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PARANAENSE EUROLAF INVESTE R$ 32 MILHÕES EM DUAS NOVAS FÁBRICAS



CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL – EXPORTAÇÃO PASSO A PASSO- DOCUMENTO E
PRÁTICA



QUEDA EXCESSIVA DO DÓLAR PREJUDICA A GERAÇÃO DE EMPREGO NO BRASIL



CNI CRIA MECANISMO PARA MONITORAR ACORDO DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL
DO

COMÉRCIO



INDÚSTRIA ESPERA CORTE MAIS OUSADO NOS JUROS, DIZ CNI



PIOR DESEMPENHO DA HISTÓRIA



SALÁRIOS TÊM 1º GANHO REAL APÓS 20 MESES



CENTRAL

DISCUTE AÇÕES CONTRA PROJETOS QUE RETIRAM DIREITOS DOS

TRABALHADORES



SINDICATO APRESENTA DENÚNCIA CONTRA SECRETÁRIO DA PREVIDÊNCIA



INFLUENCIADO

POR

ALIMENTOS,

IPC-FIPE

CAI

0,05%

NA

3ª

QUADRISSEMANA DE FEVEREIRO



CMN

APRIMORA REGRAS PARA GERENCIAMENTO DE RISCO E DE CAPITAL DE

BANCOS



MAIA DIZ QUE TRANSIÇÃO PARA APOSENTADORIA PODE SER MAIS ESCALONADA



MEIRELLES:

É PREMATURO AFIRMAR QUE

PAÍS

TERÁ AUMENTO DE IMPOSTOS

ESTE ANO



AZEVÊDO DEVE FICAR MAIS QUATRO ANOS NA DIREÇÃO DA OMC



DESEMPREGO VAI A 12,6% NO TRIMESTRE, MAIOR ÍNDICE DESDE 2012



ARTIGO: ONDE E QUANDO RECOLOCAR 24,3 MILHÕES DE TRABALHADORES?



IBGE: 15 UNIDADES DA FEDERAÇÃO TÊM TAXA RECORDE DE DESEMPREGO NO
4º TRI DE 2016



IBGE: DESEMPREGO

É DE

14,4%

ENTRE NEGROS;

14,1%

ENTRE PARDOS;

9,5% ENTRE BRANCOS


PNAD CONTÍNUA
NO

DO

IBGE

CAPTA FALTA DE TRABALHO PARA

24,3

MILHÕES

4º TRI DE 2016



NOTA DO BRASIL PODE MUDAR COM REFORMAS, DIZ MOODY’S



REVISTA

BRITÂNICA CHAMA

PREVIDÊNCIA

DO

BRASIL

DE

“GENEROSIDADE

GERIÁTRICA”



GOVERNO

ESPERA ECONOMIZAR

R$ 8

BILHÕES AO ANO COM PENTE-FINO NO

INSS


CONFIANÇA

DO COMÉRCIO SOBE E ATINGE MAIOR NÍVEL DESDE JANEIRO DE

2015


ESTUDO MOSTRA RELEVÂNCIA DE REFORMA



IDV ESTIMA RETOMADA DAS VENDAS PARA ABRIL



DISCIPLINA AJUDA A ESTRUTURAR ROTINA EM CASA E NO TRABALHO



ESPECIALISTAS ESPERAM CORTE DE 30,4 MIL EMPREGOS



EXPORTAÇÕES CAEM 12%, MAS HÁ INDÍCIOS DE RECUPERAÇÃO



RETOMADA DEPENDE DE EXPORTAÇÃO, DIZ BREGA



VALE SAI DO PREJUÍZO E LUCRA R$ 13,3 BILHÕES EM 2016



ARTIGO: ADERIR

A UM PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA PODE SER UMA

FURADA?



METALÚRGICA GERDAU DIMINUI PREJUÍZO NO TRIMESTRE



GERDAU RESSALTA FOCO EM CAIXA APÓS PREJUÍZO



COMPRA DA CSA FOI UM BOM NEGÓCIO PARA A TERNIUM



THYSSENKRUPP ESPERA PREJUÍZO LÍQUIDO COM BAIXA CONTÁBIL RELATIVA À
VENDA DA

CSA



O BRASIL PRECISA DE UM SETOR SIDERÚRGICO EFICIENTE E COMPETITIVO



PEUGEOT PODE SE TORNAR SEGUNDA MAIOR MONTADORA DA EUROPA



ARCELORMITTAL

E

VOTORANTIM

VÃO UNIR NEGÓCIOS DE AÇOS LONGOS NO

BRASIL


PSA TEM RENTABILIDADE RECORDE COM LUCRO LÍQUIDO DE € 2,15 BI



BMW PRODUZIRÁ MAIS 2 MIL X1 EM ARAQUARI PARA EXPORTAR AO NAFTA



ZF UNIFICA CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS EM ITU



AUDI Q3 NACIONAL RECEBE AGORA MOTOR FLEX



LUCRO DA MARCOPOLO ATINGE R$ 222,5 MILHÕES EM 2016



MERCEDES COMEÇA A COLHER RESULTADO DA SAFRA RECORDE



NOVOS PROJETOS DE LEI

CÂMBIO
EM 24/02/2017
Compra

Venda

Dólar

3,099

3,099

Euro

3,274

3,275

Fonte: BACEN

Paranaense Eurolaf investe R$ 32 milhões em duas novas fábricas
24/02/2017 - Fonte: Gazeta do Povo
Principal negócio da empresa é transformar veículos comuns em ambulâncias
e viaturas policiais

Especializada na transformação de carros, a paranaense Eurolaf deve inaugurar duas
novas fábricas ainda no primeiro semestre de 2017. O investimento chega a R$ 32
milhões.
As unidades de Betim (Minas Gerais) e Sorocaba (São Paulo) somam-se à planta atual,
de São José dos Pinhais. A previsão é ampliar a produção em duas vezes e meio, em
relação ao ano passado. Viaturas policiais e ambulâncias estão entre os principais
produtos da empresa.
A principal motivação para o investimento é logística, explica o diretor comercial e de
marketing da Eurolaf, Humberto Breves. A necessidade de trazer os veículos para

serem transformados na Grande Curitiba, para só então seguirem para o usuário final,
encarecia os custos. Em especial na tratativa com montadoras da região de São Paulo,
Minas Gerais e do Nordeste.
“A localização é estratégica. Em São Paulo eu tenho a maior parte das fabricantes” de
carro do país, enquanto Minas “é uma posição mais central, em que eu posso atender
montadoras de outros locais ou mesmo as paulistas, quando o cliente final é o
nordeste, por exemplo”, resume Breves. Outra vantagem da fábrica de Betim é a
proximidade de montadoras como Iveco e Mitsubishi.
A fábrica em Minas Gerais deve estar pronta para entrar em operação até o fim de
abril. Custou R$ 15 milhões e deve gerar 120 empregos diretos. A capacidade de
produção é de 650 veículos ao mês, trabalhando em um turno médio. A unidade tem
cinco mil metros quadrados de área construída 14 mil de pátio, suficiente para
armazenar de 800 a mil carros.
A unidade de Sorocaba é similar. Foram R$ 17 milhões investidos, o que deve
representar 150 empregos diretos e uma capacidade de produção de 800 veículos ao
mês. A área construída é de sete mil metros quadrados; e a do pátio, 12 mil.
A Eurolaf quer aproveitar a grande oferta de mão de obra qualificada na região. Isto
porque um dos principais players do setor de transformação automotiva, a Rontan,
está atualmente em processo de falência e recuperação judicial na 3.ª Vara Cível de
Tatuí, a 60 km de Sorocaba. E muitos ex-funcionários da indústria vivem na região.
Hoje, a fábrica da Eurolaf em São José dos Pinhais conta com 150 funcionários. No
ano passado, 2,5 mil veículos foram transformados. Para este ano, a previsão é chegar
a 6,5 mil, já contando com a produção nas novas unidades. Desde que começou a
operar, em 2007, a empresa já transformou 16 mil veículos.
Crise da segurança pode impulsionar setor
O setor público representa a maior parte do volume de vendas da Eurolaf. A cada 10
veículos transformados, em média oito são destinadas a agentes do Estado. Em sua
grande maioria ambulâncias e viaturas, destinadas tanto para guardas como para
polícias civis e militares.
Pela dinâmica do setor, a empresa paranaense não é tão atingida pela crise do varejo,
no setor automobilístico. A recessão vivida pelos governos, por outro lado, atingiu a
empresa em cheio. Entre 2014 e 2015, praticamente não houve aquisição de grandes
volumes de viaturas, conta Humberto Breves. Foi ruim para os negócios, mas significa
que há uma demanda contida.
Em média, a renovação da frota das viaturas deve ser feita a cada dois ou três anos,
segundo Humberto Breves. A idade média de ônibus do transporte coletivo, por
exemplo, é de cinco anos, em cidades como Curitiba e São Paulo. “É que uma viatura
policial tem o chamado uso severo, roda sete dias por semana, 24 horas por dia, na
mão de vários policiais. Há um desgaste”.
Portanto, se não houve troca nos últimos dois anos e há uma evidente necessidade de
investimentos na segurança pública, no Brasil, a tendência é de novas aquisições para
os próximos meses. O momento deve ser bom até o primeiro semestre de 2018, avalia
o diretor da Eurolaf. Depois recomeça o período eleitoral, e retornam as incertezas.
Um exemplo é o governo do Paraná, que em dezembro adquiriu 1,1 mil novas viaturas,
a um custo de R$ 111,3 milhões. Quatro dos sete lotes licitados foram vencidos pela

Renault, hoje uma das principais parceiras da Eurolaf, já que ambas têm fábrica em
São José dos Pinhais.
O sonho do “giroflex” próprio
Além das duas novas fábricas, no valor de R$ 32 milhões, a Eurolaf planeja para o
primeiro semestre lançar a fabricação de seu empreendimento irmão. A Eurofinal,
empresa de sinalizadores automotivos - os populares “giroflex” - deve começar a
produzir ainda em abril. O empreendimento custou R$ 12 milhões. A meta é produzir
para as três unidades da Eurolaf, mas também para clientes externos. A fabricação
será na unidade de Sorocaba. A produção deve ter início em abril.
Capacitação Empresarial – Exportação Passo a Passo- Documento e Prática
24/02/2017 - Fonte: FIEP
O SINDIMETAL divulga o curso “Exportação Passo a Passo - Documentação e Prática”,
a ser realizado no dia 09/03, em Curitiba e também será transmitido por vídeo
conferência para: Apucarana, Cascavel, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina,
Maringá, Pato Branco e Ponta Grossa.

Queda excessiva do dólar prejudica a geração de emprego no Brasil
24/02/2017 - Fonte: CNI
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga nota técnica alertando o
governo sobre os efeitos da valorização do Real na competitividade das
empresas e no emprego

A indústria brasileira acompanha com muita preocupação a atual trajetória de
valorização da taxa de câmbio. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga
nesta quinta-feira (23) nota oficial alertando para que o governo adote mecanismos
que evitem a volatilidade excessiva e valorização permanente da moeda brasileira.
"É possível atuar para evitar flutuações excessivas na taxa de câmbio originadas do
mercado doméstico e mundial e, principalmente, coordenar as políticas domésticas
para minimizar os efeitos indesejados sobre a taxa de câmbio", diz o documento.
Somente nos dois primeiros meses de 2017, houve uma queda adicional de 7,2% no
preço do dólar, totalizando 23% desde janeiro do ano passado. Ao tornar os bens
importados mais baratos, a valorização excessiva do Real pode causar danos
irreparáveis nas estratégias das empresas e no investimento, impactando fortemente
a competitividade das indústrias e a geração de empregos no país. Leia o documento
na íntegra:
CÂMBIO PREOCUPA A INDÚSTRIA
A CNI acompanha com muita preocupação a atual trajetória de valorização da taxa de
câmbio. A taxa de câmbio real/dólar caiu 17% ao se comparar a média mensal de
janeiro e dezembro de 2016.
Somente nos dois primeiros meses de 2017, houve uma queda adicional de 7,2%,
totalizando 23% em um espaço de 14 meses. Essa forte mudança no preço da moeda
estrangeira pode causar danos irreparáveis nas estratégias das empresas e no
investimento.
Como as operações de comércio exterior têm prazos longos, negócios de exportação
realizados há seis meses, com uma determinada taxa de câmbio, tem seu fechamento
financeiro afetado quando a taxa de câmbio sofre valorização brusca e excessiva,
consubstanciando-se muitas vezes em prejuízo.
O nível da taxa de câmbio é uma variável fundamental no processo de
desenvolvimento econômico, pois alterações na taxa de câmbio podem provocar
importantes efeitos sobre a estrutura produtiva e de emprego do País. Seu
comportamento reflete diretamente na competitividade da indústria, pois sua
valorização torna os produtos estrangeiros mais competitivos frente aos nacionais,
seja no mercado doméstico, seja no exterior.

Ao tornar os bens importados mais baratos, sobrevalorizações cambiais excessivas e
prolongadas reduzem a lucratividade da produção e do investimento em setores de
bens comercializáveis (que são transacionados internacionalmente). Ao mesmo
tempo, o preço de não-comercializáveis fica artificialmente mais elevado.
Como setores de bens comercializáveis são, tradicionalmente, setores que tendem a
ter maior capacidade inovadora, maior agregação de valor e maior nível de
produtividade, a valorização provoca a transferência de mão-de-obra de setores de
baixa produtividade para os de alta produtividade, com impacto negativo no nível de
produtividade geral da economia.
Volatilidade também é problema. Não só a trajetória de valorização em si é nociva, a
própria instabilidade, ou volatilidade, da taxa de câmbio também é muito negativa.
Sondagem realizada pela CNI coloca a instabilidade da taxa de câmbio entre os
principais problemas enfrentados pela indústria em 2016. A instabilidade dificulta a
formação de preços, as decisões de investimento e de produção das empresas
industriais.
A necessária ação da política econômica
No curto prazo, é indispensável adotar mecanismos que evitem a valorização
permanente da moeda brasileira, que retira a competitividade dos produtos brasileiros,
tanto no mercado brasileiro como no mercado global, bem como suas oscilações
excessivas. É difícil alterar a tendência dos movimentos cambiais globais.
Todavia, é possível atuar para evitar flutuações excessivas na taxa de câmbio
originadas do mercado doméstico e mundial e, principalmente, coordenar as políticas
domésticas para minimizar os efeitos indesejados sobre a taxa de câmbio.
A vigência de uma política monetária muito restritiva, em função da permanência de
déficits fiscais elevados, provoca a ocorrência de taxas de juros brasileiras muito acima
das taxas internacionais.
O diferencial de juros atrai recursos externos que fomentam uma valorização da
moeda brasileira não fundamentada nos fatores reais de custo e competitividade. A
convergência da inflação para a meta permite, e justifica, a redução desse diferencial,
com queda mais pronunciada dos juros domésticos.
É, portanto, fundamental que os formuladores de política tenham em mente os efeitos
da valorização cambial não só na inflação como no restante da economia, em especial
na indústria.
A CNI reconhece que os problemas de competitividade não se resumem à taxa de
câmbio. As reformas microeconômicas voltadas para o aumento da competitividade
são igualmente fundamentais e a CNI espera que essa agenda receba máxima
prioridade.
CNI cria mecanismo para monitorar acordo da Organização Mundial do
Comércio
24/02/2017 - Fonte: CNI
Tratado internacional, assinado em 2013, entrou em vigor nesta quarta-feira
(22). Indústria acompanha se ações previstas, que devem reduzir em 14%
os custos do comércio exterior, estão sendo cumpridas no Brasil.

O Acordo de Facilitação de Comércio da Organização Mundial do Comércio (OMC),
assinado em 2013, em Bali, na Indonésia, passou a vigorar nesta quarta-feira, 22 de
fevereiro, com a assinatura de 112, dos 164 membros da OMC.
Para entrar em vigor, era necessário que dois terços dos países ratificassem o acordo.
E a Confederação Nacional da Indústria (CNI) intensificou o monitoramento no Brasil.
O acordo de Bali prevê ações para simplificar processos e reduzir atrasos na aduana e
custos de exportação, de importação e no trânsito aduaneiro.
A OMC calcula que, quando os países fizerem as reformas previstas no tratado para
reduzir a burocracia, o custo do comércio global será reduzido em 14,3%, injetando
US$ 1 trilhão no comércio internacional. Por isso, o setor produtivo espera que o Brasil
cumpra o acordo de forma integral e o mais rapidamente possível.
“O acordo vai alavancar e acelerar reformas no Brasil que são necessárias para dar
mais competitividade. Para isso, nós criamos um mecanismo, o Facilitrômetro, para
dar clareza aos compromissos que estão sendo implementados e aos que estão
parados”, diz o diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Eduardo
Abijaodi.
FACILITÔMETRO – É uma ferramenta, em forma de infográfico, desenvolvida pela
CNI para mostrar de forma fácil e acessível se o Brasil está cumprindo os artigos do
Acordo de Facilitação de Comércio da OMC.
A infografia será atualizada frequentemente para que o setor privado possa
acompanhar se o governo brasileiro está empenhado em reduzir a burocracia e o custo
no comércio exterior.
O infográfico está dividido em quatro cores. Verde, para as ações que já estão prontas.
Laranja, para o que está em andamento. Amarelo, para os casos em que o Brasil
notificou à OMC de que havia cumprido, mas a indústria entende que é necessário
melhorar. E, por fim, vermelho, para as medidas que ainda não saíram do papel.
Confira:
SOLUÇÃO ANTECIPADA DE CONSULTAS - Um ponto importante do acordo, com
benefícios imediatos para a indústria brasileira, trata da solução antecipada de
consultas.
Trata-se de um mecanismo que permite a empresa conhecer, antes de embarcar a
mercadoria, em qual categoria seu produto se encaixa e quais as regras de origem
para aquele determinado bem. No Brasil, os exportadores e importadores ainda não
têm essa opção, e quando as consultas são feitas, os órgãos não têm prazo definido
para respondê-las.
“A regulamentação da lei sobre o processo administrativo de consulta evitará atrasos,
multas e procedimentos desnecessários que só oneram o exportador. Dará ainda
previsibilidade e segurança jurídica”, explica Abijaodi.

