescer, pode-se pensar com
calma. São necessários estudos mais aprofundados, simulações com outros vínculos
de trabalho que não o assalariamento", sugere.
*
Luis Ushirobira - 20.jun.2012/Valor/Folhapress

UM NOVO INSS
O professor de economia da USP Hélio Zylberstajn propõe um novo sistema para
quem nasceu neste milênio. Além do INSS, haveria renda mínima para todos os idosos,
fundo obrigatório com juros de mercado para seguro-desemprego e aposentadoria e
planos complementares optativos
"Estamos explicitando um conflito que até agora não encontrou expressão, que é o de
gerações. Não me surpreenderia se ele acabar indo parar nas ruas", diz Hélio
Zylberstajn.
Claudio Belli - 26.jan.2015/Valor/Folhapress

IGUAL PARA TODOS

Um benefício mínimo para todos os idosos também é defendido pelo diretor do CCiF
(Centro de Cidadania Fiscal), Bernard Appy. Um dos objetivos seria incentivar a
contratação de trabalhadores com carteira assinada e corrigir distorções entre
assalariados e pequenos empreendedores
"O ideal seria um sistema mais racional, horizontal, mais progressivo e mais justo.
Desde que não crie obstáculos à PEC, seria interessante discuti-lo agora", afirma
Bernard Appy.
Leo Pinheiro - 4.abr.2016/Valor/Folhapress

JÁ ESTÁ TARDE
Para o professor da FGV do Rio Kaizô Iwakami Beltrão, o ideal seria que os
benefícios não fossem vinculados ao salário mínimo, mas ele considera que qualquer
discussão paralela neste momento poderia atrasar a aprovação da PEC. "Já estamos
muito atrasados. Não podemos perder mais tempo."
"Sem aprovar a PEC logo, o futuro será negro para todos. Como na Argentina, em que
o sistema quebrou e os aposentados foram morar na rua. É o pior dos mundos", afirma
Kaizô Iwakami Beltrão.
Luciana Whitaker - 15.dez.2016/Valor/Folhapress

DEPOIS DA ELEIÇÃO
Alternativas ou complementos à reforma devem ficar para o próximo governo, afirma
o superintendente de Planejamento e Pesquisa do (BNDES), Fabio Giambiagi. A
redução do teto dos benefícios, defendida no passado, seria difícil agora, porque
reduziria a arrecadação.
"Faria pequenos ajustes, mas prefiro não atrapalhar. É preciso que a reforma seja
aprovada agora. Depois de 2019 é possível pensar em modificações", afirma Fabio
Giambiagi.
Ricardo Borges - 17.jun.2016/Folhapress

FALTA ESTUDO
O ex-coordenador do Grupo de Estudos da Previdência do Ipea Paulo Tafner acha
que as propostas alternativas não estão maduras e devem ser deixadas para um
segundo momento. Em relação à PEC, considera que é preciso apertar as regras de
transição, mas apenas num próximo governo.
"Superado o problema fiscal, quando a economia voltar a crescer, pode-se pensar num
sistema para outros vínculos de trabalho que não sejam o assalariamento", diz Paulo
Tafner.
Plano do Brasil para energia solar avança devagar e faz BNDES estudar
mudanças
30/01/2017 – CIMM
Os planos do Brasil de desenvolver uma indústria local de equipamentos para energia
solar e fomentar a construção de usinas deste gênero têm andado em ritmo lento, o
que faz com que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
avalie mudanças em um programa que busca atrair para o país fornecedores de
equipamentos para o setor.
Desde 2014, quando foi lançada a política brasileira para a energia fotovoltaica, apenas
uma grande fábrica de equipamentos foi confirmada no país, pela Canadian Solar.
Nesse período, foram realizados três leilões que contrataram quase 3 gigawatts em
usinas fotovoltaicas, mas menos de 20 por cento desses empreendimentos tiveram
obras iniciadas até o momento, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel).
A maior parte dos investidores contava com financiamentos do BNDES, que só podem
ser concedidos para usinas com um nível de conteúdo local pré-estabelecido pelo
banco. Com o gargalo na capacidade dos fornecedores nacionais, muitas empresas
tentam agora negociar com o governo um cancelamento dos empreendimentos para
evitar multas.
"Estava todo mundo esperando o BNDES... agora está todo mundo desesperado com
esses projetos... É um mercado dependente do BNDES", afirmou à Reuters o
especialista em setor elétrico da consultoria E&Y, João Victor Ferraz.
A superintendente de energia do BNDES, Carla Primavera, disse que o banco tenta
atrair mais fornecedores de painéis solares para o Brasil ao mesmo tempo em que
estuda mudanças em suas regras de conteúdo local.
Essas regras, válidas desde 2014, previam originalmente um aumento da exigência
de nacionalização em 2018 e depois em 2020, mas uma flexibilização está sendo
discutida.
"A gente está debatendo o que seria, eventualmente, uma alteração (nas exigências)
para o futuro. Levando em consideração, inclusive, que a demanda por energia está
em debate", disse Carla Primavera.
De acordo com a executiva, o assunto tem sido tratado pelo banco junto à Associação
Brasileira de Energia Solar (Absolar), que reúne investidores em usinas e produtores
de equipamentos do setor.
No final de 2016, o governo chegou a cancelar um leilão previsto para dezembro que
contrataria novas usinas eólicas e solares, em meio a uma baixa demanda por
eletricidade devido à crise econômica do país.

O presidente da consultoria Braselco, Armando Abreu, avalia que o cancelamento
tornou ainda mais difícil a atração de indústrias de painéis solares para o Brasil.
"Para os fabricantes, tem que haver mercado... Foi um péssimo exemplo. As empresas
se prepararam para ir ao leilão e foi cancelado. Isso leva a uma desconfiança dos
investidores, eles não têm nenhuma segurança de vir para o Brasil montar suas
fábricas", disse.
Governadores de Estados da região Nordeste também se queixaram e tentaram
convencer o governo federal a voltar atrás na decisão, mas o Ministério de Minas e
Energia disse que eventuais novos leilões dependem de uma análise em andamento
sobre o cenário de oferta e demanda por energia no país.
A energia solar responde atualmente por apenas 0,02 por cento da matriz elétrica
brasileira. Se viabilizados todos os projetos contratados nos últimos leilões, a
expansão elevaria a participação desta fonte energética a quase 2 por cento.
Competição chinesa
O principal problema para o surgimento de uma indústria solar nacional é, segundo os
especialistas, a forte competição com os painéis chineses, que são muito mais baratos.
Em um cenário global, dificilmente produtos produzidos no Brasil teriam chances de
concorrer.
A diferença de preços inclusive faz com que projetos de geração de pequeno porte,
como a instalação de placas solares em telhados, por exemplo, utilizem hoje
principalmente equipamentos chineses, disse à Reuters o diretor da CPFL Eficiência,
Pablo Becker. "O Brasil não é competitivo em painéis".
Os módulos solares produzidos pela Canadian Solar no Brasil custam entre 35 e 40
por cento a mais do que o equipamento importado da China, disse o diretor de vendas
da empresa para América do Sul, Hugo Albuquerque.
"Hoje o principal fator que causa a diferença é o imposto... e também tem um fator
de aprendizado. A gente espera conseguir reduzir (os custos) no médio prazo em entre
5 e 10 por cento", disse. Em meio a esse cenário, o BNDES também passou a analisar
alternativas para financiar mais projetos de pequeno porte, chamados de
microgeração solar.
"É uma agenda estratégica para nós, fazer esse fomento, aumentar esse apoio ao
longo de 2017", disse Carla. Segundo Albuquerque, da Canadian Solar, essas
pequenas instalações também estão no radar da companhia. "Esse vai ser o maior
mercado do Brasil nos próximos anos".
Nesta semana, a Aneel divulgou que o Brasil tem 7,6 mil pequenos sistemas de
geração instalados por consumidores, a maior parte deles de energia solar, o que
representa avanço de mais de 300 por cento ante o final de 2015.
Automec 2017 investe em espaços para o conhecimento e aprimoramento
técnicos
30/01/2017 – CIMM
A Automec - Feira Internacional de Autopeças, Equipamentos e Serviços, que
acontecerá em São Paulo, de 25 a 29 abril de 2017, reserva aos visitantes,na sua 13ª
edição, uma série de atividades voltadas para a capacitação e conhecimento técnicos
aos profissionais do setor e aos visitantes interessados.