BUROCRACIA – O Portal Único de Comércio Exterior é um dos pontos previstos no
acordo que está caminhando bem. A expectativa é que o Portal esteja pronto em 2018
e funcione para integrar todos os atores do comércio exterior, entre eles os 22 órgãos
anuentes, como Receita Federal, Secretaria de Comércio Exterior, Política Federal e
Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Além disso, o Brasil também assumiu o compromisso de harmonizar as exigências de
dados e documentos dos processos de comércio exterior para reduzir a burocracia.

Atualmente, segundo levantamento da CNI, um mesmo documento é cobrado por 17
órgãos diferentes no país.
"É importante garantir os recursos para que essa ferramenta de facilitação comece a
funcionar plenamente dentro do cronograma. Esperamos que a entrada em vigor do
acordo confirme o compromisso do governo com as reformas necessárias para um
comércio mais rápido e com menor custo”, avalia o diretor de Desenvolvimento
Industrial da CNI, Carlos Abijaodi.
O que é o acordo de facilitação do comércio da OMC?
O Acordo de Bali foi o primeiro acordo envolvendo todos os membros da Organização
Mundial do Comércio desde sua criação, em 1995. Ele foi assinado durante a
conferência de ministros da OMC realizada em Bali, na Indonésia, em dezembro de
2013, com grande apoio do setor produtivo brasileiro.
O Acordo de Facilitação do Comércio moderniza a administração aduaneira, simplifica
processos de comércio exterior e estabelece compromissos, como o Portal Único do
Comércio Exterior e o Operador Econômico Autorizado (OEA), que vão facilitar e
acelerar o desembaraço de mercadorias.
Por que o acordo é importante?
O tratado facilita o movimento e o despacho das mercadorias, torna o comércio mais
transparente e reduz os procedimentos pouco eficientes. Um de seus artigos, por
exemplo, trata de taxas e encargos relacionados à importação ou exportação. O Brasil
comunicou à OMC que esse ponto já foi superado.
No entanto, a Indústria avalia que falta padronização na cobrança e na coleta das
taxas. Para facilitar o comércio, é necessário implementar sistema de coleta única na
arrecadação de impostos e taxas. Além disso, essas tarifas devem ser compatíveis
com o serviço. No Brasil, há exemplos como escaneamento de contêineres, em que a
arrecadação
supera
–
e
muito
–
o
valor
do
serviço
prestado.
Em outro ponto, o acordo harmoniza a exigência de documentos. Segundo a OMC, em
uma operação aduaneira média dentre seus membros, envolvem-se de 20 a 30 partes
diferentes, 40 documentos, 200 elementos de dados (30 dos quais são repetidos pelo
menos 30 vezes) e a necessidade de redigitar, pelo menos uma vez, entre 60 e 70 por
cento de todos os dados.
Indústria espera corte mais ousado nos juros, diz CNI
24/02/2017 - Fonte: CNI
A CNI observa que a manutenção de juros altos por mais tempo traz prejuízos
para toda a sociedade, dado que eleva os custos dos empréstimos,
desestimula os investimentos e o consumo, dificultando a recuperação da
economia e a geração de empregos
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) avalia como positiva para a economia e
as empresas brasileiras a redução de 0,75 ponto percentual da taxa básica de juros,
a Selic. O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) reduziu a taxa para
12,25% ao ano nesta quarta-feira (22).
No entanto, a indústria acredita que o cenário atual permite um corte mais acentuado
nos juros em função da quebra da inércia inflacionária, em que a inflação do passado

realimentava os preços futuros. A inflação está caindo e deve ficar dentro das metas
fixadas para 2017 e 2018.
A indústria espera que o ciclo de redução dos juros prossiga em ritmo mais acelerado
para que a taxa Selic caia ao patamar de um dígito em poucos meses. A aprovação do
limite para o crescimento dos gastos públicos e o envio da reforma da Previdência ao
Congresso Nacional são importantes avanços para o equilíbrio das contas do governo
e fundamentais para a redução dos juros.
A CNI observa que a manutenção de juros altos por mais tempo traz prejuízos para
toda a sociedade, dado que eleva os custos dos empréstimos, desestimula os
investimentos e o consumo, dificultando a recuperação da economia e a geração de
empregos.
Pior desempenho da história
24/02/2017 - Fonte: GS Notícias
O financiamento de veículos novos registrou, em 2016, o seu mais fraco desempenho.
O total de recursos liberados foi de R$ 80,2 bilhões, o que representa uma queda de
9,9% em 12 meses. De acordo com levantamento da Associação Nacional das
Empresas Financeiras de Montadoras (Anef), até então o menor volume era de R$
88,9 bilhões, verificado em 2015.
A entidade acredita que em 2017 será um pouco melhor: o montante deverá ficar em
R$ 86,7 bilhões, o que representa uma alta de 5,5%. O financiamento manteve a
preferência do consumidor na hora de fechar a compra de um zero-quilômetro.
No ano passado, 49% dos negócios envolveram operações de CDC. As compras à vista
alcançaram o melhor resultado desde 2008, correspondendo a 44% das vendas
efetuadas em 2016. O consórcio respondeu por 5% dos contratos, e o leasing, por
2%.
Produção extra
A fábrica da BMW em Araquari (SC) comunicou que fará a produção adicional de
aproximadamente duas mil unidades do modelo X1 para países do Nafta (Acordo de
Livre Comércio da América do Norte).
Trata-se de um contrato temporário para suprir a oferta global do veículo, que também
é fabricado na Alemanha. O volume é um pedido adicional às 10 mil unidades
acordadas em abril de 2016. Atualmente, além do X1, o complexo fabril de Araquari
monta a Série 3, o X3 e o X4 para o mercado brasileiro. A flexibilidade da planta
permite responder rapidamente a esse tipo de demanda.
Detector de buracos
A Ford Europa está projetando um sistema avançado de mapeamento que alerta o
motorista quanto à presença de buracos nas ruas e estradas. A tecnologia em
desenvolvimento permitirá a detecção em tempo real e o envio de um aviso ao painel
de instrumentos do veículo.
A Ford já faz testes do recurso na Bélgica, onde há uma pista de 1,9 quilômetro com
réplicas dos piores buracos do mundo. Também faz parte da pesquisa a avaliação do
uso de sistemas de suspensão ativa para reduzir ao máximo a severidade dos
solavancos e os danos causados por essas imperfeições no carro.

Centro de distribuição
Após a conclusão do acelerado processo de integração no Brasil da TRW no mercado
de reposição, o Grupo ZF passa a contar com um novo centro de distribuição, que
reúne em um único local todos os produtos, peças e serviços oferecidos pela
companhia. Além de ser pioneira no início dessa integração, a América do Sul foi
também a primeira região no mundo a inaugurar uma instalação do tipo. Localizado
em Itu, interior do estado São Paulo, o centro de distribuição se espalha por 21 mil
m2.
Exportações recorde
A Volare, unidade de negócios da Marcopolo, fabricante de veículos leves para o
transporte de passageiros, registrou em 2016 desempenho recorde nas exportações.
O resultado contribuiu para ampliar a presença da marca em países da América Latina,
África, Oriente Médio e Ásia. Com o volume de 445 unidades enviadas para 21 países
(maior já obtido), a empresa conseguiu crescimento de cerca de 80% em relação a
2015, quando exportou 254 veículos para 14 mercados. Os novos mercados foram
Camarões, Colômbia, Costa do Marfim, Emirados Árabes, Guatemala, Hong-Kong,
México e Mianmar.
Laboratório de aerodinâmica
A Ford prepara um novo centro global de testes aerodinâmicos de última geração, com
tecnologia para receber tanto carros e utilitários de produção em série quanto modelos
de competição.
O novo complexo funcionará em Dearborn, no estado norte-americano de Michigan,
sede mundial da empresa, abarcando túnel de vento e câmaras climáticas
superavançados. O objetivo do projeto, que exigirá investimento de US$ 200 milhões,
é promover aprimoramentos de design com foco em desempenho e economia de
combustível.
Salários têm 1º ganho real após 20 meses
24/02/2017 - Fonte: GS Notícias
Os reajustes salariais negociados em convenções e acordos coletivos no país tiveram
em janeiro o primeiro ganho real em 20 meses, de 0,4%, conforme o boletim
Salariômetro, a ser divulgado hoje pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas
(Fipe). Em termos nominais, o aumento mediano foi de 7%, diante de uma inflação
de 6,6% acumulada nos 12 meses até dezembro.
A análise de 1.194 documentos protocolados no sistema Mediador do Ministério do
Trabalho mostrou ainda que a proporção de correções abaixo do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC) atingiu o menor nível em pelo menos um ano, 25,9%
do total. No mesmo período do ano passado, quando a inflação passava de dois dígitos,
essa fatia chegou a 67,9%.
A mediana dos pisos salariais, por sua vez, ficou em R$ 1.011, 7,9% mais do que o
salário mínimo vigente no período, R$ 937 - que cresceu 6,5% sobre o nível de 2016,
de R$ 880.
O dado positivo do mês passado é resultado direto da desaceleração forte da inflação
nos últimos meses, afirma o coordenador do boletim e professor da FEA/USP, Helio
Zylberstajn. O desempenho ainda bastante incipiente da atividade, acrescenta, segue
limitando o poder de barganha dos sindicatos e não justifica a reversão da tendência

que permeou praticamente os últimos dois anos. "Mas [o ganho real] não deixa de ser
boa notícia", diz ele, que espera novos dados positivos nos próximos meses. No ano
passado, os acordos e convenções assinados entre janeiro e março, levando em conta
a mediana, tiveram perda real de 0,7%, de 0,3% e de 0,4%, nessa ordem.
Em todos os meses seguintes, até dezembro, a correção nos salários empatou com o
INPC. O ramo de condomínios e edifícios está no topo do balanço de reajustes por
setor nos últimos 12 meses, com ganho real mediano de 1,42% observado entre 143
acordos. Os bancos e serviços financeiros vêm na sequência, com 0,44%, mediana
das informações coletadas em 49 documentos.
Funcionários de cemitérios e funerárias auferiram ganho de 0,36% e os de confecção
e vestuário, 0,18%. Na outra ponta estão os trabalhadores do segmento de artefatos
para pesca e esporte, com perda real de 12,3% nos salários e dois documentos
protocolados no ministério, seguidos pelos funcionários de empresas jornalísticas (3,3%) e da área de extração e refino de petróleo (-2,9%).
A estimativa da folha salarial dessazonalizada trazida também pelo boletim mensal dá
ideia de como a deterioração do mercado de trabalho ainda afeta o consumo. Em
novembro, último dado disponível, a folha recuou 0,08% sobre outubro e passou a
somar R$ 98,95 bilhões, 4,7% menos do que no mesmo intervalo do 2015, R$ 103,8
bilhões. O exercício é feito a partir dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) feitos pelas empresas à Caixa, que corresponde a 8% do salário bruto
dos funcionários.
Central discute ações contra projetos que retiram direitos dos trabalhadores
24/02/2017 – Fonte: Bem Paraná

A Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST), reuniu, na quinta-feira (23), seus
sindicatos filiados para debater sobre pontos importantes para a população. O evento
tratou sobre as propostas de Reformas Previdenciária, Sindical e Trabalhista,
apresentado pelo governo Temer que vem sendo rechaçada pela maioria esmagadora
dos brasileiros.
O evento aconteceu no auditório da Federação dos Trabalhadores na Indústria da
Construção e do Mobiliário do Estado do Paraná (FETRACONSPAR) e reuniu mais de
150 sindicalistas que aprovaram vários encaminhamentos que irão esquentar o cenário
político no Estado do Paraná e no Brasil.
Serão tomadas medidas que vão desde abordagem nos gabinetes dos parlamentares,
objetivando angariar apoio para os trabalhadores no sentido de derrubar as propostas
do governo, até fixação de mídia extrerna (outdoores) para campanha geral e outros
para apelo específico nas regiões dos deputados, além de uma campanha gigantesca
nas mídias sociais que com certeza irá viralizar e trará grande exposição ao projeto
dos trabalhadores.

Esta grande operação recebeu o nome de Liga da Previdência. Nilton Campos,
Secretário de Assuntos Parlamentares da Nova Central, pediu para que a população
visite o site oficial da campanha www.ligadaprevidencia.com.br e tome conhecimento
do que está acontecendo com os interesses elementares dos trabalhadores e participe
desde campanha, curtindo, comentando e compartilhando as ações nas mídias sociais.
O presidente estadual da Nova Central, Denilson Pestana, afirmou que tudo será feito
para salva e guardar os direitos dos trabalhadores e da sociedade em geral.
Sindicato apresenta denúncia contra secretário da Previdência
24/02/2017 - Fonte: Bem Paraná
A central sindical Pública, que representa servidores dos três poderes, informou que
apresentou uma denúncia contra o secretário de Previdência, Marcelo Caetano, à
Comissão de Ética Pública da Presidência nesta quinta-feira (23). A entidade sustenta
que há um conflito de interesses na atuação do secretário devido ao fato de ocupar,
ao mesmo tempo, um cargo no conselho de administração da Brasilprev, empresa de
previdência privada.
Procurada pela Folha de S.Paulo, a Secretaria de Previdência informou que só irá se
pronunciar após ser notificada. "O exercício simultâneo pelo denunciado das
atribuições de Secretário de Previdência e Conselheiro da Brasilprev pode certamente
levantar dúvidas sobre a isenção das decisões da autoridade pública, em especial sobre
a primazia do interesse público sobre interesses particulares da Companhia", diz o
documento.
Os servidores públicos, representados pela central sindical, são duramente afetados
pela proposta de reforma da Previdência idealizada por Caetano, que coloca as
mesmas regras de aposentadoria para funcionários da iniciativa privada, ligados ao
INSS, e para os funcionários públicos.
O texto tramita na Câmara dos Deputados e estabelece idade mínima de 65 anos e
tempo mínimo de contribuição de 25 anos para aposentadoria. A centra sindical diz
que, enquanto conselheiro administrativo, o secretário "poderá buscar no âmbito
público a adoção de sistemática que melhor se adeque ao fim econômico buscado pela
empresa" e pede medidas para averiguar violações ao Código de Conduta da Alta
Administração Pública e ao Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do
Poder Executivo Federal.
"Enquanto Secretário de Previdência, Marcelo Abi-Ramia Caetano possui ampla
influência para moldar as políticas governamentais sobre o tema, tendo, inclusive, sido
responsável por boa parte da elaboração da atual PEC 287/2016, benéfica para as
empresas de previdência privada", diz o documento.
Influenciado por alimentos, IPC-Fipe cai 0,05% na 3ª quadrissemana de
fevereiro
24/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) caiu 0,05% na cidade de São Paulo na terceira
quadrissemana de fevereiro, revertendo alta marginal de 0,02% verificada na segunda
quadrissemana do mês, segundo pesquisa divulgada hoje pela Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas (Fipe).

Os custos de Alimentação contribuíram para a deflação do IPC-Fipe, ao apresentarem
queda de 0,61% na terceira quadrissemana, mais intensa do que o declínio de 0,40%
da prévia anterior.
Já os custos de Transportes diminuíram 0,08% na última leitura, após caírem em ritmo
ligeiramente mais fraco na segunda quadrissemana de fevereiro, de 0,06%. As
Despesas Pessoais, por sua vez, tiveram baixa de 0,02% na terceira quadrissemana
do mês, contrastando com a alta de 0,11% observada na pesquisa anterior.
Além disso, os preços de outros dois dos sete componentes do IPC-Fipe subiram com
menos força na terceira quadrissemana de fevereiro. Foi o caso de Saúde (de +1,00%
na segunda quadrissemana para +0,81% na terceira quadrissemana) e de Educação
(de +3,76% para +1,86%).
Por outro lado, os custos de Habitação avançaram 0,13% na terceira prévia de
fevereiro, após registrarem baixa de 0,09% na segunda quadrissemana. E os preços
de Vestuário tiveram queda mais amena na terceira quadrissemana, de 0,48%, depois
de recuarem 0,65% na quadrissemana anterior.
Veja abaixo como ficaram os itens que compõem o IPC-Fipe na terceira quadrissemana
de fevereiro:
Habitação: 0,13%
Alimentação: -0,61%
Transportes: -0,08%
Despesas Pessoais: -0,02%
Saúde: 0,81%
Vestuário: -0,48%
Educação: 1,86%
Índice Geral: -0,05%
CMN aprimora regras para gerenciamento de risco e de capital de bancos
24/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou nesta quinta-feira, 23, a Resolução nº
4.557, que trata do gerenciamento integrado de riscos e do gerenciamento de capital
(GIR) das instituições financeiras.
O diretor de Regulação do Banco Central, Otávio Damaso, esclareceu que esta é a
primeira normatização realizada pelo CMN após o estabelecimento da nova
segmentação do setor financeiro, em janeiro deste ano. “Esta é a primeira norma
incorporada à questão de proporcionalidade”, destacou.
Pela segmentação, as instituições financeiras foram divididas em cinco segmentos –
de S1 a S5. Dependendo do enquadramento, a instituição precisará atender a
requisitos de gerenciamento de risco e de capital, sendo que o S1 engloba as
instituições com mais obrigações (bancos maiores) e o S5 reúne as com menos
obrigações.
A resolução de hoje, conforme Damaso, representa um novo marco da regulação
prudencial no Brasil. Cinco resoluções antigas foram revogadas, dando lugar à de nº
4.557. “A resolução sobre a GIR é um aperfeiçoamento importante sobre a gestão de
risco. Ela trata do risco operacional, de mercado, de crédito, de gerenciamento de
capital e de liquidez”, afirmou Damaso.