Organizada pela Reed Exhibitions Alcantara Machado, o maior evento de equipamentos
de reposição da América Latina volta a reunir os setores da indústria de veículos
pesados, leves e comerciais – as feiras eram realizadas separadamente desde 2007.
Além disso, a nova edição do evento de alcance internacional acontecerá no mais
moderno e renovado espaço de exposição da cidade, o São Paulo Expo
Exhibition&Convention Center, localizado na Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5 – Vila
Água Funda-SP.
Estão programadas para acontecer no decorrer da feira atividades como palestras
gratuitas e espaços específicos destinados aos profissionais do varejo, como a LojaModelo, em parceria com o Sincopeças, com demonstrações práticas e teóricas de
procedimentos operacionais tendo como padrão uma loja de funcionamento com o que
há de mais moderno no segmento. Outro espaço que deverá ser bastante visitado é a
terceira edição da Oficina Modelo, cuja novidade é a unificação das atividades em
mecânicas leves e pesadas, com as novas tendências, demostrações de produtos e as
mais novas tecnologias.
O Tuning Área apresentará tecnologias de ponta, tendências e inovações para o
automobilismo de competição. O 1º Congresso Automec reunirá referências do
mercado para discutir os principais temas para os negócios do setor como gestão,
qualidade, inovação e performance. Haverá também disponível toda uma plataforma
de conteúdo tecnológico em autopeças, com apoio da Harvard Business Review. Outro
destaque será a nova Arena do Conhecimento e Capacitação, com palestras em
espaços abertos da feira.
Para fomentar a geração de negócios, desde a última edição a Reed organiza o
Premium Club Plus, para compradores selecionados, Encontros de Negócios por setor,
além das Caravanas dos Compradores.
Em relação às últimas edições, a Automec 2017 terá o dobro de eventos paralelos,
atendendo às exigências de um mercado que busca novos conteúdos, experiências
inovadoras, além de conhecimento e aprimoramento técnico, anticipa Bruno Pati, show
manager da Automec. “O futuro está em todas as partes, por isso todos os projetos
foram planejados para firmar a Automec como plataforma que dita as tendências e
vislumbra o futuro do setor”, destaca.
Quanto ao novo local do evento, a Automec ocupará no São Paulo Expo
Exhibition&Convention Center 90 mil m2, onde serão esperados mais de 70 mil
visitantes e 1500 marcas nacionais e internacionais e 62 países presentes. Entre as
marcas que já confirmaram participação na Automec 2017 estão Bosch, ZF
Service, Schaeffler, Continental, Dana, Dayco, Magneti Marelli, Mann+Hummel, TEM
Thomson e Valeo.
Perfil do visitante da Automec
A Reed Exhibitions Alcantara Machado busca sempre melhorar o seu serviço. Assim,
são feitas pesquisas qualitativas e quantitativas sobre os visitantes dos eventos. As
pesquisas são auditadas, e além de avaliar os índices de satisfação e a aprovação dos
eventos, também trazem um perfil apurado de quem é o público da Automec.
A saber: 82% dos que visitam a Automec participam do processo de compra, 50%
ocupam cargos de liderança, enquanto que 53% desejam encontrar parceiros de
negócios. A imensa maioria dos visitantes (65%) tem como ramo de atividade as
oficinas e distribuidoras. Quanto à nacionalidade, 78% dos visitantes internacionais
são da América Latina, com o contigente de visitantes da Ásia ocupando a segunda
colocação (7,6%).

Os índices de satisfação da feira são altíssimos, com 99% dos visitantes aprovando o
evento. Há ainda um expressivo índice de lealdade: 98% afirmam que pretendem
retornar à feira.
Serviço:
Automec 2017 – 13ª Feira Internacional de Autopeças, Equipamentos e Serviços
Data: 25 a 29 de abril de 2017
Local: São Paulo Expo Exhibition&Convention Center.
Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5 – Vila Água Funda.
Indicador de incerteza da economia cai em janeiro, mas segue elevado
30/01/2017 – UOL Economia
O Indicador de Incerteza da Economia (IIE-Br), elaborado pela Fundação Getulio
Vargas (FGV), caiu 9,1 pontos e atingiu 127,3 pontos em janeiro, marcando duas altas
consecutivas. Com isso, o indicador volta ao nível de 2016.
"A queda da incerteza e a volta do indicador ao patamar de novembro do último ano
é um alento, mas deve ser interpretada com alguma cautela no curto prazo. A
incerteza é ainda bastante elevada e está distante do nível neutro para a economia
brasileira, algo entre 95 e 105 pontos", afirma, em nota, o economista Pedro Costa
Ferreira, do Ibre-FGV.
Com série histórica desde o ano 2000, o indicador de incerteza da economia da FGV
atingiu seu pico em setembro do ano passado (145,7 pontos), imediatamente após o
impeachment da presidente Dilma Rousseff. Medições parecidas em anos anteriores
só foram atingidas durante o auge da crise financeira internacional, em 2008/2009.
Ainda assim, naquele momento, a incerteza foi menor que a atual.
A queda da incerteza em janeiro seguiu a tendência dos três indicadores já divulgados
pela FGV neste início de ano: o Índice de Confiança do Consumidor (ICC), que subiu
6,2 pontos em relação ao mês anterior; o Índice de Confiança da Construção (ICST),
que aumentou 2,5 pontos e a prévia do Índice de Confiança da Indústria (ICI), que
sinaliza melhora de 3,1 pontos ante dezembro.
O componente que mais contribuiu para a evolução do indicador no mês foi o IIE-Br
Mídia, responsável por 8,7 pontos dos 9,1 pontos de queda. O resultado indica redução
de citações ao termo incerteza e correlatos em matérias sobre a economia na imprensa
brasileira no mês.
O IIE-Br Expectativa também contribuiu para a queda do IIE-Br, em 0,9 ponto. O IIEBr Mercado por sua vez, foi o único componente a avançar no mês, elevando em 0,5
ponto o indicador na comparação com o mês anterior.
Justiça volta atrás e decreta falência da Karmann Ghia
30/01/2017 – Diário do Grande ABC
O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) voltou atrás em sua decisão e retomou o
decreto de falência da Karmann Ghia, de São Bernardo. O processo estava suspenso
por liminar desde 7 de dezembro.
O desembargador Cesar Ciampolini Neto decidiu restabelecer a decisão de primeira
instância pela falência (que havia sido decretada em novembro) enquanto aguarda o
julgamento final do mérito dos recursos apresentados pelo antigo proprietário, dom
Eudes Regnier Orleans e Bragança, trineto de Dom Pedro II, pedindo o cancelamento
do processo, e do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, pela sua continuidade.