Um dos pontos do novo normativo, conforme Damaso, é que ele requer a indicação,
pelos bancos, de um diretor para gerenciamento de riscos (CRO, na sigla em inglês),
com responsabilidade pela implementação da estrutura de gestão e pelo
acompanhamento do seu desempenho.
“As normas valerão integralmente para o segmento S1. A parte desta resolução é a
consolidação de coisas que já existem. Este é um importante marco na questão de
gerenciamento de risco”, disse Damaso.
Questionado se a normatização trará impacto para os custos de observância dos
bancos, o diretor do BC limitou-se a dizer que a GIR será um “grande avanço” na
gestão das instituições financeiras, que trará eficiência. “O resultado final da GIR será
positivo para eficiência e positivo para mitigação de riscos”, afirmou.
Segundo ele, vários bancos já têm, atualmente, estruturas semelhantes ao que está
sendo exigido agora. “É possível que alguns bancos já tenham modelos próximos a
este, de integração. Alguns terão processo de adaptação um pouco mais fácil, outros
terão que ser adaptar mais”, citou. Damaso afirmou ainda que os elementos principais
da GIR foram discutidos com as instituições.
Além da indicação de um diretor para gerenciamento de riscos, a resolução estabelece,
entre outros itens, a implementação de um programa de estresse e a obrigatoriedade
de que o gerenciamento de riscos seja conduzido de forma integrada.
O prazo de implementação da resolução é de 180 dias para as instituições que fazem
parte do S1. Nos demais segmentos, o prazo de enquadramento é de 360. O normativo
aprovado hoje faz parte da Agenda BC+ e compõe o pilar “Sistema Financeiro Nacional
Mais Eficiente”.
Maia diz que transição para aposentadoria pode ser mais escalonada
24/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quinta-feira, 23, que
“poucas mudanças” são necessárias na reforma da Previdência enviada pelo governo
federal ao Congresso. Fazendo uma forte defesa da reforma, ele disse que uma das
mudanças que precisa ser discutida é nas regras de transição.
“Eu acho que tem uma mudança que pode ser discutida, que é a transição. Hoje você
tem uma certa idade e cai para um lado e para outro. Pode ser um pouco mais
escalonada”, disse, quando se referiu ao conteúdo da emenda constitucional formulada
pelo governo. “Outros temas precisam ser melhor defendidos, a idade mínima de 65
anos tem em qualquer país desenvolvido”, destacou.
Após palestras para clientes do BTG Pactual, na capital paulista, ele disse que a
reforma é necessária para garantir aposentadorias no futuro e em condições favoráveis
para os brasileiros, como inflação baixa.
A respeito da Previdência dos militares, tema que o governo tem tratado com cuidado,
Maia falou que “não tem dedo nenhum” nessa questão e que o assunto está sendo
discutido com a Casa Civil e o Ministério da Fazenda. Sobre os servidores públicos no
geral e os políticos, Maia destacou que esses grupos estão na reforma.
Analisar as reformas é a “maior demanda” do Congresso neste momento, destacou.
Ele se disse otimista com o encaminhamento da proposta.

Supremo
Comentando os discursos de parlamentares que defenderam mudanças na forma de
escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) após a indicação de
Alexandre de Moraes, Maia disse que esse não é o tema com mais prioridade no País
atualmente.
“Até porque a escolha do próximo ministro não vai ser nesse governo, vai levar quatro
anos no mínimo. Temos outras prioridades na agenda do Brasil agora, não que o
sistema seja o melhor e que não precisa ser modificado”, afirmou Maia. Ele destacou
ter um posicionamento de como deve ser a escolha de ministros para a Suprema Corte.
Meirelles: é prematuro afirmar que País terá aumento de impostos este ano
24/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta quinta-feira, 23, ser prematuro
afirmar que o País terá em algum momento, ainda neste ano, aumento de impostos
ou criação de novos tributos. “Não temos como anunciar algo porque os estudos estão
começando. A comissão acabou de ser criada”, afirmou, ao se referir ao grupo de
trabalho que estuda a reforma tributária.
Meirelles, que se reuniu e almoçou hoje com o presidente do Banco Central, Ilan
Goldfajn, no escritório do Ministério da Fazenda em São Paulo, conversou com
jornalistas quando desceu do escritório, na região da Avenida Paulista, para ir até uma
livraria.
Ao fazer o percurso, o ministro passou entre várias barracas armadas e ocupadas por
dezenas membros do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), que estão
acampados na calçada do prédio onde fica seu escritório. Meirelles até se deixou ser
fotografado ao lado de um dos manifestantes. Sobre a reunião com o presidente do
BC, se limitou a dizer que ela foi normal e rotineira.
O ministro voltou a afirmar que há uma série de medidas importantes a serem tomadas
na área do crédito, como a criação da duplicata eletrônica, o aperfeiçoamento da
alienação fiduciária e o aperfeiçoamento do cadastro positivo, que vai, segundo ele,
aumentar a disponibilidade de garantias para crédito.
“Em consequência, haverá uma queda da taxa de juros. Nós temos aí, portanto, uma
série de medidas ainda que não só vai aumentar a oferta de crédito como vai permitir
a queda da taxa de juros à medida que aumentará a segurança”, disse.
O ministro citou ainda medidas de desburocratização que estão em andamento,
visando, por exemplo, a diminuir o tempo de abertura de empresas em São Paulo.
Hoje o prazo é de 101 dias em todo o País e a meta é reduzir para 3 dias. “O tempo
de pagamento de impostos hoje em dia no Brasil é 2.600 horas de trabalho por ano.
Vamos diminuir isso para um número menor que um quarto disso. É uma série de
medidas que visa a aumentar a produtividade da economia brasileira e a capacidade
do País de crescer”, afirmou.
Meirelles disse que fica em São Paulo até este sábado, mas garantiu que não tem
agenda oficial nesta sexta-feira.

Azevêdo deve ficar mais quatro anos na direção da OMC
24/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
O brasileiro Roberto Azevêdo deverá ocupar o cargo de diretor-geral da Organização
Mundial do Comércio (OMC) por mais quatro anos. Azevêdo foi o único que se
apresentou ao cargo, num reconhecimento de países ricos e emergentes do trabalho
realizado pelo embaixador brasileiro. Se o processo estava marcado para durar até
maio, governos optaram por antecipar a escolha e, já na segunda-feira, podem bater
o martelo para garantir um segundo mandato ao brasileiro.
Azevêdo tem o apoio dos pesos-pesados do comércio internacional, entre eles a China
e Europa. No Brasil, seu primeiro mandato foi promovido pelo governo Dilma Rousseff
e, agora, foi o presidente Michel Temer quem o lançou em uma nova campanha.
Embaixadores consultados pelo jornal “O Estado de S. Paulo” indicam que será uma
“surpresa” se ele não for reconduzido para mais quatro anos já no início da semana
que vem.
Mas o brasileiro tem recebido certa pressão por parte da delegação da Índia, que já
indicou ser contra a inclusão de um acordo de comércio eletrônico na agenda da
entidade e mesmo questionou Azevêdo no início do mês por conta de sua avaliação
sobre agricultura. Ainda assim, isso não deve frear sua nomeação.
O brasileiro, se confirmado, terá de lidar com dois grandes desafios: a política
comercial de Donald Trump e o Brexit, que exigirá a negociação de novos acordos
comerciais. Se for eleito uma vez mais, ele ficará no cargo até 2021.
Numa carta enviada no dia 4 de janeiro a todos os membros da entidade, a direção
informou que a única candidatura recebida foi a do brasileiro e que uma decisão precisa
ser tomada até maio de 2017. Diplomatas em Genebra admitiram ao jornal que, diante
de sua gestão considerada como positiva, diversos governos optaram por não
apresentar concorrentes. Já Brasília deixou claro que iria apoiar Azevêdo em uma nova
campanha.
Eleito em 2013 para o cargo e sendo o primeiro brasileiro a ocupar um posto de alto
escalão em uma das entidades do sistema de Bretton Woods, Azevêdo optou por uma
estratégia pragmática para evitar que a OMC fosse ainda mais marginalizada.
Ao invés de insistir em concluir a Rodada Doha, lançada em 2001, no mesmo formato
fracassado dos últimos anos, o diplomata aceitou o desafio de fechar acordos parciais.
A tática acabou dando resultados. Em sua carta indicando sua intenção de ser mantido
no cargo, Azevêdo afirmou que acredita que a OMC está hoje em uma melhor situação
que estava e 2013 e que isso foi atingido graças à “transparência e pragmatismo”.
Mas críticos alertam que, até hoje, a OMC não lidou com um dos principais problemas
no sistema internacional: o desequilíbrio criado pelos subsídios dados pelos países
ricos ao setor agrícola. Se não bastasse, nos últimos anos, a China também passou a
ser um dos principais alvos de críticas quanto às distorções no comércio de alimentos.
Mas se os seus primeiros quatro anos exigiram uma adequação da entidade, serão os
próximos anos que prometem colocar à prova o sistema. Trump já deixou claro que
pretende sair de alguns acordos comerciais, enquanto promete denunciar a China nos
tribunais e elevar tarifas.

Pequim já respondeu e abriu disputas comerciais contra americanos e europeus diante
da recusa desses governos de reconhecer a China como uma economia de mercado.
Cuidadoso antes das eleições para não irritar o governo americano e colocar em xeque
sua reeleição, Azevêdo optou por não criticar nem o governo americano nem as
políticas propostas. “Não quero comentar”, disse o brasileiro no início desta semana.
“A equipe comercial (dos EUA) ainda está sendo criada. Mas estamos prontos para
conversar. Estou confiante de que a OMC oferece instrumentos para lidar com essas
preocupações que têm sido levantadas”, disse.
“A OMC se baseia na convergência. Não é algo que não possamos administrar.
Opiniões diferentes é a nossa realidade diária”, apontou.
“Não sei qual política comercial virá. Honestamente, não sei”, disse Azevedo. “Mas não
conheço ninguém que seja a favor do comércio injusto”, afirmou, lembrando que em
sua carreira como negociador já ouviu em diversas ocasiões governos falar sobre a
necessidade de rever acordos. “Nada disso é novo”, disse.
Numa coletiva de imprensa em novembro, ele também evitou qualquer crítica a
Trump. “Trabalho com fatos. Até la, vou dar créditos a governos que querem o melhor
para seus cidadãos”, disse. O brasileiro também afirmou que está “pronto para falar”
com Trump e que já fez chegar à sua equipe uma mensagem de que quer conversar.
Mas insiste que “não recebeu nenhuma indicação” de que o novo governo queira sair
da OMC. “Queremos aprofundar nossas relações com os EUA”, disse.
Desemprego vai a 12,6% no trimestre, maior índice desde 2012
24/02/2017 - Fonte: Folha de S. Paulo

O desemprego no trimestre encerrado em janeiro deste ano atingiu 12,6% entre os
brasileiros, informou o IBGE na manhã desta sexta-feira (24).
Os dados constam da Pnad Contínua, a pesquisa oficial de emprego do instituto. O
indicador abrange trimestres móveis. Nesta divulgação, o indicador refere-se a janeiro
deste ano e aos meses de dezembro e novembro do ano passado.
O percentual de desocupados, de 12,6%, representa alta de 0,8 ponto percentual
frente ao verificado no trimestre encerrado em outubro, quando a taxa esteve em
11,8%. É a maior taxa de desemprego já verificada desde o início da série histórica,
iniciada em 2012.
A taxa de desemprego é maior nas camadas da população formadas por pretos e
pardos, mulheres e os mais jovens, já havia antecipado o IBGE na quinta-feira (23).

Em função dos trimestres móveis, o IBGE recomenda comparação de períodos em que
não há sobreposição de meses. Nesse caso, portanto, a comparação com o trimestre
imediatamente anterior é feita com o período de agosto, setembro e outubro.
O desemprego aumentou também na comparação anual do indicador. No trimestre
encerrado em janeiro de 2016, a taxa de desemprego esteve em 9,5%. Houve,
portanto, alta de 3,1 ponto percentual no intervalo de um ano.
O contingente de pessoas desocupadas, que são desempregados em busca de
oportunidade, chegou a 12,8 milhões de pessoas e apresentou alta nas duas bases de
comparação.
Segundo o IBGE, 879 mil novos desempregados entraram na fila do emprego na
passagem do trimestre encerrado em outubro para o terminado em janeiro —alta de
7,3%.
Na comparação anual, a alta foi ainda mais expressiva, de 34,3%. No intervalo de um
ano, 3,3 milhões pessoas entraram na fila do emprego no país.
Janeiro mostrou uma ampliação no contingente de desempregados no país. O ano
passado, por exemplo, o país fechou o último trimestre com taxa de desemprego de
12%, com 12 milhões de desocupados.
Como o trimestre tem um mês já em 2017 e outros dois meses ainda no ano passado,
é possível dizer que cerca de 800 mil desocupados entraram na fila somente em janeiro
deste ano.
OCUPAÇÃO
A população ocupada, que é a que de fato está em um emprego, somou 89,8 milhões
de pessoas.
O contingente registrou estabilidade em relação ao trimestre imediatamente anterior.
Apenas 29 mil novas vagas foram criadas entre o trimestre encerrado em outubro de
2016 e o trimestre encerrado em janeiro deste ano.
Já na comparação anual, houve queda de 1,9% na população ocupada. No intervalo
de um ano, 1,7 milhões de vagas foram fechadas.
Na passagem do trimestre encerrado outubro com os três meses encerrados em
janeiro, a indústria perdeu 274 mil postos. No ano, o número vai a 897 mil menos
postos.
A construção civil perdeu em igual período um contingente de 755 mil postos de
trabalho.
Artigo: Onde e quando recolocar 24,3 milhões de trabalhadores?
24/02/2017 - Fonte: G1
Os números de 2016 continuam assustando. A fotografia sobre mercado de trabalho,
captada pelo IBGE, ganhou alta resolução nos últimos meses e ressaltaram a crueldade
da recessão. A taxa de desemprego mostra um contingente de 24,3 milhões pessoas
sem emprego, ou que estão trabalhando menos do que poderiam/gostariam e também
aqueles que desistiram de procurar uma vaga, os desalentados. A taxa composta de
subutilização da força de trabalho fechou 2016 em 20,6%.

No último trimestre do ano passado o indicador ficou em 22,2%, numa alta
impressionante na comparação com mesmo período de 2015 quando ficou em 17,3%.
A leitura por regiões também assusta porque escancara a desigualdade de
oportunidades e qualidade do trabalho. No Nordeste, a taxa foi de 33% enquanto na
região Sul ela ficou em 13,4%.
A pergunta que grita é: quanto tempo será necessário para devolver estes milhões de
brasileiros ao mercado de trabalho? Quanto o país precisa crescer para isso acontecer
mais rápido? O economista Carlos Kawal, do Safra, explica mostrando a relação entre
PIB e desemprego desde o governo Lula. Os dados revelam o tamanho da força de
crescimento da economia de que vamos precisar para gerar empregos.
Kawal analisa como deve ser a trajetória do emprego daqui para frente considerando
apenas a taxa de desocupação da economia, que ficou em 12%. Este número reflete
a quantidade de pessoas que estão sem trabalho algum e continuam procurando vaga,
mais de 12 milhões de pessoas.
“Em todo governo Lula o PIB cresceu, em média, 4,2% ao ano. E o desemprego caiu
num ritmo muito menor. Em dezembro de 2002, a taxa de desemprego era de 10,5%
no conceito da Pesquisa Mensal de Emprego (que foi descontinuada). Em dezembro
de 2010, ela atingiu 5,3%. Isso mostra que a taxa caiu apenas cerca de 0,65% ao
ano.
A série atual (PNAD Contínua) começou em março de 2012, teve sua mínima em 6,2%
em dezembro de 2013 e fechou dezembro de 2016 em 12%. E o PIB no governo Dilma
teve alta de 0,9%.
Se não crescermos mais e não fizermos a reforma trabalhista, só chegaremos à taxa
de um dígito em 5 a 8 anos. Isso levando em conta que achamos que o desemprego
estará em 13% ao final do ano. A máxima esperada é 13,8 em agosto, aí começa a
cair”, explica Carlos Kawal.
A boa notícia é que o desemprego cai quando a economia cresce. Principalmente
quando as vagas são criadas com produtividade, ou seja, muita gente trabalhando
produzindo mais e melhor. Quando o emprego nasce dos incentivos fiscais e do
subsídio ao crédito ele é mais perene, de pior qualidade e menor produtividade.
As más notícias são que é preciso muito crescimento para criar quantidade moderada
de empregos e que dificilmente o Brasil terá uma média tão alta do PIB na próxima
década.
Hoje os economistas calculam que a economia pode crescer até 2% sem gerar
desequilíbrios como a inflação. Podemos até superar esta marca se a recuperação da
economia vier acompanhada das reformas estruturais imprescindíveis como a
previdenciária e a trabalhista.
Só quem pode fechar esta equação é o aumento da produtividade. O Brasil precisa
hoje de quatro trabalhadores para fazer o mesmo que apenas um americano sozinho.
Os ganhos de produtividade virão quando aqueles mesmos quatro empregados forem
capazes de produzir duas, três vezes mais do que o trabalhador dos EUA. Com este
desafio, o espaço para absorver tantas pessoas se estreita.
A recessão econômica está realmente acabando. Inflação em queda, juros caindo, o
agronegócio prometendo recordes de produção, a confiança subindo são condições

suficientes para tirar o país do vermelho. Entretanto o rastro deixado pelos dois anos
de meio de queda brusca no crescimento não será superado facilmente. A gente tem
que começar de algum lugar, em algum momento, não? Tudo indica que a caminhada
já começou mas vai seguir lentamente.
IBGE: 15 Unidades da Federação têm taxa recorde de desemprego no 4º tri
de 2016
24/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
A taxa de desemprego atingiu patamar recorde em 15 unidades da federação no quarto
trimestre de 2016, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua (Pnad Contínua), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
“O último trimestre do ano deveria ser de recuo na taxa de desocupação. O mercado
de trabalho está mais favorável? Não. Se estivesse, não teria recorde em 15 unidades
da federação”, ressaltou Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e Rendimento do
IBGE.
Amazonas, Pará, Amapá, Tocantins, Maranhão, Rio Grande do Norte, Pernambuco,
Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Goiás e
Distrito Federal tiveram as taxas mais elevadas da série histórica, iniciada no primeiro
trimestre de 2012.
Em São Paulo, o recorde tinha sido alcançado no terceiro trimestre de 2016, com taxa
de desemprego de 12,8%, mas arrefeceu para 12,4% ao fim do ano passado.
Se consideradas as pessoas desempregadas, subocupadas ou inativas com potencial
para trabalhar, faltou trabalho para 4,591 milhões de pessoas no Estado de São Paulo,
na média de 2016, ante um contingente de 3,390 milhões de indivíduos nessa situação
em 2015.
IBGE: Desemprego é de 14,4% entre negros; 14,1% entre pardos; 9,5%
entre brancos
24/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
A taxa de desemprego é consideravelmente maior entre negros e pardos do que entre
brancos, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
(Pnad Contínua), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Na desagregação por cor ou raça, a taxa de desocupação das pessoas que se
declararam de cor preta ficou em 14,4% no quarto trimestre de 2016, enquanto a taxa
entre a população parda foi de 14,1%.
Os resultados são maiores que o da média nacional, de 12,0%, e bem mais elevados
do que o registrado pela população declarada como branca, que teve taxa de
desemprego de 9,5% no quarto trimestre de 2016.
No primeiro trimestre de 2012, quando começa a série histórica da Pnad Contínua, a
taxa de desemprego nacional foi estimada em 7,9%. A taxa entre a população que se
declara de cor preta era de 9,7%; entre os pardos, de 9,1%; e a dos brancos era
6,6%.