Ontem, a empresa foi lacrada de novo, com o objetivo de proteger o ferramental, que
posteriormente poderá ser vendido para pagar os 330 funcionários, sem salário desde
março do ano passado, e as rescisões de outros 250 demitidos em 2015, que tiveram
valores parcelados em até 22 vezes e pararam de receber em dezembro daquele ano.
Questionado sobre o interesse da Karmann britânica em conversar com o sindicato, o
presidente da entidade, Rafael Marques, disse que não vingou. “Foi um mico. A
empresa ficava em Trinidad e Tobago (Caribe). Era mais um aventureiro querendo se
aproveitar.”
Brasileiro quer mais liberdade para negociar flexibilidade no trabalho
30/01/2017 – CNI
Mais de 80% dos entrevistados gostaria de poder trabalhar de casa e 73% querem
poder definir a própria jornada de trabalho. Para CNI, empresas e trabalhadores
precisam de segurança para negociar
A possibilidade de trabalhar em casa ou em locais alternativos à empresa, conforme a
necessidade, é desejo de oito em cada dez brasileiros.
Uma jornada com horários mais maleáveis é vontade de grande maioria de quem está
no mercado de trabalho: 73% dos trabalhadores querem ter mais flexibilidade no
expediente. Os dados são da segunda pesquisa Flexibilidade no mercado de trabalho,
da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em parceria com o Ibope.
A sondagem aponta que o brasileiro gostaria de ter mais espaço para negociar com a
empresa opções para suas rotinas de trabalho, conforme sua necessidade, mesmo que
isso signifique flexibilizar regras trabalhistas.
Os números mostram, ainda, que além do chamado home office ou da possibilidade
de uma jornada flexível, cresceu o interesse do brasileiro por alternativas para o seu
dia a dia que permita adequações na rotina de trabalho de acordo com suas
necessidades pessoais em relação à pesquisa de 2015 (ver quadro).
Por exemplo, 64% dos entrevistados – ante 58% em 2015 – gostariam de reduzir o
intervalo de almoço para, em contrapartida, sair mais cedo do trabalho e, assim, evitar
o horário de pico de trânsito.
A pesquisa indica também que o trabalhador gostaria de poder dividir os 30 dias anuais
de férias em mais de dois períodos e com períodos mais curtos: 60% dos entrevistados
se mostraram favoráveis a esta possibilidade, em relação a 53% da pesquisa anterior.
FORMALIDADE E FLEXIBILIDADE – A pesquisa mostra, contudo, que são
justamente os trabalhadores do mercado formal aqueles que menos conseguem
exercer seu desejo por flexibilidade.
Apenas 41% dos que trabalham com carteira assinada dizem ter liberdade na jornada,
frente a 79% daqueles que trabalham por conta própria e 72% dos empregadores que
dizem ter horários mais flexíveis. A pesquisa chega a conclusão idêntica quando o
tema é a flexibilidade para local de trabalho.

MODERNIZAÇÃO - Na visão da CNI, modernizar e desburocratizar as relações do
trabalho no Brasil é urgente e necessário. Apesar dos avanços da tecnologia e da
evolução nas formas de se produzir, as leis trabalhistas do Brasil perderam o
compasso.
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), publicada em 1943, representou
importante avanço na proteção do trabalhador, mas se tornou obsoleta em diversos
aspectos, sobretudo em relação ao trabalho moderno, realizado à distância e com
rotinas flexíveis – incompatível com o ultrapassado e obrigatório cartão de ponto.
O desejo do trabalhador negociar a redução do horário de almoço com a contrapartida
de sair mais cedo do trabalho, por exemplo, tem respaldo na Constituição de 1988,
que reconhece a negociação coletiva como um direito de todo trabalhador (art. 7º,
XXVI).
No entanto, as empresas que adotam medida nesse sentido estão sob risco de
responderem ações trabalhistas, uma vez que a Justiça do Trabalho entende que o
intervalo mínimo de uma hora é questão de saúde e segurança do trabalho e, assim,
não pode ser alvo de negociação coletiva.
Para a CNI, um importante avanço para as relações de trabalho seria dar segurança
para que empresas e sindicatos de trabalhadores negociassem rotinas de trabalho,
como as retratadas na pesquisa, respeitando o legítimo interesse das partes. Nesse
sentido, a inclusão de cláusulas conforme previsto no Projeto de Lei nº 6.787/16 (como
formas alternativas de registro de ponto, intervalo intrajornada, horas flexíveis –
limitadas pelo máximo constitucional –, trabalho remoto) é positiva e apenas reforça
a necessária valorização da negociação coletiva, como prevê a Constituição Federal.

Toyota perde liderança global de vendas para Volkswagen em 2016
30/01/2017 – DCI
Montadora japonesa afirmou que suas vendas globais subiram 0,2% em
2016, para 10,18 milhões de veículos

Toyota, que vinha sendo maior montadora do mundo em vendas desde 2012, estima
que as vendas mundiais devem subir para cerca de 10,23 milhões de veículos em 2017
A Toyota Motor perdeu uma liderança de quatro anos nas vendas globais de veículos
para a Volkswagen, segundo dados divulgados nesta segunda-feira.
A montadora japonesa afirmou que suas vendas globais, que incluem as marcas
Toyota, Lexus, Daihatsu e Hino Motors, subiram 0,2 por cento em 2016, para 10,18
milhões de veículos.
O volume ficou abaixo dos 10,3 milhões divulgados pela Volkswagen, que conseguiu
um recorde de vendas globais apesar do escândalo de fraude em testes de emissão
de poluentes.
As vendas globais do grupo japonês foram apoiadas por um aumento de 5,5 por cento
nas vendas de veículos Toyota no Japão, após lançamentos que incluíram o Prius. As
vendas fora do Japão recuaram 0,6 por cento, com redução de demanda na América
do Norte e Oriente Médio e África.
A Toyota, que vinha sendo maior montadora do mundo em vendas desde 2012, estima
que as vendas mundiais devem subir para cerca de 10,23 milhões de veículos em
2017.
Proposta para marco da mineração não altera fiscalização de barragens
30/01/2017 – DCI
A nova proposta do governo para o marco da mineração não deve trazer novidades
em relação ao monitoramento e fiscalização de barragens. O ministro de Minas e
Energia, Fernando Coelho Filho, disse que o governo já adotou medidas para reforçar
a segurança no setor no ano passado.
Após o acidente em Mariana (MG), em novembro de 2015, a vistoria, antes anual,
passou a ser feita duas vezes por ano. Na avaliação de Coelho Filho, as medidas e
precauções não devem inviabilizar o setor mineral.
"Antes, já havia um certo preconceito, como se mineração fosse uma atividade feia ou
suja, e não tem nada disso. Evidentemente que uma tragédia como a da Samarco traz
um peso ainda maior", disse.

"Ninguém quer fazer nada passando por cima do meio ambiente nem esconder o que
aconteceu, mas o exemplo para isso não é matando a empresa ou a atividade."
O ministro disse ainda que as empresas envolvidas no rompimento da barragem de
Mariana - Vale e BHP Billiton - também foram punidas. "Podemos até entrar no mérito
se (a recuperação da região) está ocorrendo na velocidade que deveria ser ou não,
mas há comprometimento das empresas de recuperar o que foi feito", afirmou. "Elas
assumiram responsabilidades bastante consideráveis."
Ainda não está definido se as mudanças serão todas propostas pelo governo por meio
de projeto de lei ou medida provisória. "Outras agências (reguladoras) foram criadas
por MP. Talvez possamos usar também, mas ainda não há uma definição sobre isso",
disse o ministro.
A atual legislação sobre mineração é de 1967. O governo Dilma Rousseff enviou
proposta ao Congresso em 2013. Na época, em meio à crise política, optou por um
projeto de lei, para não afrontar deputados e senadores com mais uma MP. O projeto
acabou nunca sendo apreciado pelos parlamentares.
A principal diferença é que MP tem força de lei já na data da publicação, enquanto
projetos de lei precisam ser aprovados pelo Congresso e sancionados pela Presidência
da República para entrar em vigor.
Venda de máquinas industriais registra queda pelo quarto ano seguido
30/01/2017 – Portal Contábil
O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos
(Abimaq), João Carlos Marchesan, disse que a falta de confiança, agravada pelos juros
altos foi determinante para a queda no faturamento em 2016.
Os números divulgados pela Abimaq mostram que a indústria de máquinas e
equipamentos registrou a quarta queda seguida em 2016, de 24,3% na receita líquida
total, ou seja, nas vendas internas e exportações.
A queda vem acontecendo desde 2013, com -5%, em 2014 com -11,6% e em 2015
amargou -14,4%. O ano passado teve o pior desempenho na série histórica iniciada
em 1999.
“A incerteza política, uma inflação elevadíssima, com 10%, uma Selic de 14%, a
restrição de crédito, ou seja, os próprios bancos não operando com o Finame
(Financiamento para aquisição e produção de máquinas e equipamentos novos), e a
falta de confiança de quem vai comprar a máquina impediram o crescimento do setor”,
disse o presidente da associação.
A receita do setor foi de R$66,3 bilhões em 2016, abaixo dos R$66,8 bilhões
registrados em 2003, até então a pior marca histórica. Se comparado ao último ano
de crescimento do setor, 2012, o número de 2016 representa apenas 54,4% da receita
daquele período.
Segundo a Abimaq, esta é a maior crise histórica do setor, que, mesmo diante de uma
retomada da economia, deve ser um dos últimos a voltar a crescer por causa do
elevado nível de capacidade ociosa da indústria em geral, o que tende a adiar novos
investimentos mesmo diante da ligeira expansão da atividade econômica prevista para
2017 e 2018.
Apesar dos desafios, o presidente-executivo José Velloso Dias Cardoso tem otimismo
no crescimento, que pode ser alavancado pelo setor de máquinas agrícolas.