Pnad Contínua do IBGE capta falta de trabalho para 24,3 milhões no 4º tri de
2016
24/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
A taxa composta de subutilização da força de trabalho ficou em 22,2% no quarto
trimestre de 2016, resultado superior ao do terceiro trimestre (21,2%) e ao do quarto
trimestre de 2015 (17,3%). Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta quinta-feira, 24, pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O resultado equivale a dizer que faltava trabalho para 24,3 milhões de pessoas no País
no quarto trimestre, um aumento de 6,0% em relação ao terceiro trimestre, com 1,4
milhão de pessoas a mais nessa situação. Em relação ao quarto trimestre de 2015,
eram 18,5 milhões nessa condição, o equivalente a um salto de 31,4% ou 5,8 milhões
de pessoas a mais nessa situação.
O indicador inclui a taxa de desocupação, a taxa de subocupação por insuficiência de
horas e a taxa da força de trabalho potencial, pessoas que não estão em busca de
emprego mas estariam disponíveis para trabalhar. Em 2016, a taxa média de
subutilização da força de trabalho ficou em 20,9%.
A região Nordeste teve o maior resultado no quarto trimestre, 33,0%, enquanto a
menor taxa ocorreu no Sul, 13,4%. Entre os estados, a Bahia atingiu o patamar mais
alto da subutilização da força de trabalho (36,2%), sendo o menor em Santa Catarina
(9,4%).
SP
A taxa de desocupação no Estado de São Paulo ficou em 12,4% no quarto trimestre
do ano passado, de acordo com dados da Pnad Contínua divulgados. Em igual período
do ano anterior, a taxa de desemprego em São Paulo estava em 10,1%. No terceiro
trimestre de 2016, o resultado foi de 12,8%.
A taxa de desocupação no total do País no quarto trimestre de 2016 foi de 12,0%. O
resultado ficou acima da média nacional nas regiões Nordeste (14,4%), Norte (12,7%)
e Sudeste (12,3%). Centro-Oeste (10,9%) e Sul (7,7%) tiveram resultados mais
baixos.
No Amapá, a taxa de desemprego ficou em 16,8% no quarto trimestre de 2016, a
maior taxa entre os Estados. Em Santa Catarina, o resultado foi o mais baixo entre as
unidades da federação, de 6,2%. “O avanço lá é bastante expressivo, mas continua
com a taxa mais baixa do País”, observou Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e
Rendimento do IBGE.
Tempo de procura
Em meio à recessão econômica e deterioração no mercado de trabalho, aumentou o
tempo de procura por uma vaga. Entre 11,760 milhões de desempregados no País em
2016, 4,469 milhões estavam na busca por trabalho havia pelo menos um ano,
segundo a Pnad Contínua.
O contingente de desempregados que buscavam trabalho há dois anos ou mais era de
2,305 milhões de pessoas, um salto de 52,9% em relação a essa mesma população
em 2015.

Outras 2,164 milhões de pessoas buscavam emprego havia pelo menos um ano, mas
menos de dois anos, um crescimento de 46,6% nesse contingente em relação ao ano
anterior.
Ainda entre os desempregados, 1,205 milhão buscava uma vaga havia menos de um
mês, enquanto outros 6,086 milhões estavam na fila por um emprego havia pelo
menos um mês, mas menos de um ano.
Nota do Brasil pode mudar com reformas, diz Moody’s
24/02/2017 - Fonte: Tribuna PR
O Brasil tem um cenário melhor do que há um ano, quando a Moody’s rebaixou o
rating soberano e a perspectiva, mas precisa aprovar reformas para melhorar sua
nota, comentou Samar Maziad, vice-presidente e analista sênior para o Brasil da
Moody’s, em entrevista exclusiva ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do
Grupo Estado. Maziad esteve recentemente em Brasília, onde conversou com
autoridades para avaliação periódica sobre o País.
Em 24 de fevereiro de 2016, a nota do País foi reduzida de Baa3 para Ba2, e a
perspectiva saiu de estável para negativa.
O analista teceu elogios à equipe econômica, que considerou “coesa e comprometida
para que as reformas fiscais avancem”. Ele também defendeu a aprovação da reforma
na Previdência. “Após a aprovação da reforma pelo Congresso, o Brasil terá uma
posição mais favorável para rating e perspectiva”, comentou.
Ele também afirmou que prevê, em sua projeção, que a reforma passará no Congresso
ainda neste ano. “Se a reforma da Previdência não for aprovada, será uma surpresa
negativa”, disse.
Além disso, Maziad reconheceu que, se suas projeções para o calendário de mudanças
estruturais se confirmarem, “é possível que em seis meses haverá uma nova avaliação
de perspectiva do Brasil pela Moody’s”. Segundo explicou, quando a agência altera a
perspectiva de um país, leva-se normalmente de 12 a 18 meses para realizar outra
ponderação.
Lava Jato
Durante a entrevista, ele pontuou que uma melhora de rating do País está muito
relacionada a um cenário mais favorável para a área fiscal num horizonte de cinco
anos à frente. Mas ele também apontou que o surgimento de fatores negativos no
curto prazo não pode ser descartados, como as “incertezas com desdobramentos da
Operação Lava Jato”.
Revista britânica chama Previdência do Brasil de “generosidade geriátrica”
24/02/2017 - Fonte: Gazeta do Povo
Reportagem afirma que os brasileiros começam a receber o benefício, em
média, aos 58 anos, oito anos a menos do que os americanos e 14 a menos
que os mexicanos
Com o título de “generosidade geriátrica”, a revista britânica The Economist dedica
uma reportagem na edição que chega às bancas este fim de semana ao sistema

previdenciário brasileiro — que, segundo o texto, está “entre os mais generosos do
mundo”.
A revista afirma que os brasileiros começam a receber o benefício, em média, aos 58
anos, oito anos a menos do que os americanos e 14 a menos que os mexicanos. A
reportagem lembra, ainda, que há as aposentadorias especiais, que permitem deixar
o mercado de trabalho ainda mais cedo, como é o caso dos professores.
A publicação chama a atenção para as viúvas que podem receber o valor integral da
pensão do marido e acumularem com a própria e ainda compara a situação do Brasil
a de países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
quanto ao valor da pensão. No sistema brasileiro, ela recompõe 80% do salário do
trabalhador antes da aposentadoria, enquanto na OCDE essa fatia é de 60%.
Revista vê efeito nos juros
“A generosidade geriátrica prejudica todos os outros”, diz a Economist, acrescentando
que os gastos com a previdência, em proporção do Produto Interno Bruto (PIB), são
50% maiores do que a média dos membros da OCDE. Isso embora o Brasil tenha
apenas metade da proporção de maiores de 65 anos em relação ao resto da população.
Na avaliação da revista, o sistema previdenciário do país absorve recursos que
poderiam ser usados em escolas, hospitais e infraestrutura, além de estimular a saída
do mercado de trabalho.
A publicação sustenta, ainda que, por representar mais da metade do rombo no
Orçamento do Brasil, a previdência é um dos grandes motivos para os juros altos.
“Assim, aposentadorias extravagantes dificultam o crescimento da economia”, conclui
a publicação.
Para a Economist, o presidente Michel Temer “merece crédito por propor reformas que
fariam uma grande diferença”. Segundo o texto, caso consiga que a reforma seja
aprovada sem ser desfigurada, Temer terá conseguido uma “realização
surpreendente”, e isso poderia aumentar as esperanças de aprovação para outras
reformas, como a trabalhista e a tributária.
Governo espera economizar R$ 8 bilhões ao ano com pente-fino no INSS
24/02/2017 - Fonte: Gazeta do Povo
Foram feitos 40 mil cancelamentos de auxílio-doença até o momento que
geraram uma economia de R$ 715 milhões

A expectativa do governo é economizar “facilmente” R$ 8 bilhões por ano com a
revisão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez concedidos pelo
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). A projeção foi feita pelo próprio
secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA),
Alberto Beltrame, em entrevista ao jornal Valor Econômico , com base nas revisões

realizadas até o momento, que já acumulam uma economia de R$ 715 milhões ao
ano.
O dinheiro poupado é resultado do pouco mais de 40 mil cancelamentos de auxíliodoença feitos até então. A estimativa do governo é que, ao fim do processo, 60% dos
auxílios-doença concedidos há mais de dois anos sejam cancelados. Mas, de acordo
com a reportagem, essa estimativa pode ser considerada “conservadora”, já que até
o momento a taxa de cancelamento dos auxílios é de cerca de 80%.
O plano do governo é convocar 530.191 beneficiários do auxílio-doença que estão há
mais de dois sem passar por perícia. De acordo com o balanço do MDSA, até agora
foram chamados para a revisão pouco mais de 108 mil pessoas, das quais 48.635
benefícios foram revisados. O objetivo da revisão nos benefícios do INSS é inibir
possíveis fraudes para reduzir gastos.
Dos que tiveram auxílio revisto, 11.502 foram cessados por não compareceram para
uma nova perícia, outros 28.872 passaram pela perícia e tiveram o auxílio cancelado.
Somados, esses dois casos resultaram na economia de R$ 715 milhões computada
pelo governo.
O balanço ainda inclui mais 2.636 que tiveram data remarcada para cessação, 547
pessoas que tiveram os benefícios convertidos em auxílios-acidente, 1.695 que foram
encaminhados para reabilitação profissional e mais 3.383 com auxílios transformados
em aposentadoria por invalidez.
Como funciona a revisão
A revisão, autorizada por medida provisória em julho do ano passado, foi interrompida
em novembro, mas retomada em janeiro de 2017 com nova MP. Até a interrupção,
estima-se que ela tenha gerado uma economia de cerca de R$ 200 milhões ao ano. O
número só saltou para o mais de R$ 700 milhões quando o pente-fino foi retomado.
Ela tem funcionado da seguinte forma: em uma primeira fase, 530.191 beneficiários
do auxílio-doença, que estão há mais de dois sem passar por perícia, serão convocados
por carta. Ao receber a convocação, o beneficiário tem cinco dias úteis para agendar
uma nova perícia pelo telefone 153. Quem não atender a convocação ou não
comparecer na data agendada terá o benefício suspenso.
Em um segundo momento, serão convocados 1.175.916 aposentados por invalidez
com menos de 60 anos, que também estão há mais de dois anos sem perícia. O
esquema de convocação é o mesmo dos que recebem auxílio-doença. A estimativa é
de que essa segunda etapa comece em cerca de 7 meses.
Há, ainda, a previsão de revisão de quem recebe o Benefício de Prestação Continuada
(BPC), atualmente cerca de 4,4 milhões de idosos com mais de 65 anos que não
contribuíram para a Previdência Social e pessoas de baixa renda com alguma
deficiência.
Em nota divulgada pelo MDSA, Beltrame reforça que as revisões “estão seguindo todos
os critérios estabelecidos pela legislação para não cometer nenhuma injustiça” e que
não serão cancelados benefícios de quem tem direito.
Pente-fino no INSS
Revisão
530 mil
auxílios-doença serão revistos

Dos benefícios cancelados

Dos benefícios alterados

Economia
Até o momento, o resultado da revisão é uma economia de
R$ 715 milhões ao ano
O governo pretende economizar o valor de
R$ 8 bilhões ao ano
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA). Infografia: Gazeta do
Povo.
Confiança do comércio sobe e atinge maior nível desde janeiro de 2015
24/02/2017 - Fonte: GS Notícias
O Índice de Confiança do Comércio (Icom) elaborado pela Fundação Getulio Vargas
(FGV) avançou em fevereiro pelo terceiro mês consecutivo, em 3,6 pontos, de 78,9
para 82,5 pontos, e alcançou o maior nível desde janeiro de 2015. Na métrica de
médias móveis trimestrais, o índice avançou 1,5 ponto, depois de recuar por três
meses.
Na comparação com o mesmo período do ano passado, o indicador subiu 12,4 pontos.
"O resultado da Sondagem do Comércio de fevereiro traz boas notícias, como a maior

difusão de crescimento entre os segmentos do setor e a ocorrência da maior alta
mensal desde abril de 2011 do subíndice que mede as percepções sobre a situação
atual.
Na ausência de choques negativos extraeconômicos, a tendência de alta gradual deve
se manter nos próximos meses, alimentada pela redução dos juros e pela liberação de
recursos das contas inativas do FGTS", afirma Aloisio Campelo Jr., superintendente de
estatísticas públicas do Ibre-FGV.
Na construção, confiança sobe e custo desacelera em janeiro Índice de confiança da
indústria da FGV cai 2,2 pontos em dezembro A melhora da confiança ocorreu em 9
dos 13 principais segmentos. O Índice de Situação Atual (ISA) subiu 5,5 pontos - a
maior alta desde abril de 2011 (5,6 pontos) - alcançando 74,3 pontos.
O Índice de Expectativas (IE) cresceu 1,6 ponto, atingindo 91,5 pontos. Entre os
indicadores que integram o ISA, a maior contribuição para o resultado no mês veio do
quesito que mede o grau de satisfação com o volume de demanda atual -alta de 5,7
pontos em relação ao mês anterior, para 75,4 pontos.
No caso do IE, houve alta de quatro pontos do indicador de otimismo com a situação
dos negócios nos seis meses seguintes e queda de 0,9 ponto do indicador de
expectativas com as vendas nos três meses seguintes.
Os resultados favoráveis do Índice de Confiança do Comércio no início do ano também
foram percebidos no quesito que mede as previsões para a evolução do pessoal
ocupado. Entre dezembro e fevereiro, a proporção de empresas prevendo reduzir
pessoal passou de 17,8% para 16,5%.
O percentual das que planejam contratar passou de 7,2% para 11,1%. Apesar da
melhora, o saldo continua negativo, ou seja, o percentual das empresas que prevê
corte de pessoal ainda supera o das que pretendem contratar. Por outro lado, a
melhora sugere atenuação do ritmo de demissões no setor, diz a FGV. A sondagem de
fevereiro coletou informações de 1.122 empresas entre os dias 1º e 21 deste mês.
Estudo mostra relevância de reforma
24/02/2017 - Fonte: GS Notícias
Levantamento aponta que oito em cada dez empresários brasileiros dos setores de
varejo e serviços (83%) consideram importante ou muito importante a reforma
tributária.
O estudo, feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), mostra também que 77% de 822 entrevistados
acreditam que a reforma melhoraria a economia do País de alguma forma, sendo que,
para estes, os principais resultados positivos seriam a geração de empregos (60%), o
aumento na capacidade de investimento nos negócios (41%) e incentivo na criação de
novos negócios (38%).
Já entre os 7% que entendem que a reforma traria uma piora ao Brasil, os motivos
seriam a oportunidade de criação de novos impostos (15%), possibilidade de
distorções na distribuição de recursos entre os estados (14%) e agravamento da
situação fiscal desses entes (12%).

O estudo indica ainda que 65% dos empresários avaliam o sistema atual como ruim
ou muito ruim. Além disso, o grau de satisfação quanto à forma que o governo utiliza
os impostos foi baixo: de um a 10, a média foi de 3,1.
Para os que avaliam mal o atual sistema, o pagamento de imposto sobre imposto
(54%) e a grande quantidade de tributos (52%) são os principais pontos negativos,
além de 32% que dizem que os valores excessivos aumentam muito os valores dos
produtos e serviços e prejudicam as vendas. Quase metade (49%) não veem
características positivas no atual sistema, enquanto 16% destacam como ponto
positivo a redução da burocracia e 13% a redução da informalidade.
Devido à complexidade do sistema tributário, os empresários acreditam que os
negócios são diretamente impactados com o desestímulo ao crescimento e criação de
empresas (35%), prejuízo aos contribuintes de menor poder aquisitivo (23%) e
elevado custo de administração tributária - com pessoas e sistemas para pagamentos
de impostos (20%).
"O sistema tributário brasileiro é um dos mais complexos do mundo e a reforma é
importante para simplificar este quadro para os empresários, o que impactaria no
consumidor", afirma Honório Pinheiro, presidente da CNDL. /Agências
IDV estima retomada das vendas para abril
24/02/2017 - Fonte: GS Notícias
Apesar da previsão de alta na casa dos 2,3%, resultado de janeiro ainda
mostrou sinais recessivos e encolheu 4,1% ante um ano antes; para fevereiro
retração deve ir a 1,9%

Enquanto os varejistas ainda fazem suas apostas sobre quando, e como, acontecerá
a retomada das vendas, o Instituto para o Desenvolvimento do Varejo (IDV) se mostra
mais otimista. Na entidade, a previsão é que a retomada do comércio aconteça já em
abril, em uma previsão mais otimista que outros indicadores.
A pesquisa, que compila projeções feitas pelos associados do instituto, traça um
cenário de avanço na casa dos 2,3% no comércio abril, em relação ao mesmo período
do ano anterior e já descontada a inflação.
Apesar do otimismo, o movimento de janeiro ainda se mostra enfraquecido. No
primeiro mês do ano o Índice Antecedente de Vendas (IAV) fechou com queda de
4,1%, em comparação a janeiro de 2016. "O setor também estima a continuidade dos
resultados negativos nos próximos dois meses, mas em um patamar menor, com
queda de 1,9% em fevereiro e 0,7% em março", dizia o relatório do Instituto.