“Acreditamos que o faturamento vai subir, principalmente porque agora entraremos
[2017] com juros declinantes, longe do ideal, mas é natural que o setor se recupere.
Com otimismo podemos esperar um crescimento de 5% no total de vendas de
máquinas, com excelente perspectiva no setor de máquinas agrícolas com previsão de
15% no faturamento”, afirmou.
O balanço de 2016 divulgado pela Abimaq também revelou que três setores
apresentaram variação positiva nas exportações. O setor de máquinas para bens de
consumo cresceu 24,7%, o de máquinas para a indústria de transformação teve
aumento de 10,8% e o de máquinas para logística e construção civil apresentaram
crescimento de 7,9%. Já os demais setores apresentaram queda, sendo a maior nas
vendas de máquinas para petróleo e energia renovável (-51,1%).
Ações da Vale surfam na alta de preço do minério de ferro
30/01/2017 – O Globo
Papéis subiram mais de 30% só este ano. Analistas veem risco de reversão
de tendência

Iniciar o ano acumulando um ganho de mais de 30% parece quase impossível. Mas foi
isso que ocorreu com quem começou 2017 com ações da Vale na carteira de
investimentos. O primeiro mês do ano nem acabou e esses papéis já subiram mais de
30%.
Os analistas até acreditam em mais ganhos ainda a curto prazo, embora de menor
intensidade, porém alertam que iniciar agora os investimentos nesses papéis embute
um sério risco: uma reversão na tendência de alta do minério de ferro, principal motivo
para a valorização da mineradora.
Até a última sexta-feira, as ações preferenciais da Vale tinham subido 37,5% no ano,
cotadas a R$ 32,10. Isso significa que quem tinha R$ 1.000 nesse tipo de papel da
mineradora no fim do ano passado já tem agora R$ 1.370 — lembrando que, ao fazer
o resgate, há o recolhimento de impostos sobre os ganhos. Os estrangeiros que
aplicaram nos recibos de ações na Bolsa de Nova York (ADRs, na sigla em inglês)
também registram rendimentos expressivos em 2017, de 40%.
Analista do setor de mineração do banco Santander, Bruno Giardino explica que a
disparada de preço das ações da Vale é justificada, principalmente, pela recuperação
dos preços do minério de ferro no exterior. A cotação da commodity saiu da casa de
menos de US$ 40 no início do ano passado para mais de US$ 80.