Por segmento
De acordo com o relatório, o segmento de bens não duráveis, que responde em sua
maior parte pelas vendas de super e hipermercados, foodservice, drogarias e
perfumaria, apresentou queda de 6,0% nas vendas realizadas em janeiro, na
comparação anual. As projeções para os próximos meses sinalizam decrescimento de
3,8% e 2,9% em fevereiro e março, respectivamente, e alta de 3,3% em abril.
Já o setor de semiduráveis, que inclui itens como vestuário, calçados, livrarias e artigos
esportivos, também apresentou queda em janeiro, de 0,3%, na comparação anual. No
entanto, a expectativa para os próximos meses é positiva, com crescimento de 2,0%
em fevereiro, 3,3% em março e 1,0% em abril.
No segmento de bens duráveis houve leve queda de 0,1% em janeiro. A recuperação
da confiança dos consumidores e a retomada do crédito continuam sendo os principais
desafios para o segmento.
A projeção dos associados para os próximos meses é de estabilização em fevereiro e
crescimento de 1,6% em março e 0,8% em abril de 2017.
A inflação acumulada dos segmentos em janeiro, levando-se em consideração os
últimos 12 meses, segundo o IBGE, foi de 7,4% para os não duráveis, 3,7% para os
semiduráveis e 1,1% para os duráveis.
A pesquisa do IDV consegue antecipar, em média, antecipar entre 30 a 40 dias, a
tendência de resultados da Pesquisa Mensal do Comércio do IBGE.
Para conseguir essse número, o Instituto usa informações de vendas das varejistas
associadas, ponderando o resultado por porte da varejista.
Disciplina ajuda a estruturar rotina em casa e no trabalho
24/02/2017 - Fonte: GS Notícias
Rosana e os filhos Ana Clara e João: "Apesar de não ficar muito tempo com eles, acho
que o que ofereço é excelente". Caçula de uma família de lavradores, Rosana Souza
tinha dez anos quando começou a trabalhar como empregada doméstica em Lagoa
Santa (MG).
Depois, atuou como operadora de rádio e auxiliar em uma clínica médica, até conseguir
um emprego no departamento financeiro de uma fábrica de produtos de inox. Em
2002, com R$ 30 mil guardados e R$ 150 mil levantados no banco, realizou o sonho
de abrir a própria empresa, a Universo Inox.
No início, a proposta era fabricar tanques de aço inox para lavagem de roupa. Demorou
um pouco para encontrar um nicho que a diferenciasse da concorrência: peças de inox
feitas sob medida para hospitais, laboratórios, universidades e residências. Hoje
produz mais de 3 mil itens - o faturamento em 2016 foi de R$ 3,6 milhões.
"A minha empresa permite que eu dê uma vida mais confortável para os meus filhos",
diz a mãe de Ana Clara, 4 anos, e João Dario, 10. Quando seus filhos nasceram, Rosana
parou de trabalhar por dez dias. Depois disso, levava as crianças para a empresa,
onde tinha o auxílio de uma babá.
Hoje, trabalha nove horas por dia e, quando está em casa, tenta passar o maior tempo
possível com os filhos. Fazem o jantar juntos, brincam, veem TV, vão à igreja. "Apesar
de não ficar muito tempo com eles, acho que o que ofereço é excelente, tanto pelo

lado material quando pelo lado afetivo." Atleta da seleção brasileira de kung fu,
Jordana Saldanha, 37 anos, sempre pedia para a mãe, Maria Angélica de Castro, 56,
versões mais saudáveis dos salgados que ela fazia para vender a lanchonetes de
Brasília (DF).
Em 2010, Jordana e o marido, Antônio Eduardo Repezza Ferreira, 38 anos, propuseram
sociedade para Maria Angélica. Com um financiamento de R$ 200 mil, Jornada
formalizou a empresa, alugou um espaço comercial e mudou o foco da Salgadart, que
passou a produzir salgados integrais.
A mudança multiplicou o número de clientes, que foi de 9 para 40, e passou a incluir
empórios e academias. Em 2013, com um novo financiamento, a empresa migrou para
um galpão industrial. Depois de passar por consultorias da Apex e do Sebrae, mudou
o nome para BeNutri e passou a vender para sete Estados. Em 2016, o faturamento
foi de R$ 1,1 milhão.
Nos primeiros anos da empresa, Jordana teve que se desdobrar para cuidar do negócio
e da filha Jady, nascida em 2010. "Ainda bem que, por causa do kung fu, aprendi a
ser disciplinada", diz. Em março de 2016, quando foi receber o prêmio Sebrae Mulher
de Negócios, Jordana levou no colo sua segunda filha, Crystal. Dos 15 dias até os três
meses, o bebê foi com a mãe para a fábrica todos os dias.
Hoje, as duas crianças ficam na escola em período integral, e só visitam a BeNutri
quando as reuniões prendem Jordana até mais tarde - nessas horas, Jady se entretém
brincando de massinha - integral, é claro. No caso de Lilian Esteves, uma das
inspirações para investir na área de limpeza residencial foi o filho Lucas. Com uma
criança pequena em casa, ela tinha dificuldades em encontrar alguém de confiança
para fazer serviços domésticos.
Daí veio a ideia: e se fosse possível contratar profissionais em uma agência
especializada? Em 2012, ainda trabalhando como consultora, começou a procurar algo
que se encaixasse no seu plano. Em suas pesquisas, encontrou a marca portuguesa
House Shine, que enviava duplas de profissionais para fazer faxinas em residências.
"Nunca havia visto nada parecido no Brasil", diz Lilian.
O timing foi perfeito. Um ano depois do lançamento da versão brasileira da House
Shine, foi aprovada a PEC das Domésticas. Com a profissionalização do mercado, a
procura pelas franquias cresceu. Hoje, a rede conta com 130 unidades - em 2016, o
faturamento foi de R$ 27 milhões.
A expansão do negócio impactou a rotina da família. Lucas foi matriculado na natação
e no inglês, ganhou um labrador e passou a ficar mais na casa da avó. "Ficava chateada
ao perceber que passava mais tempo com os funcionários do que com o meu filho",
diz Lilian.
"Mas nunca me arrependi de nada. Do que adiantaria eu ficar me lamentando?" Hoje,
com 14 anos, Lucas está mais independente, mas Lilian ainda luta para conciliar
agendas: mãe e filho fazem musculação juntos e, quando dá, marcam um cinema.
Especialistas esperam corte de 30,4 mil empregos
24/02/2017 - Fonte: GS Notícias
Janeiro será o 22º mês consecutivo de redução no volume de empregos com carteira
assinada no Brasil. A média de estimativas colhidas entre 15 consultorias e instituições

financeiras pelo Valor Data sinaliza corte de 30,4 mil vagas. O saldo negativo
significativamente menor do que observado no mesmo período de 2016 - 99 mil
demissões líquidas - reforça as avaliações de que o pior momento desta recessão sobre
o mercado de trabalhou já foi superado.
O ritmo de recuperação mais lento que o esperado, contudo, tem feito crescer as
expectativas de que em 2017 o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(Caged) apure mais um saldo negativo, depois do corte de 2,8 milhões de postos
formais em 2015 e 2016.
Entre as 11 instituições que enviaram estimativas para o dado fechado do ano, 6
preveem que as demissões superem as contratações: Parallaxis (-522,7 mil), MCM
Consultores (-500 mil), Pezco (-486,3 mil), banco Brasil Plural (-420 mil), Ibre-FGV (278 mil) e banco Pine (-30 mil). A data da divulgação dos números de janeiro ainda
não foi informada pelo Ministério do Trabalho.
No cenário do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV),
o país ainda perde 278 mil empregos com carteira assinada neste ano, saldo negativo
recuperado apenas parcialmente em 2018, para o qual se espera geração líquida de
250 mil postos de trabalho.
"O mercado informal vai ser o primeiro a responder à melhora da economia, mas a
retomada do setor formal vai ser mais lenta", pondera Tiago Barreira, economista da
instituição. A expectativa é que o Caged passe a registrar números positivos no
segundo semestre, mas não o suficiente para evitar demissões líquidas em todos os
setores. "Indústria e construção civil, que foram os primeiros a entrar na crise, serão
os primeiros a sair, mas o saldo ainda vai ser negativo".
A surpresa positiva de dezembro, quando foram registrados 462 mil desligamentos,
contra 596,2 mil no mesmo período de 2015, foi um sintoma da própria recessão,
reflexo da menor criação de vagas temporárias de setembro a novembro, avalia o
economista da Tendências Thiago Xavier.
"Com isso, as demissões líquidas em dezembro foram menores e, quando se
dessazonaliza, parece um resultado positivo [de 26 mil, na série elaborada pela
consultoria]". A estimativa de saldo negativo de 60 mil vagas em janeiro representa,
na série dessazonalizada, corte de 84 mil postos. A projeção anual está em elaboração.
O maior dinamismo do mercado informal, por sua vez, deve ajudar o indicador de
ocupação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua. Barreira,
do Ibre-FGV, estima alta de 0,3% no ano para essa variável - que contabiliza todas as
categorias de emprego -, depois da contração de 1,8% em 2016.
A maior procura por recolocação, por outro lado, continuará pressionando a taxa de
desemprego e a elevará da média de 11,5% de 2016 para 12,1%, ainda segundo o
economista. Essa é também a composição esperada para o dado de janeiro, que será
divulgado amanhã pelo IBGE.
Conforme a média de 21 estimativas, a taxa de desemprego passou de 12% em
dezembro para 12,5%. No trimestre encerrado em janeiro de 2016, ela era de 9%.
Depois de crescer 0,5% sobre novembro, na série com ajuste sazonal, a ocupação
ficou estável no trimestre encerrado em janeiro, afirma Cosmo Donato, da LCA
Consultores.

Assim, o avanço de 0,12% previsto para a força de trabalho, na mesma comparação,
será responsável pelo avanço da taxa para os 12,6% previstos. Na comparação com
janeiro de 2016, a demanda por vagas avançaria 1,4%, a variação mais alta desde
julho do ano passado. "O dado de dezembro [alta de 1,3%] já indicava o início de um
'efeito alento'", ele pondera, em contraposição ao cenário observado em setembro e
outubro.
Nesse intervalo, a força de trabalho chegou a crescer menos de 1%, sinalizando que
a severidade da crise vinha desestimulando a busca dos desempregados por
recolocação. Os sinais cada vez mais claros de reação da economia trarão de volta ao
mercado também os brasileiros marginalmente ligados à força de trabalho, acrescenta
Barreira.
A geração de vagas, por sua vez, não reagirá na mesma velocidade. Ainda que haja
crescimento marginal da ocupação em janeiro, na comparação com igual intervalo do
passado a expectativa é ainda de queda - de 1,5% da LCA e de 2% da Tendências
Consultoria.
Exportações caem 12%, mas há indícios de recuperação
24/02/2017 - Fonte: GS Notícias
As exportações do Nordeste recuaram 12,57% em 2016, totalizando US$ 12,81
bilhões. Com importações de US$ 17,54 bilhões, a região registrou um saldo negativo
em sua balança comercial de US$ 4,72 bilhões. O desempenho exportador da região
foi muito pior que a média nacional, que teve uma queda de 3,18%.
A consultora Camila Saito, da Tendências, diz que a seca, a mais forte em cem anos,
afetou a safra agrícola na área do Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), e
comprometeu o esforço exportador. Também influenciou a queda nas cotações
internacionais das commodities minerais. As exportações de soja da região caíram
50,86% e de alumina, 15,37%.
As vendas de pastas químicas de madeira, item que incorpora as exportações de
celulose, recuaram em 19,11%. LEIA MAIS Exportações de celulose recuam 10% em
março, aponta Ibá Exportação de celulose sobe 7,3% em outubro, segundo Ibá
Exportação de celulose avança 13,2% em setembro, aponta Ibá
A Suzano Papel e Celulose, que concentra em Mucuri (BA) e Imperatriz (MA) 80% de
sua produção de celulose de mercado e 20% de sua produção de papel, ampliou em
3,8% suas exportações de celulose no ano passado, mas obteve uma receita cerca de
5,5% menor, de R$ 5,4 bilhões, em consequência da queda nos preços internacionais,
informa o diretor comercial Leonardo Grimaldi.
Na Bahia, as exportações de produtos básicos caíram 31,3%, sendo que os embarques
do agronegócio foram 25% menores. O Estado exportou no último ano US$ 6,77%,
total 14% inferior ao de 2015. É o pior desempenho baiano em dez anos. O ano foi
positivo para as exportações de Pernambuco e Ceará que ampliaram seus embarques
respectivamente em 35,47% e 23,75%.
Thobias Silva, gerente de economia e negócios internacionais da Federação das
Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), diz que o resultado sinaliza uma nova
tendência. Empresas que investiram no Nordeste, motivadas pelo consumo local,
agora buscam alternativas no exterior para seus produtos. Essa situação é mais
evidente em Estados que contam com bons portos.

"Estamos mais próximos da Europa, da América do Norte e mesmo do mercado
asiático, via Canal do Panamá, em relação às fábricas instaladas no Sul e Sudeste",
diz. A fabricante de garrafas de vidro Owens Illinois, que tem uma unidade instalada
no Recife, iniciou no final de 2016 uma operação de exportações pelo Porto de Suape
para abastecer o México.
Os embarques já superam mil toneladas. A Vivix Vidros Planos é outra companhia
instalada no Estado que passou encaminhar parte de sua produção para a Argentina,
México e Estados Unidos. Também a Fiat Chrysler Automobiles (FCA), fabricante dos
carros Jeep em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, antecipou sua
estratégia internacional.
Em 2016, a companhia destinou 12 mil veículos para a Argentina e outros mil para o
Chile, obtendo uma receita de US$ 304 milhões. As exportações automotivas foram
as que mais cresceram em 2016 no Nordeste, com uma alta de 15,33%, totalizando
US$ 429,4 milhões. As vendas internacionais de combustíveis e lubrificantes também
cresceram no ano passado, 11%.
A entrada em operação da Refinaria Abreu e Lima contribuiu para o resultado. No
Ceará, as exportações de máquinas e equipamentos elétricos, peixes, sucos de fruta
e castanha de caju foram os principais itens que colaboraram para o bom resultado.
Mas o Estado conta com um trunfo importante para 2017, o início dos embarques das
placas de aço produzidas pela Companhia Siderúrgica de Pecém. Apenas em janeiro
foram exportadas 700 mil toneladas.
O comércio exterior deve ganhar um novo impulso com o apoio da Agência Brasileira
de promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). A diretora de negócios
Marcia Nejaim diz que a agência inaugura em março um escritório regional, com sede
no Recife, a exemplo do que foi feito em São Paulo em 2015. "A presença local nos
permitirá criar um network com associações empresariais, consulados e organizações
governamentais", diz.
Retomada depende de exportação, diz Brega
24/02/2017 - Fonte: GS Notícias
Brega diz que é mais vantajoso para a Whirlpool mandar produtos para Argentina a
partir da Colômbia que de Joinville O ano de 2017 vai trazer uma retomada tímida da
economia, com expectativa de crescimento do PIB na casa de 0,5%. Mas a notícia que
poderia ser positiva para o setor de eletrodomésticos e para a Whirlpool, dona das
marcas Brastemp, Consul e Kitchen Aid não deve trazer muito alento, já que o
desemprego ainda deve avançar, impactando negativamente o consumo.
LEIA MAIS Governo Temer pode parar recessão no país, diz presidente da Whirlpool
Venda de eletrodomésticos deve recuar 10%, estima Whirlpool Whirlpool só vê
recuperação em 2018
Para João Carlos Brega, presidente da Whirlpool para a América Latina, a mudança
nesse cenário poderia vir do estímulo à exportação além do agronegócio. De acordo
com o executivo, a demanda externa geraria demanda para a indústria, levando à
contratação de mais funcionários. Mais gente trabalhando reduziria o desemprego e
estimularia o consumo.
Com mais renda disponível, o mercado interno se aqueceria, resultando em mais
geração de empregos para atender a demanda local. "A gente exporta produtos da

Colômbia para a Argentina, porque é mais vantajoso, sendo que a fábrica de Joinville
(SC) está praticamente do lado de Buenos Aires", disse o executivo ao Valor. "As
jabuticabas não deixam o Brasil crescer", completou o executivo. Brega lista questões
como a burocracia, a infraestrutura portuária, custos trabalhistas e questões
tributárias como entraves para as vendas no mercado externo.
De acordo com ele, o volume de papelada exigido no Brasil para exportar é 40%
superior ao exigido na China. Por conta disso, e da infraestrutura portuária deficiente,
os produtos precisam ficar três dias adicionais aguardando liberação. No quesito
impostos, ele cita a tributação excessiva sobre matérias-primas usadas em produtos
que serão enviados para fora do país.
Em custos trabalhistas, ele destaca que o trabalhador brasileiro é 60% mais caro que
um chinês de Pequim, a cidade mais cara da China. Em relação ao México, a diferença
chega a 77%. Para ele, o Brasil não deve se beneficiar de um afastamento dos EUA e
do México, já que o país latino é muito mais competitivo em termos industriais.
"Exportação não é só uma questão de câmbio", disse.
Para Brega, o estímulo a setores exportadores seria uma medida de curto prazo que
se somaria à agenda de reformas de longo prazo que vem sendo debatida pelo governo
e que seria muito mais fácil de ser aprovada, já que não dependeria de aprovação do
Congresso. "Só precisa de vontade do governo para fazer", disse.
Ele acrescenta que a lição de casa para acertar os rumos do país está sendo feita, mas
que os avanços não estão ocorrendo no ritmo necessário e que é preciso haver uma
visão que concilie diferentes medidas e não uma escolha entre uma coisa ou outra inflação baixa com crescimento, e não menos inflação, mas com baixo crescimento.
"Não há uma solução mágica, o estrago nos últimos anos foi muito grande. Tem que
ser uma coisa 'e' outra, não uma coisa 'ou' outra", reforçou.
Questionado, Brega disse que não levou a pauta de estímulo à exportação à associação
dos fabricantes de eletroeletrônicos, a Eletros, nem apresentou as demandas
diretamente ao governo. Segundo ele a indústria de eletrodomésticos está com uma
ociosidade de 30% em suas fábricas por conta da queda no consumo. O setor tem
apresentado recuo nas vendas desde 2013.
Segundo a Eletros, em 2016, as vendas dos três principais produtos do segmento geladeiras, fogões e lavadoras - somaram 12,9 milhões de unidades em 2016, um
recuo de 10,5% em relação a 2015. Foi o menor nível desde 2010, quando o indicador
começou a ser medido.
O auge foi em 2012, quando 18,9 milhões de unidades de geladeiras, fogões e
lavadoras foram entregues pelos fabricantes ao varejo. Na época, o setor se
beneficiava de incentivos fiscais, que ajudaram a reduzir os preços. No ano seguinte,
os incentivos foram retirados e as vendas começaram a cair.
Segundo a empresa de pesquisas Euromonitor, o mercado de eletrodomésticos incluindo os portáteis - recuou 3,5% em valores em 2016, para R$ 37,6 bilhões. Apesar
do cenário negativo do setor, a Whirlpool registrou um desempenho positivo no ano
passado.
O lucro líquido avançou 9% para R$ 312 milhões. O resultado foi obtido,
principalmente por conta do menor pagamento de imposto de renda - de R$ 217,36
milhões em 2015 para R$ 108,22 milhões em 2016. Em termos de vendas, a
companhia apresentou queda de 1,8%, para R$ 9,22 bilhões.