— O preço do minério de ferro não para de subir, e a Vale vai junto. Há outros fatores
que ajudam, como uma gestão financeira mais disciplinada da empresa, que está
reduzindo seu endividamento, mas a alta do minério de ferro é o principal fator —
explica.
O minério de ferro começou a subir com a sinalização de que a desaceleração na
economia chinesa não seria tão brusca quanto os analistas temiam. A expansão do
Produto Interno Bruto (PIB) chinês foi de 6,7% no ano passado, pouco abaixo dos
6,9% de 2015. Além disso, o governo chinês sinalizou estímulos para a economia, que
passam pela manutenção dos investimentos em infraestrutura, o que aumenta a
demanda por aço — que é produzido a partir do minério de ferro e do carvão.
REDUÇÃO DA DÍVIDA
A interpretação é que na China há um excesso de oferta desses itens, mas, ainda
assim, manteve-se a perspectiva de alta nos preços do aço, o que puxou junto os
materiais básicos. No entanto, ninguém sabe ao certo até quando irá durar essa
tendência, e é aí que está o risco do investimento nas ações da Vale.
— Em algum momento, haverá a reversão do preço do minério de ferro, e essa é a
nossa principal preocupação. Ninguém sabe quando isso vai acontecer. Mas, enquanto
não tem essa queda, o papel da Vale vai continuar indo bem — lembra Giardino, que
por enquanto recomenda a manutenção do investimento no papel.
Os analistas do Citigroup concordam que a valorização do minério de ferro é causada
por uma forte demanda por parte da China. Mas, enquanto a projeção para o preço da
tonelada do minério foi revisada para cima para os primeiros trimestres de 2017, para
o fim do ano é esperada uma queda.
O valor estimado para a tonelada da commodity é de US$ 77 no primeiro trimestre,
ante US$ 60 da projeção anterior. Para o período de outubro a dezembro, no entanto,
a estimativa cai para US$ 53, e o preço médio para 2018 é de US$ 48.
Apesar de esperar uma queda no preço do minério, o Citi recomenda a compra das
ações da Vale, em especial por causa da gestão da empresa. Mas reconhece que há
um risco nessa estratégia. “A demanda por metais continua muito dependente da
China.
Qualquer redução no consumo de metais por parte da China poderia estimular uma
pressão de baixa nos preços e nos fluxos de caixa para a Vale”, explicaram Alexander
Hacking e Thiago Ojea.
Quando se fala em gestão da Vale, o que os analistas mais destacam é o esforço que
a empresa tem feito nos últimos trimestres para reduzir sua dívida líquida. Para isso,
tem vendido ativos, concentrando sua operação no negócio de minério de ferro. Mas
a alta dos preços do minério de ferro contribui para que a empresa não precise acelerar
o seu plano de desinvestimento — e, por isso, poderá vender seus ativos a preços
mais atraentes.
Ao fim do terceiro trimestre, a dívida líquida (dívida bruta menos a geração de caixa)
da empresa estava em torno de US$ 26 bilhões. O objetivo é que fique entre US$ 15
bilhões e US$ 17 bilhões até o fim de 2017. Mesmo que o minério de ferro caia para o
patamar de US$ 60, essa meta será atingida sem a necessidade de venda de ativos.
Na avaliação de Pablo Spyer, diretor da Mirae Asset, outro fator que ajuda o cenário
de alta para o minério de ferro é a economia americana. Com a posse de Donald
Trump, economistas estão esperando uma aceleração dos investimentos em
infraestrutura.

— Os Estados Unidos estão querendo investir muito em infraestrutura, e o apetite da
China por investimentos também não arrefeceu como se esperava. Há um cenário
menos negativo para a economia global, e isso favorece as commodities de uma forma
geral — afirma.
IMPACTOS DA SAMARCO
Outros fatores tendem a influenciar o comportamento das ações da Vale. Um deles é
o desdobramento que pode ter a catástrofe ambiental da Samarco, de junho de 2015,
em Mariana (MG). A empresa é uma joint venture entre Vale e BHP Billiton.
A mineradora brasileira já fez um ajuste contábil em seu balanço relacionado ao
prejuízo dessa parceria, mesmo que não esteja descartada a volta da operação da
Samarco. O problema é que ainda não há um termo final de responsabilidades e
indenizações, que devem resultar dos estudos dos impactos ambientais da catástrofe.
Os analistas ainda lembram que a Vale precisa renovar o seu acordo de acionistas,
que vence em abril, mas que isso deve ser equacionado. Os controladores da
mineradora são a Litel Participações, Bradespar, a japonesa Mitsui e o BNDES.