Os números incluem o que foi comercializado pelas marcas da Whirlpool e também
pela Embraco (Brasmotor) - fabricante de compressores controlada pela companhia.
"Continuamos investindo nas marcas Brastemp e Consul, como também no
lançamento de novos produtos -- em 2016 foram ao redor de 160 produtos na América
Latina, grande parte no Brasil", disse Brega.
No fim de 2016, a Whirlpool fez uma oferta pública de aquisição de ações para fechar
o seu capital e o da Embraco (Brasmotor) na Bovespa. O processo da Brasmotor foi
bem-sucedido, mas o da Whirlpool não. Segundo Brega - que dizia que o fechamento
de capital exigiria um esforço muito grande por conta da base acionária dispersa -,
não há planos, no curto prazo, para uma nova oferta.
"Levamos 16 anos para fazer isso e não vejo um novo movimento em três ou quatro
anos", disse. Mas acrescentou que, por se tratar de uma decisão do controlador, uma
nova tentativa pode ser feita a qualquer momento. "Do ponto de vista da organização,
faz sentido ter a listagem concentrada em uma bolsa [no caso, a bolsa de Nova York,
a NYSE]".
Vale sai do prejuízo e lucra R$ 13,3 bilhões em 2016
24/02/2017 - Fonte: Bem Paraná
Com maiores preços do minério de ferro e recordes de produção, a Vale registrou em
2016 lucro de R$ 13,3 bilhões, revertendo um prejuízo de R$ 44,2 bilhões no ano
anterior, quando realizou uma série de baixas contábeis no valor de seus ativos.
Com o desempenho, a empresa anunciou que vai propor o pagamento de R$ 4,6
bilhões em remuneração a seus acionistas, além dos R$ 856 milhões já antecipados
em dezembro. "Com uma produção muito forte e, com a recuperação dos preços, já
era previsto que a Vale teria um quarto trimestre muito forte e fecharia o ano com
chave de ouro. Foi isso o que aconteceu", disse, em vídeo gravado no site da
companhia, o diretor financeiro, Luciano Siani.
No quarto trimestre, a empresa teve lucro líquido de R$ 1,4 bilhão. O valor, porém,
sofreu impacto de ajustes de R$ 3,9 bilhões nos ativos da companhia por causa da
venda de negócios durante o ano.
Considerando apenas o resultado dos ativos em operação, o lucro trimestral teria sido
de R$ 5,5 bilhões. No quarto trimestre de 2015, a empresa registrou um prejuízo de
R$ 33,1 bilhões, provocado principalmente por baixas contábeis no valor de ativos.
Siani destacou a geração de caixa medida pelo indicador Ebitda (que é o lucro antes
do pagamento de juros, impostos e outras taxas): no quarto trimestre, somou R$ 11
bilhões, o maior valor desde o final de 2013, quando o minério estava em US$ 134,8
por tonelada.
Em 2016, a média de preços do minério foi de US$ 54,4 por tonelada, 22% acima do
registrado em 2015. A commodity teve grande valorização a partir do final do ano e
hoje é vendida por mais de US$ 90 por tonelada. A companhia espera que os preços
permaneçam altos em 2017, diante do crescimento da demanda por aço e da escassez
de novos projetos de mineração.
"O cenário indica um preço nitidamente acima dos US$ 60 e, talvez, de US$ 80 para
cima na média do ano", disse, em teleconferência com analistas, o diretor de metais

ferrosos da companhia, Peter Popinga. Analistas do mercado, porém, consideram que
os preços atuais são insustentáveis.
PRODUÇÃO
Em 2016, a Vale produziu 348,8 milhões de toneladas de seu principal produto, o
maior valor já registrado. Houve recordes também na produção de níquel (311 mil
toneladas), cobre (453,1 mil toneladas), cobalto (7.799 toneladas) e ouro (483 mil
onças-troy).
A meta da companhia é atingir a barreira de 400 milhões de toneladas de minério de
ferro por ano, com o crescimento da produção no projeto S11D, no Pará, que entrou
em operação no final de 2016.
Popinga disse que, com a ampliação do projeto, a Vale será responsável por 50% do
volume novo de minério que entrará no mercado. Assim, a empresa terá papel
importante na variação de preços no mercado. "A Vale vai se comportar de forma
conservadora e responsável, sempre maximizando a sua própria margem", afirmou.
Sem novos projetos de expansão, os focos serão aumentar a capacidade do S11D e
reduzir o endividamento, que fechou 2016 em US$ 25 bilhões, praticamente no mesmo
patamar registrado em 2015.
De acordo com o presidente da companhia, Murilo Ferreira, a meta é alcançar um valor
entre US$ 15 bilhões e US$ 17 bilhões. Os investimentos da companhia foram de US$
5,2 bilhões, queda de US$ 2,9 bilhões com relação ao verificado em 2015. Durante o
ano, a empresa vendeu US$ 3,8 bilhões em ativos, como navios e operações de
fertilizantes.
No acumulado do ano, a Vale teve receita líquida de R$ 94,6 bilhões, aumento de
21,2% com relação ao registrado em 2015. A geração de caixa foi de R$ 40,9 bilhões,
alta de 88%.
SAMARCO
Ferreira disse que a companhia permanece trabalhando para que a mineradora
Samarco, fechada desde o rompimento da barragem de Fundão, no fim de 2015, volte
a operar no terceiro trimestre deste ano. A ideia inicial é dispor os rejeitos da mina de
Mariana (MG) em uma cava (buraco aberto pela exploração mineral), dentro da própria
área da Samarco, por dois ou três anos.
Depois, seria uma cava da Vale, chamada Timbopeba, que permitirá a operação sem
necessidade de barragens. "Tem sido uma discussão muito bem sucedida, já tivemos
algumas audiências públicas e está em fase de discussão avançada. Mas dependemos
de fatores externos", comentou o presidente da Vale, que divide o controle da Samarco
com a BHP Bilinton.
Artigo: Aderir a um programa de demissão voluntária pode ser uma furada?
24/02/2017 - Fonte: Exame
Advogado explica quais as vantagens e desvantagens de aderir ao programa de
demissão voluntária
Programas de demissão voluntária (PDV), em geral, são adotados por empresas que
se encontram em dificuldades financeiras e, portanto, precisam cortar um grande
número de colaboradores. Para tanto, é feita uma negociação, por intermédio do

sindicato, a fim de se garantirem certos direitos a todos os trabalhadores que
voluntariamente se apresentarem para serem desligados da empresa.
A empresa deve tomar alguns cuidados para que o PDV seja válido. Entre outros:
haver justificativa para instituição do programa, avisar os trabalhadores de forma
clara sobre os termos do contrato do PDV e ser aberto para todos os empregados.
Além disso, é preciso estar claro que os empregados aderiram por livre e espontânea
vontade, pois, caso seja constado que houve vícios no consentimento, o acordo poderá
ser invalidado por meio judicial.
Para os trabalhadores, por meio desse tipo de programa, são garantidos direitos
devidos em uma dispensa sem justa causa, que são mais favoráveis do que os
concedidos em um pedido de demissão. Entretanto, por se tratar de uma negociação,
já que não há previsão na lei, os direitos devidos poderão variar de uma empresa para
outra, sendo que as empresas multinacionais costumam oferecer indenizações com
valores mais altos a fim de compensar a perda do emprego.
Outros benefícios que costumam constar do PDV é manutenção do plano de saúde por
determinado período de tempo e complementação em plano de previdência privada.
Um fator contrário à adesão a esse tipo de programa é a impossibilidade de reclamar
direitos trabalhistas, caso haja uma cláusula que veda o ingresso na Justiça do
Trabalho. Isso porque o STF entendeu, recentemente, que esse tipo de previsão é
válido.
Assim, se o empregado possui horas extras não pagas ou adicionais não quitados,
perderá o direito de reclamar na Justiça, uma vez que concordou em receber apenas
a indenização prevista no PDV.
Dessa forma, antes de tomar qualquer decisão sobre a adesão ou não ao programa, o
trabalhador precisa se informar sobre os termos do PDV e sobre os eventuais direitos
que poderia pleitear na Justiça caso não aderisse, bem como levar em conta critérios
de ordem pessoal.
Uma vez tendo pesado esses prós e contras, o candidato poderá colher ótimos
benefícios para sua carreira e vida pessoal aderindo ao PDV.
*Marcelo Mascaro Nascimento, sócio do escritório Mascaro Nascimento Advocacia
Trabalhista e diretor do Núcleo Mascaro
Metalúrgica Gerdau diminui prejuízo no trimestre
24/02/2017 - Fonte: Inda
A Metalúrgica Gerdau, holding que controla a siderúrgica Gerdau, registrou prejuízo
líquido de R$ 3,14 bilhões no quarto trimestre, recuo de 2,9% ante mesmo período de
2015.A receita líquida da companhia caiu 17,5% de outubro a dezembro, para R$ 8,6
bilhões, na comparação anual.
Enquanto as vendas foram afetadas pelo efeito cambial sobre as unidades no exterior
e pela alienação de unidades da Gerdau na Espanha, a última linha do balanço foi
atingida por uma baixa contábil de R$ 2,92 bilhões realizada pela controlada.No
acumulado de 12 meses, a Metalúrgica Gerdau registrou prejuízo de R$ 3,16 bilhões,
queda de 37,1%, e receita de R$ 37,5 bilhões, recuo de 13,6%, na comparação com
2015.

Gerdau ressalta foco em caixa após prejuízo
24/02/2017 - Fonte: Inda
A Gerdau se concentrou nos últimos trimestres em conseguir gerar caixa, até mais do
que resultados operacionais, e alcançou seu objetivo de forma mais significativa no
quarto trimestre. Segundo a diretoria da siderúrgica, essa estratégia, que na avaliação
do grupo é um grande motor de criação de valor, continuará sendo regra.
Durante o quarto trimestre do ano passado, segundo balanço publicado ontem pela
empresa gaúcha, o fluxo de caixa livre foi positivo em R$ 1,24 bilhão, 1,1% maior do
que nos mesmo meses de 2015. Mas considerando 2016 como um todo, houve geração
de R$ 2,29 bilhões, queda de 24,3%.
"Vamos continuar gerando fluxo de caixa positivo nos próximos anos e isso, aliado ao
dólar, que esperamos mais estável, vai permitir que continuemos desalavancados",
afirmou ontem Harley Scardoelli, diretor financeiro da companhia, em teleconferência
com analistas.
Scardoelli elegeu o baixo investimento e o esperado aumento no lucro antes de juros,
impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) como grandes
motores da geração de caixa daqui para frente. Em 2016, o Ebitda recuou 10%, para
R$ 4,5 bilhões, mas o investimento caiu ainda mais, um corte de 43% para R$ 1,3
bilhão. E o mesmo nível é aguardado para 2017.
Durante a teleconferência, o presidente da empresa, André Gerdau Johannpeter,
reforçou a posição de que a busca por rentabilidade é constante. Por exemplo, apesar
de o Ebitda ter caído no ano, a margem avançou de 10,3% para 10,8%.
"Hoje temos estruturas mais ágeis e simples e estamos preparados para aproveitar o
aumento esperado da demanda no Brasil e nos Estados Unidos", declarou.
O executivo lembrou que reduções de despesas operacionais já acumulam economia
de R$ 340 milhões e, além disso, houve liberação relevante de capital de giro. O fluxo
de caixa livre positivo do quarto trimestre mesmo foi influenciado por destravamento
de R$ 1,17 bilhão do capital de giro.
Mas o resultado foi ruim no quarto trimestre. O mercado já esperava piora, mas ela
veio mais intensa. O prejuízo líquido de R$ 3,07 bilhões foi significativo, mas 3%
menor do que um ano antes, e causado especialmente por baixas contábeis em R$
2,92 bilhões.
Sem esse efeito e outros não recorrentes, o prejuízo ajustado seria de R$ 203,4
milhões. A receita líquida caiu 17,5% em comparação anual, para R$ 8,62 bilhões,
menor valor desde o 1º trimestre de 2011.Vários analistas se surpreenderam
negativamente com o resultado, mas aproveitaram para elogiar a geração de caixa.
O BTG Pactual, por exemplo, se disse "impressionado" em relatório. As ações
preferenciais da siderúrgica fecharam o pregão de ontem da BM&FBovespa em queda
de 3,95%, para R$ 13,13.
Após dois anos com baixas contábeis de R$ 7,91 bilhões, Scardoelli disse que espera
já ter "limpado" o balanço para os anos seguintes.

Compra da CSA foi um bom negócio para a Ternium
24/02/2017 - Fonte: Inda
A venda da Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA) pela Thyssenkrupp à ítaloargentina Ternium, por € 1,5 bilhão, incluindo dívidas, foi um bom negócio para as
duas companhias, na avaliação de especialistas. O mercado de capitais reagiu bem.
Os papéis do grupo alemão, que abaterá parte de sua pesada dívida com o dinheiro
que vai embolsar, tiveram alta superior a 4% na bolsa de Frankfurt. Já as ações da
Ternium fecharam com alta acima de 10% em Nova York, refletindo a aquisição e o
bom resultado de seu balanço em 2016.
De acordo com uma fonte do setor, a Ternium pagou € 300 por tonelada instalada da
CSA, que inclui um porto e uma geradora de energia. Para se fazer uma instalação do
zero (greenfield), gasta-se na faixa de US$ 1.500 por tonelada. "Para a Ternium, a
compra da CSA faz todo o sentido", declarou um interlocutor.A companhia, que tem
operações na Argentina, Colômbia, México e EUA, sofre com um déficit superior a 3,5
milhões de toneladas de placas ao ano, adquiridas de terceiros, para suprir suas
laminadoras de produtos finais.
E a oferta nesse mercado vem se estreitando nos últimos tempos, elevando os preços
da placa.Estrategicamente, a ofensiva da Ternium, uma empresa em ótima situação
financeira - alavancagem financeira de 0,6 vez, considerada a relação entre a dívida
líquida e o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) - foi
considerada muito acertada.
"Era um ativo que estava aí, solto na praça, pois a Thyssenkrupp já havia demonstrado
que não pretendia mais continuar com ele", disse."A CSA é o estado de arte, com
tecnologia de última geração e operação de alto padrão. Com ela podemos aumentar
a sofisticação dos produtos", afirmou Daniel Novegil, CEO da Ternium, em
teleconferência com analistas, ontem. E acrescentou que a CSA não opera com sua
capacidade máxima de produção, de 5 milhões de toneladas ao ano.
"Desde o começo tentaremos levar a companhia ao máximo de sua capacidade."A
construção da CSA em Santa Cruz, distrito do Rio de Janeiro, aliada à unidade
americana do Alabama - "projeto Steel Americas" - trouxe muita dor de cabeça para
a Thyssen e perdas da ordem de € 8 bilhões, já descontados os € 3 bilhões com as
vendas dos dois ativos.
A siderúrgica começou a ser construída em 2005, entrou em operação em meados de
2010 (ainda à meia carga e com problemas de impactos ambientais) e somente se
estabilizou operacionalmente em 2014.Em mãos da Ternium, a previsão é que terá
outro desempenho, disse ao Valor uma fonte com grande conhecimento do setor.
Diz que se trata de um grupo com alta capacidade de gestão e que acredita que o
atual ciclo ruim da siderurgia vai passar,. "O resultado será outro, bem diferente".
Novegil destacou ainda a integração das operações da Ternium com a CSA, elevando
a colaboração entre unidades no Brasil, México e Argentina. "Há oportunidades para
criar valor e rentabilidade", disse, lembrando que a aquisição não tem relação com a
participação detida na Usiminas. "Apenas vimos uma boa oportunidade e fomos atrás
dela", afirmou o CEO.
O executivo reiterou que a aquisição não muda a relação com a empresa mineira, cujo
controle é dividido com a Nippon Steel &Sumitomo. "Nosso esforço é para deixar a

Usiminas mais sadia e melhorar o desempenho". Para a Ternium, não há plano de uma
cisão de Usiminas - unidade de Cubatão, na Baixada Santista - vinculada ao negócio
da CSA e que vise sua saída do capital da Usiminas.Procurada pelo Valor, a assessoria
informou que a Ternium não faria entrevistas sobre a aquisição.
Thyssenkrupp espera prejuízo líquido com baixa contábil relativa à venda da
CSA
24/02/2017 - Fonte: Inda
A Thyssenkrupp prevê que a venda da Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA) para
Ternium resultará em um prejuízo líquido por causa de uma baixa contábil de 900
milhões de euros relativa à siderúrgica brasileira.A empresa alemã firmou acordo para
vender 100 por cento de sua participação na CSA para Ternium em negócio avaliado
em 1,5 bilhão de euros.
O valor da operação tomou como base dados de setembro do ano passado, e que inclui
dívida de 300 milhões de euros da CSA com o BNDES, segundo informou a Ternium.A
Thyssenkrupp, por sua vez, deve contabilizar a entrada do capital somente na
conclusão da venda, prevista para o fim de setembro, mas a baixa contábil já deve ser
computada na assinatura do contrato.
Anteriormente, a companhia alemã informou que previa que o lucro líquido do ano
financeiro encerrado em setembro fosse melhor que o de 296 milhões de euros
apurado no ano anterior.A venda foi firmada a um preço bem inferior aos 3 bilhões de
dólares inicialmente previstos por analistas.
O acordo marca a saída da Thyssenkrupp dos negócios de siderurgia nas Américas,
que compreendiam, além da CSA, uma usina no Alabama vendida em 2014. As perdas
com as operações somaram 8 bilhões de euros ao longo dos anos.Para o diretor
financeiro da Thyssenkrupp, o negócio com a Ternium é "claramente um sinal positivo"
para as negociações do grupo alemão com a indiana Tata Steel acerca de uma possível
fusão das unidades de siderurgia na Europa.
"Com essa venda, um marco importante na transformação da empresa pode ser
atingido e o capítulo bem negativo 'Siderurgia nas Américas' pode ser encerrado",
disse o analista do DZ Bank, Dirk Schlamp, em nota.
O acordo também deve reduzir a exposição da Thyssenkrupp a oscilações cambiais,
bem como a possíveis riscos decorrentes das promessas protecionistas do presidente
Donald Trump, que podem implicar em tarifas sobre importações.No início da década,
a Thyssenkrupp decidiu mudar seu foco da siderurgia para se concentrar em negócios
mais lucrativos, como elevadores, submarinos e peças automotivas, além de expandir
as operações na Europa.
A venda reduz o percentual da receita gerada pelo aço para menos de 25 por cento. A
CSA começou a operar em 2010, mas não conseguiu obter licença de operação. Desde
o início, a empresa tem sido alvo de processos por poluição e vem funcionando com
uma licença de instalação e uma autorização para pré-operação.
Em nota, a Thyssenkrupp CSA esclarece que cumpriu o Termo de Ajustamento de
Conduta de forma integral e obteve Licença Operacional em setembro de 2016, após
o Instituto Estadual do Ambiente atestar que todos os requisitos ambientais foram
cumpridos pela empresa, conforme anunciado naquela ocasião em reunião da
Comissão Estadual de Controle Ambiental.

O Brasil precisa de um setor siderúrgico eficiente e competitivo
24/02/2017 - Fonte: Inda
Quando vemos o homem como ele é, despido da romântica “humanidade” moral que
lhe atribuímos, vivemos os tempos normais. Trata-se de um animal territorial, dotado,
pela evolução biológica, de um terrível e perigoso instrumento: a sua inteligência.
Com ela submeteu a natureza que o criou e inventou sofisticadas “teorias” para
separar-se em tribos que se veem com desconfiança dentro e nos limites do “território”
que ocupam como “seu” e no qual estabelecem o seu Estado. Esse sentimento é tão
poderoso que, frequentemente, é capaz de sacrificar a única coisa que ele,
efetivamente, dispõe – a própria vida – para defendê-lo da cobiça real ou inventada
de outras tribos internas ou externas.
As pesquisas antropológicas recentes acumulam, cada vez mais, evidências de que só
o homem é capaz, pela escassez de alimentos ou em nome de crenças sem nenhum
suporte factual, de desenvolver poderosos preconceitos para “justificar” os mais
pavorosos massacres de membros da sua espécie, quando os “supõem” de outras
tribos.
A notícia mais amena é a de que a história revela, também, outra faceta da “natureza”
do homem. Ainda que menos frequente, ele dá demonstração de altruísmo.
Há algumas semanas, assistimos a uma explosão universal de solidariedade da
espécie em resposta ao trágico acidente que se abateu sobre o time da Chapecoense.O
mundo é cruel e, provavelmente, continuará a sê-lo até que a espécie humana se
extinga pelo exercício imoderado do poder que a tecnologia colocou nas suas mãos. O
ilustre Nikita Kruchev disse, num momento de verdade:
“O único desejo não saciável do homem é o poder, o pleno poder”.Diante desses fatos,
o que se impõe ao Brasil é a realpolitik, a política olhada para seus problemas reais,
tratando-os como eles são e não como gostaríamos que fossem.Nenhuma nação será
independente se não tiver três autonomias:
1. A autonomia alimentar mínima, capaz de manter o abastecimento em momentos
de impedimentos das importações.
2. A autonomia energética, capaz de manter o suprimento de energia para o
funcionamento do seu parque produtivo, mesmo nas condições climáticas mais
severas.
3. A autonomia militar, com instituições de defesa preparadas para dissuadir e impor
altos custos a qualquer ambição de tribo externa.Pois bem. É exatamente para manter
essas três autonomias que o País precisa de um setor siderúrgico eficiente e
competitivo. No caso do aço, a proposta da globalização é ridícula, principalmente
quando sabemos que o maior produtor de aço é a China, que não é uma economia de
mercado.
Dos mais de 700 milhões de capacidade ociosa do setor siderúrgico existente no
mundo, a China é responsável por 400 milhões. Não é à toa que despende quase 20
bilhões de dólares por ano de subsídios para sustentá-la e poder praticar preços
“políticos”. E é por isso que todos se queixam da China na Organização Mundial do
Comércio.
O setor siderúrgico nacional está sendo massacrado pela queda da demanda interna e
pelo abusivo custo Brasil, que lhe tirou a isonomia competitiva e lhe impôs uma

ociosidade de cerca de 40%. Cálculos cuidadosos mostram que, no chão da fábrica, a
produção de aço por homem/hora, no Brasil, é bem próxima da dos concorrentes
mundiais com maior produtividade.
Haveria um alívio se pudéssemos exportar 10 milhões de toneladas a mais do que já
fazemos, o que é insignificante diante da demanda mundial.Esse aumento de produção
para a exportação elevaria a utilização da capacidade instalada para 80%, patamar
mínimo para que a siderurgia apresente resultados satisfatórios. Esse volume poderia
ser alcançado com uma pequena redução dos preços de exportação.Qual é a
dificuldade? Como a cadeia do aço é longa, os imensos juros reais internos pesam
muito.
Somados à resistência do governo de ressarcir os resíduos tributários sobre as
exportações, aumentam em mais 60 dólares por tonelada o custo do aço
nacional.Nossa matriz de insumo-produto mostra que o aumento de 1 milhão de reais
na demanda da indústria do aço resulta num aumento de 3,3 milhões na produção da
economia brasileira como um todo, o que sugere que, com um pouco de imaginação,
é possível, sim, ressarcir parcialmente por meio do “reintegra” ao setor, os custos
adicionais que o governo lhe impõe sem ônus fiscal.
A ociosidade enfrentada pelo setor do aço é também a realidade da indústria de
transformação. A adoção do “reintegra” ao patamar de 5% permitiria à indústria
manufatureira aumentar o grau de utilização de sua capacidade instalada, viabilizando
a retomada do crescimento econômico, com a geração de renda e emprego no
País.Não se trata, portanto, de subsídios, como olha a miopia de alguns cientistas.
Peugeot pode se tornar segunda maior montadora da Europa
24/02/2017 - Fonte: Wall Street Journal
A General Motors Co. começou a negociar a venda da sua unidade europeia, a Opel,
para a Peugeot. A montadora americana vem buscando se desafazer das suas
operações deficitárias fora dos Estados Unidos e se concentrar no mercado doméstico.
A venda da Opel e das marcas Vauxhall, da GM, criaria a segunda maior montadora
da Europa, mas as negociações são complexas e a venda poderia acabar não sendo
concretizada, dizem pessoas próximas ao tema. As discussões em relação ao preço
continuam e a GM está buscando fechar um negócio multibilionário para a venda da
marca Opel, segundo uma pessoa a par do assunto.
A venda da Opel reduziria o volume de veículos fabricados pela GM anualmente em
mais de 10%, ou cerca de 1 milhão de unidades, e daria continuidade à estratégia da
diretora-presidente da montadora, Mary Barra, de priorizar o lucro em detrimento do
tamanho.
“Nós estamos examinando inúmeras iniciativas estratégicas com a GM para melhorar
a nossa lucratividade e eficiência operacional, incluindo uma possível aquisição da
Opel”, disse uma porta-voz da Peugeot.
Um porta-voz da GM disse que a empresa mantém conversas sobre várias opções com
a Peugeot, incluindo uma possível venda da Opel e da Vauxhall.
Um acordo unindo a Peugeot e a Opel provavelmente enfrentará uma análise
minuciosa dos governos francês e alemão, porque ambas as montadoras empregam
dezenas de milhares de pessoas nos seus mercados domésticos. O governo da França

detém uma fatia de 14% na Peugeot, formalmente conhecida como Groupe PSA SA,
assim como a família Peugeot e a firma chinesa Dongfeng Motor.
A firma combinada seria pressionada a fechar fábricas na região para obter economias
de custos. Juntas, a Opel e a Peugeot dominariam quase 17% do mercado europeu,
permitindo que a firma francesa supere sua rival local Renault SA e se torne a maior
montadora do continente depois da líder Volkswagen AG.
“A questão é como você faz essas economias considerando a grande exposição da GM
na Alemanha onde é muito desafiador realizar reestruturações e muito caro”, diz
George Galliers, analista da firma de pesquisa Evercore ISI.
O IG Metall, sindicato dos metalúrgicos que representa trabalhadores da Opel na
Alemanha, informou que foi surpreendido pelos “rumores sobre a possível venda da
Opel/Vauxhall para a PSA”, descrevendo qualquer conversa como “uma infração sem
precedentes de todos os direitos alemães e europeus de co-determinação”. O sindicato
, que representa os trabalhadores e tem um assento no conselho de administração da
Opel, afirmou que iria examinar um possível acordo sem restrições.
A ministra da Economia alemã, Brigitte Zypries, disse que era “inaceitável que tal
decisão se tornasse pública sem que tivessem sido mantidas conversas prévias com o
conselho dos trabalhadores, o IG Metall ou o governo regional”. A GM, disse ela, “é
responsável pelas fábricas, o centro de desenvolvimento e a garantia de emprego.
Essa é a minha clara expectativa da General Motors”.
Uma autoridade do Ministério das Finanças da França disse que apoia as tentativas da
administração da Peugeot de ampliar o tamanho da empresa. “Se um acordo for
alcançado, vamos olhar especialmente de perto o impacto nos empregos e o mapa
industrial resultante”, acrescentou a autoridade.
A Opel emprega 34.500 pessoas na Europa, sendo mais de 16.500 na Alemanha.
Em 2009, o governo alemão e os sindicatos rejeitaram propostas da Fiat SpA, que
fabrica carros de tamanho parecido aos da Opel, porque temiam que os planos de
consolidação da montadora italiana poderiam no fim levar a demissões generalizadas
na Alemanha.
A Opel acumulou perdas de até US$ 15 bilhões ao longo dos últimos 15 anos. Depois
que as negociações com a Fiat naufragaram, a GM quase vendeu a sua deficitária
unidade alemã em 2009 para o grupo de autopeças canadense Magna International
Inc. A GM desistiu das negociações receando que, com a venda, ficasse mal
representada na Europa.
Há tempos a GM tem dependido da Opel para desenvolver o design dos carros de
passageiros, que são mais populares na Europa do que nos EUA. Mas a montadora
enfrentou dificuldades novamente no ano passado, não conseguindo registrar lucro na
Europa mesmo depois de Mary Barra continuar prometendo que atingiria o ponto de
equilíbrio na região. A companhia informou que acabou registrando perdas de US$ 300
milhões em consequência de oscilações no câmbio provocadas pela Brexit, a saída do
Reino Unido da União Europeia.
Embora os prejuízos tenham sido menores em 2016 do que no ano anterior, a GM
espera que eles continuem sendo registrados este ano, apesar dos seus negócios na
China e na América do Norte estarem solidamente lucrativos. O diretor financeiro da
GM, Chuck Stevens, disse na semana passada que a expectativa é que a Opel não
registre lucro até 2018.

Galliers, analista da firma Evercore, diz que a Peugeot poderia se beneficiar ao ganhar
acesso à tecnologia superior da Opel para baterias de carros elétricos, assim como
extensores de alcance, que permitem que os veículos elétricos tenham capacidade de
percorrer maiores distâncias.
A GM comprou uma fatia de 7% da Peugeot por cerca de US$ 400 milhões em 2012.
Ela vendeu a participação acionária em 2013, mas as duas empresas continuaram a
colaboração entre si, compartilhando a produção de utilitários esportivos na França e
Espanha.
ArcelorMittal e Votorantim vão unir negócios de aços longos no Brasil
24/02/2017 - Fonte: G1
Fusão resultará em empresa com capacidade anual de produção de 5,6 milhões de
toneladas de aço bruto e de 5,4 milhões de toneladas de laminados.
A ArcelorMittal Brasil e a Votorantim anunciaram nesta quinta-feira (23) que fecharam um
acordo para unir as operações de aços longos no país. Segundo as empresas, a combinação
dos negócios resultará em um produtor de aços longos com capacidade anual de produção de
5,6 milhões de toneladas de aço bruto e de 5,4 milhões de toneladas de laminados.
Pelo acordo, a Votorantim Siderurgia passará a ser uma subsidiária da ArcelorMittal Brasil e a
Votorantim passará a deter uma participação minoritária no capital da ArcelorMittal Brasil.
O acordo de fusão depende de aprovações regulatórias no Brasil, incluindo a aprovação do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
O acordo inclui as plantas da ArcelorMittal Brasil em Monlevade, Cariacica, Juiz de Fora,
Piracicaba e Itaúna, e as plantas da Votorantim Siderurgia em Barra Mansa, Resende e a
participação acionária na Sitrel, em Três Lagoas. A transação deverá gerar sinergias de custos,
logísticas e operacionais.
"As unidades de produção das empresas combinadas são geograficamente complementares,
permitindo maior proximidade e elevação dos níveis de serviços à sua base de clientes",
informaram as empresas.
As operações de aços longos da Votorantim na Argentina (Acerbrag) e na Colômbia
(PazdelRío) não foram incluídas na transação.
Até a conclusão da operação, a ArcelorMittal Brasil e Votorantim Siderurgia permanecerão
operando de forma separada e independente.
Sobre as empresas
A ArcelorMittal é líder de aço e de mineração do mundo, com presença em 60 países e
unidades industriais em 19 países. Em 2016, a empresa teve uma receita de US$ 56,8 bilhões
e produção de aço bruto de 90,8 milhões de toneladas, enquanto a produção própria de
minério de ferro atingiu 55,2 milhões de toneladas.
A Votorantim é uma companhia 100% brasileira que atua em diversos setores: cimento,
polimetálicos, alumínio, aços longos, energia, celulose, suco de laranja e banco. Em 2015, a
receita líquida consolidada da Votorantim S.A. totalizou R$ 31,5 bilhões.

PSA tem rentabilidade recorde com lucro líquido de € 2,15 bi
24/02/2017 - Fonte: Automotive Business
No balanço financeiro de 2016 divulgado pela companhia na quinta-feira, 23, o Grupo
PSA comemorou resultados que superaram as expectativas, registrando a maior
rentabilidade de sua história centenária apenas um ano após ter voltado a dar lucro.
A margem operacional alcançada foi de 6%, um ponto porcentual maior do que os 5%
de 2015, demonstrando expressiva recuperação ante 0,2% em 2014 e -2,8% em
2013.
O destaque é que o lucro líquido apurado de € 2,15 bilhões, 79% maior do que o
registrado um ano antes, foi obtido de faturamento levemente menor, de € 54 bilhões
em 2016 contra € 54,7 em 2015.
Segundo comunicado da companhia, o resultado foi possível graças ao lançamento de
produtos com rentabilidade substancialmente maior, em estratégia denominada
pricing power, que conseguiu compensar a taxa de câmbio desfavorável para o balanço
da companhia.
O fluxo de caixa livre acumulado, que estava negativo em € 1 bilhão em 2013, avançou
de € 5,4 bilhões positivos em 2015 para impressionantes € 8,1 bilhões em 2016. O
endividamento recuou de € 642 milhões líquidos para € 268 milhões no período de um
ano.
“Esses resultados demonstram a capacidade de realizar de maneira recorrente
excelentes desempenhos em um contexto adverso. É fruto do trabalho realizado para
aumentar a eficiência operacional da empresa e da concentração de equipes
competitivas na execução do plano Push to Pass”, declarou Carlos Tavares, presidente
mundial do Grupo PSA, durante a divulgação dos resultados.
“A companhia constrói cotidianamente um crescimento rentável e perene, reforçado
pelo sucesso dos primeiros lançamentos de sua ofensiva de produtos”, acrescentou.
Com os bons resultados, a PSA elevou suas metas operacionais. O objetivo agora é
alcançar margem operacional corrente média superior a 4,5% no período 2016-2018
e 6% em 2021, com crescimento de 10% no faturamento do grupo entre 2015 e 2018,
visando 15% até 2021.
VOLUMES
As vendas mundiais do grupo seguem em expansão evolutiva ao ritmo de 100 mil
veículos/ano, saindo de 2,8 milhões de unidades em 2013 para 2,9 milhões em 2014,
3 milhões em 2015 e 3,15 milhões em 2016, em crescimento de 5,8% no último ano
contra o anterior. O maior avanço, de 112,8%, aconteceu na região composta por
África e Oriente Médio, em resultado boa parte devido à joint venture Peugeot
Khodrono, no Irã, que produziu 233 mil veículos do total de 383,5 mil vendidos na
região.
Na América Latina, onde a PSA conseguiu registrar seu segundo lucro consecutivo de
três dígitos (em milhões de euros) após anos de prejuízos de três dígitos, foi anotado
o segundo maior crescimento porcentual de vendas, com 183,9 mil unidades, o menor
volume entre todas as divisões do grupo, mas em alta de 17,1% sobre 2015.
O grosso das vendas continuam na Europa, onde o grupo entregou 1,93 milhão de

veículos, em leve crescimento de 3,6% ante o ano anterior. Foram registradas quedas
de volumes em todas as outras divisões: 618 mil unidades e retração de 16% na
China/Sudeste Asiático; 10,5 mil e -12,6% na Eurásia; e 19,9 mil e -16,4% na
Índia/Pacífico.
Em 2017, a PSA prevê o mercado automotivo estável na Europa, América Latina e
Rússia; e crescimento de 5% na China.
BMW produzirá mais 2 mil X1 em Araquari para exportar ao Nafta
24/02/2017 - Fonte: Automotive Business

A fábrica da BMW no Brasil, em Araquari (SC), produzirá mais 2 mil unidades do
modelo X1 para atender os países do Nafta – Acordo de Livre Comércio da América do
Norte. O volume é adicional às 10 mil unidades encomendadas em abril do ano
passado, com embarques que começaram em setembro.
Em 2016 a BMW vendeu pouco mais de 2 milhões de veículos no mundo, aumento de
5,2% na comparação com o ano anterior. Um total de 644.922 unidades foram os
SUVs X, alta de 22%: um em cada três modelos BMW vendidos em 2016 era um
modelo X.
“A procura pelo BMW X1 tem aumentado globalmente, nos últimos meses, e a escolha
da fábrica de Araquari para suprir esta demanda mostra mais uma vez que temos a
expertise para atender aos rigorosos requisitos de qualidade e eficiência exigidos pelo
Grupo BMW, e que nós somos capazes de enviar veículos para outros mercados”, disse
o presidente e CEO do Grupo BMW no Brasil, Helder Boavida.
Com a entrada de uma carteira maior de pedidos para o X1, haverá mudanças no
portfólio de manufatura da fábrica brasileira: a nova geração do Mini Countryman
deixa de ser montada em Araquari e passa a ser importada da Europa, com chegada
ao mercado prevista para o primeiro semestre deste ano. O BMW Série 1 também virá
da Europa e as vendas serão direcionadas para o M140i, que foi lançado no mercado
durante o Salão do Automóvel de São Paulo.
A versão do BMW X1 a ser enviada ao exterior é a xDrive 28i, que conta com um motor
de quatro cilindros, 2 litros, movido a gasolina, com 240 cv de potência. O modelo
inclui também sensores de estacionamento traseiro e de chuva, com acionamento
automático dos faróis baixos, e rodas de liga leve aro 18.
ZF unifica centros de distribuição de peças em Itu
24/02/2017 - Fonte: Automotive Business
A ZF Aftermarket inaugura um novo centro de distribuição de peças que reúne em um
só lugar as operações de reposição das fábricas de Sorocaba, Limeira e São Bernardo
do Campo, todas no estado de São Paulo. Localizado em Itu, no interior paulista, é o

primeiro centro unificado da divisão de aftermarket do Grupo ZF no mundo, cujo
portfólio inclui produtos, peças e serviços tanto ZF quanto TRW.
Com 21 mil metros quadrados, o CD possui centro logístico e administrativo. Situado
na Rodovia Senador José Ermírio de Moraes, no km 11, fica próximo às principais
rodovias do estado e está a duas horas do Porto de Santos.
“Temos grande potencial neste centro e este é o exemplo perfeito de uma das nossas
principais premissas: ‘The best of both’ - o melhor de ambos”, declarou o presidente
da ZF na América do Sul, Wilson Bricio.
A estruturação do novo centro e a mudança de estoques e equipes foram realizadas
em quatro meses. O novo CD emprega 150 pessoas. Ele conta com algo em torno de
16 mil posições de estoque dedicadas às marcas ZF, Sachs, Lemförder e TRW em todos
os segmentos que a ZF atua, tanto nas linhas leve e pesada, como em equipamentos
fora de estrada.
“O investimento vai em encontro com os esforços da ZF em oferecer um portfólio
completo para atender a crescente diversificação da frota”, reforça o diretor da
unidade de negócio IAM & OES, Alberto Rufini.
Audi Q3 nacional recebe agora motor flex
24/02/2017 - Fonte: Automotive Business

O Audi Q3 1.4 TSFI produzido em São José dos Pinhais (PR) agora recebe motor flex.
A potência permanece a mesma do Q3 1.4 a gasolina: 150 cavalos. O modelo é
vendido em três versões, Attraction (R$ 143.190), Ambiente (R$ 154.190) e Ambition
(R$ 170.190).
O Q3 1.4 TSFI já era equipado com turbo e injeção direta de combustível. Na versão
flex, as peças que mantêm contato direto com o combustível (tanque, galerias e
bomba, por exemplo) recebem tratamento apropriado. A opção 1.4 flex é a mesma
que já equipa A3 sedã, VW Golf e Golf Variant.
O Q3 vem com câmbio automático de dupla embreagem e seis marchas. Traz ainda
sistema Start-Stop, que ajuda a economizar combustível porque desliga e religa o
motor no anda-para do trânsito congestionado. De acordo com a Audi o carro vai de
zero a 100 km/h em 8,9 segundos e atinge 204 km/h de velocidade máxima com
etanol ou gasolina.
Desde a versão Attraction o Q3 traz ar-condicionado, bancos de couro sintético, ajuste
elétrico do banco do motorista, faróis de xenônio com limpadores, volante
multifuncional revestido de couro com shift paddles (aletas para trocas de marcha),
sistema de som com conexões auxiliar e Bluetooth, computador de bordo, sensores
de chuva e luminosidade, mais assistente de partida em rampas.
Compacto, o Q3 mede 4,39 metros, tem porta-malas com 460 litros de capacidade e

pesa 1.405 quilos. O modelo também é vendido no Brasil em versões 2.0, neste caso
trazidas de Martorell, na Espanha.
Lucro da Marcopolo atinge R$ 222,5 milhões em 2016
24/02/2017 - Fonte: Automotive Business
O lucro líquido da Marcopolo atingiu R$ 222,5 milhões em 2016, mais que o dobro dos
ganhos apurados no ano anterior, quando o lucro havia caído 60%, para R$ 88,1
milhões. O resultado do ano passado foi positivamente influenciado pela compra da
Neobus, concluída em agosto, e também pela venda de parte de sua participação no
capital da empresa canadense New Flyer em setembro.
O faturamento diminuiu 6% em um ano, passando de R$ 2,73 bilhões para R$ 2,57
bilhões. Em seu relatório, a empresa informa que o crescimento de 27% das
exportações aliada ao aumento de 14,6% das vendas realizadas no exterior
compensaram em parte a retração do mercado interno, cuja queda chegou a 37,6%.
Nas unidades do exterior, a receita líquida da Polomex, no México, e da Volgren, na
Austrália, cresceu 28% e 13,3%, respectivamente. No México, o resultado se deu
principalmente à maior venda de ônibus rodoviários, que tem maior valor agregado,
por meio de exportações a partir do Brasil, reflexo do novo modelo de negócio que
possibilita à operação mexicana montar ônibus com diferentes marcas de chassis. Na
unidade australiana, o crescimento da receita é decorrente do aumento de 10% das
vendas.
Ao longo do ano passado, a empresa diz que adotou medidas para superar a crise,
como ajustes na jornada de trabalho nas fábricas de Caxias do Sul (RS) e lay-off na
unidade de Duque de Caxias (RJ). Ao mesmo tempo, lançou estratégias para
impulsionar as vendas, como o programa Brasil Ponta a Ponta, que promoveu visitas
a clientes em todas as regiões do País, e o projeto Negócio a Negócio na Volare, focado
na redução de estoques, além de incentivo às exportações.
Para este ano, a encarroçadora prevê uma retomada gradual na demanda por ônibus
a partir do segundo semestre, dadas as perspectivas mais otimistas das atividades
econômicas no País, relacionadas a dados recentes de inflação e redução de taxas de
juros.
No segmento de ônibus urbanos, o programa Refrota poderá fomentar novos
investimentos, além dos pedidos de modernização da frota nos municípios, que
também poderão alavancar vendas, após dois anos de retração.
Já no de ônibus rodoviários, a demanda poderá ser incrementada pela regulamentação
de acessibilidade, que passa a exigir que novos veículos produzidos a partir de julho
de 2017 sejam equipados com elevadores, bem como pela obrigatoriedade de redução
na idade média da frota que, até o fim de 2017, deverá ser de oito anos.
Continuam as medidas de flexibilização de jornadas, a fim de minimizar os efeitos da
crise, adotados desde 2015, incluindo férias seletivas e coletivas, feriados prolongados
com compensação de horas.
Em janeiro deste ano, a Marcopolo concedeu férias coletivas tanto nas fábricas
gaúchas quanto na unidade carioca, sendo que esta última também adotou redução
de jornada de trabalho de quatro dias para este mês.

Mercedes começa a colher resultado da safra recorde
24/02/2017 - Fonte: Automotive Business

A safra recorde estimada de 219,1 milhões de toneladas de grãos que deve ser colhida
no Brasil este ano começa a tirar o mercado nacional de caminhões do buraco. Tudo
indica que para os modelos pesados da Mercedes-Benz a colheita seja ainda melhor,
pois a fabricante plantou antes uma estratégia comercial mais agressiva nesse
segmento, onde até cerca um ano atrás não tinha boa competitividade.
Ouvindo as críticas dos próprios clientes, a ofensiva incluiu modificações técnicas
específicas nos cavalos mecânicos extrapesados Actros, em conjunto com um pacote
envolvendo condições de financiamento mais flexíveis via Banco Mercedes-Benz,
contratos de serviços de manutenção mais baratos e abrangentes, além, claro, de
bons abatimentos no preço para fechar negócios.
A estratégia tem adubado os resultados. Graças às vendas ao agronegócio, a
participação da Mercedes-Benz no mercado nacional de caminhões extrapesados
cresceu mais de um ponto porcentual entre 2015 e 2016, passando de 21,5% para
22,9%, de acordo com a montadora.
Em janeiro passado, entrando no pico da colheita da safra de soja, o market share no
segmento subiu para 24,5%. “Vendemos cerca de 700 Actros em 2016, de 45% a
50% deles foram para o agronegócio”, revela Roberto Leoncini, vice-presidente de
vendas, marketing e peças e serviços de caminhões e ônibus da Mercedes-Benz do
Brasil.
Segundo ele, a marca lidera nas operações fora de estrada (off-road) com 55% das
compras para aplicações na colheita de cana ou transporte de madeira. “Agora
estamos crescendo também com o Actros desenvolvido para o mix-road do CentroOeste, com veículos preparados para rodar na terra e asfalto”, diz.
“Desenvolvemos finalmente o Actros para o agronegócio, que atende as necessidades
específicas da realidade brasileira (há cerca de um ano o extrapesado Actros passou a
ser vendido com suspensão metálica, freios a tambor e sem redução nos cubos, entre
outras modificações para se adaptar melhor às operações mistas em estradas de
asfalto e de terra nas colheitas).
Depois disso passamos a ser uma opção de fato para o segmento”, afirma Roberto
Leoncini, vice-presidente de vendas, marketing e peças e serviços de caminhões e
ônibus da Mercedes-Benz do Brasil.
“Também agregamos uma oferta completa de serviços”, acrescenta, garantindo que
os planos de manutenção da montadora são de 15% a 25% mais baratos que os da
concorrência. “Agora algumas portas que antes não se abriam neste setor agora estão
se abrindo, pois de fato entregamos rentabilidade maior com maior tempo de operação
e custos menores de manutenção”, destaca.

CLIENTE SATISFEITO
Uma dessas portas se abriu em Rio Verde (GO), sede do Grupo Cereal, um dos maiores
transportadores e processadores de soja e milho do País, que este ano estima girar
440 mil toneladas de soja e 110 mil de milho, majoritariamente com sua frota própria
de 65 caminhões com idade média de três anos.
Há quase um ano, motivada pela perspectiva de crescimento expressivo da safra e por
um generoso desconto de 20% nos preços, com oferta de leasing operacional de 60
meses para financiar a compra (com opção de recompra pela Mercedes ao fim do
período), a empresa decidiu incorporar à frota 15 Mercedes-Benz Actros 2651 6x4,
equipados com motor de 510 cavalos e transmissão automatizada de 12 velocidades,
capazes de levar de 37 a 50 toneladas de grãos, dependendo do semirreboque
utilizado.
A Mercedes conseguiu entregar o que prometeu e este mês, com as mesmas condições
do leasing e contrato de manutenção, o grupo fechou a compra de mais cinco Actros
2651; e seu conselho de administração estuda a aprovação da aquisição de mais 10
unidades até o fim de 2017.
É a primeira vez que o Grupo Cereal usa o Actros para puxar alguns de seus 50 bitrens
graneleiros, que rodam em um raio de até 150 km em estradas pavimentadas e de
terra (mix-road) para trazer soja de seus nove armazéns para processamento próprio
de óleo e farelo em Rio Verde, com capacidade para esmagar até 3 mil toneladas/dia.
A empresa também agencia exportações e transporta os grãos para embarque em
Paranaguá (PR), a 1.000 km de distância, e traz de lá insumos importados para as
plantações.
BUSCA DE COMPETITIVIDADE
“Em nosso negócio concorremos com gigantes multinacionais. Por isso precisamos
sempre buscar produtividade e eficiência máxima. Vimos que existiam boas
oportunidades de ganhos nesse sentido com a compra de caminhões novos, para
reduzir consumo e custos de manutenção”, conta Evaristo Barauna, fundador do Grupo
Cereal.
“A Mercedes apresentou a melhor proposta comercial, com o leasing operacional, que
deixa nosso balanço mais enxuto, além de oferecer um produto que trouxe os
resultados que esperávamos, com superávit entre o valor pago por mês e a receita
gerada pelos caminhões, proporcionando ainda economia e maior conforto aos nossos
motoristas”, justificou. “Neste ano de uso, não foi necessária nenhuma manutenção
corretiva (nos Acros), só fizemos as preventivas.”
“Quando fizemos as cotações, a Mercedes nos ofereceu o conforto da ampla cabine do
Actros e a robustez do produto, com intervalos maiores de manutenção e, portanto,
maior disponibilidade de uso do caminhão, o que é fundamental para atender no tempo
certo os contratos de exportação, que impõem multas em caso de atrasos”, conta
Paulo Perez, gestor da frota do Grupo Cereal.
“Ainda tínhamos dúvidas sobre o consumo, mas com o uso comprovamos que isso
também está na média desejada”, diz. Segundo alguns motoristas ouvidos, os Actros
do grupo estão rodando em torno de 2,2 km/l na composição bitrem de sete eixos, e
de 1,9 a 2 km/l com a de nove eixos. Perez destaca ainda que o motor de 510 cavalos
garante bom desempenho, com velocidades médias de 80 a 90 km/h, tornando a
operação rápida e rentável. Novos Projetos de Lei

NOVOS PROJETOS DE LEI
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Departamento de Assuntos Legislativo nº 04 XIII . 24 de fevereiro de 2017
Confira nessa edição os novos projetos de lei apresentados na Câmara dos Deputados
e no Senado Federal.
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INTERESSE SETORIAL
ALIMENTOS
Altera a redação da Lei nº 16.496/2010, que obriga estabelecimentos à exibir em
espaço único e de destaque produtos alimentícios recomendados para pessoas com
diabetes; doença celíaca e intolerantes à lactose
PL 7/2017 de autoria do deputado Ademir Bier (PMDB)
ASSUNTOS ECONÔMICOS
DIREITO DO CONSUMIDOR
Obriga os fornecedores de bens e serviços no Estado do Paraná a prestarem
informações ao consumidor sobre seu CNPJ e endereço
PL 9/2017 de autoria do deputado Requião Filho (PMDB)
Dispõe sobre práticas de higiene a serem observadas por fornecedores para proteção
da saúde do consumidor e da outras providências
PL 10/2017 de autoria do deputado Requião Filho (PMDB)
RELAÇÕES DO TRABALHO
Institui a reserva de vagas de seguranças e vigilantes do sexo feminino, em percentual
mínimo de 20%, nas empresas da área de segurança, vigilância e transportes de
valores
PL 12/2017 de autoria do deputado Paulo Litro (PSDB)
MEIO AMBIENTE
Dispõe sobre a utilização de lâmpadas que adotem tecnologia de maior eficiência
energética e luminosa nos projetos de obras e nos serviços de engenharia executados
por órgãos ou entidades da administração pública, direta e indireta, dos poderes do
Estado do Paraná
PL 15/2017 de autoria do deputado Paulo Litro (PSDB)
Institui no âmbito do Estado do Paraná o “Dia estadual de consciência sobre a
preservação das araucárias”
PL 21/2017 de autoria do deputado Ney Leprevost (PSD)

