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BRASIL PODE TER META DE INFLAÇÃO MENOR
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MAIA DIZ QUE COLOCARÁ EM VOTAÇÃO PROJETO DE TERCEIRIZACAO DE 1998



PEDIDOS DE FALÊNCIA EM FEVEREIRO RECUAM 13,5%, DIZ BOA VISTA SCPC



CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CRESCE 2,8% EM JANEIRO ANTE JANEIRO DE
2016, DIZ EPE
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Novos Projetos de Lei - Departamento de Assuntos Legislativo
06/03/2017 - Fonte: FIEP
Confira os novos projetos de lei apresentados na Câmara dos Deputados, Senado
Federal e Assembleia Legislativa do Estado.
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Terceirização interessa a 41% dos pequenos empresários, diz Sebrae
06/03/2017 - Fonte: Folha de S. Paulo

Pesquisa do Sebrae mostra que pequeno empresário vê oportunidade com liberação
de terceirização
O Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) realizou
pesquisa segundo a qual 41% dos donos de pequenos negócios manifestam interesse
em assumir áreas que podem ser terceirizadas por médias e grandes empresas.
A entidade, que é favorável ao projeto da Câmara que regulamenta a terceirização no
país, ouviu mais de 6.000 micro e pequenos empreendedores.
Dos entrevistados, 37% disseram não ver oportunidade de novos negócios com a
liberação geral das terceirizações.
A pesquisa também mostra que 51,6% dos entrevistados que têm empregados não
pretendem terceirizar suas atividades.
A Câmara pretende votar ainda em março projeto que libera empresas para terceirizar
qualquer setor de sua atividade, inclusive a principal, o que hoje é vedado por
jurisprudência do TST.
Os deputados irão desengavetar projeto de 1998, já aprovado pelo Senado em 2002,
e que só depende de uma nova votação no plenário da Casa para ir à sanção do
presidente Michel Temer.
Presidente do Sebrae, o empresário Guilherme Afif Domingos disse não ver problema
no fato de a Câmara regular um tema sem aval da maioria da atual composição do
Senado –só 12 dos atuais senadores estavam no exercício do mandato em 2002, data
em que a Casa analisou o tema.
"Deixa passar, depois o que vai acontecer é que o Senado pode tomar a iniciativa de
uma nova legislação."
NA CASA
Há ainda um projeto mais recente sobre o tema, aprovado pela Câmara em 2015, que
traz mais salvaguardas aos trabalhadores terceirizados.
"Aquele não anda, aquilo está travado, está na mão do Paulo Paim [senador pelo PTRS], aí tem toda aquela discussão sindical", diz Afif.

Paim, que relata o projeto de 2015 no Senado, diz que irá à Justiça contra a tentativa
da Câmara de votar outro projeto sobre o tema.
Para o presidente do Sebrae, é preciso uma liberação "ampla, geral e irrestrita" das
terceirizações.
NOVOS RUMOS
Câmara pretende votar em breve projeto de terceirização

REGRAS GERAIS DA TERCEIRIZAÇÃO
Como é hoje
Não há lei. Jurisprudência do TST indica vedação à terceirização da principal atividade
da empresa (atividade-fim). Permite a contratação para atividades-meio (de apoio)
Projeto de 2015 (aprovado pela Câmara e que está em análise no Senado)
Permite que seja transferida para outras empresas a execução de qualquer atividade
da empresa-mãe, mediante uma série de exigências
Projeto
que
a
Câmara
quer
votar
nas
próximas
semanas
Permite a terceirização de todas as atividades, sem a maioria das regras de proteção
ao trabalhador aprovadas em 2015

VEDAÇÕES À TERCEIRIZAÇÃO
Como é hoje
Como não há lei, no caso atual não se aplica
Projeto de 2015 (aprovado pela Câmara e que está em análise no Senado)
Veda situações como a contração de funcionário que trabalhou na empresa-mãe nos
últimos 12 meses. Pelo projeto, a empresa-mãe deve fiscalizar se a contratada está
cumprindo obrigações trabalhistas e previdenciárias
Projeto que a Câmara quer votar nas próximas semanas
A empresa-mãe deve garantir, por exemplo, em sua dependência, condições de
segurança para trabalhadores da contratada

RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS
Como é hoje
A empresa-mãe responde, de forma subsidiária, apenas se fracassar a cobrança da
contratada
Projeto de 2015 (aprovado pela Câmara e que está em análise no Senado)
A empresa-mãe e a contratada respondem de forma solidária, ou seja, o trabalhador
lesado pode reclamar seus direitos trabalhista e previdenciário das duas ao mesmo
tempo
Projeto
que
a
Câmara
quer
votar
nas
próximas
semanas
A empresa-mãe responde, de forma subsidiária, apenas se fracassar a cobrança da
contratada

ANISTIA A DÉBITOS, PENALIDADES E MULTAS
Como é hoje
Não há previsão de anistia de débitos, penalidades e multas pela legislação que está
em vigor neste momento
Projeto de 2015 (aprovado pela Câmara e que está em análise no Senado)
O texto que foi aprovado pelos deputados federais dois anos atrás e que está em
análise desde então no Senado Federal também não prevê anistia
Projeto
que
a
Câmara
quer
votar
nas
próximas
semanas
Ficam anistiadas a empresa-mãe e a contratada de punições pela legislação atual que
não sejam compatíveis com a nova lei

TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM DA EMPRESA
Como é hoje
Atualmente não é possível a terceirização da principal atividade da empresa. Nesse
caso, por exemplo, uma montadora de veículos não pode terceirizar a sua linha de
montagem, mas pode fazer isso com o seu serviço de copa
Projeto de 2015 (aprovado pela Câmara e que está em análise no Senado)
Abriu a possibilidade
Projeto que a Câmara quer votar nas próximas semanas
O projeto dá a possibilidade de uma companhia contratar outra que execute a sua
atividade principal
Projeto aprovado pela Câmara em 2015 e que está em análise no Senado
Conforme parecer do deputado Laércio Oliveira (SD-SE) na comissão de Constituição
e Justiça da Câmara, que é a última movimentação legislativa do projeto.
Maia quer aprovar projeto sobre terceirização ainda em março
06/03/2017 - Fonte: Folha de S. Paulo

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que quer aprovar o projeto
sobre terceirização do trabalho ainda na segunda semana de março.
Apresentado pela primeira vez há 19 anos, o projeto anistia débitos e penalidades
aplicadas a empresas que praticam terceirização, no caso de práticas que sejam
permitidas pela nova lei.
Nesta sexta (3), Maia afirmou que conversou com o ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles, sobre a votação do projeto.
"O projeto vai ser um grande avanço para a segurança jurídica dos empregos no Brasil.
Pedi ao ministro Meirelles que fizesse uma análise da anistia, já que é importante que
se tenha segurança jurídica", disse. "A modernização das leis trabalhistas vai avançar,
hoje contratar no Brasil é uma missão de herói. O empresário, pequeno, médio e
grande é um herói".
De acordo com Maia, a Câmara tentará votar também na segunda semana deste mês
o projeto de recuperação fiscal para Estados em grave situação financeira, como Rio,
Minas Gerais e Rio Grande do Sul.
"Vamos tentar votar. O projeto veio com as contrapartidas, e existe uma maioria que
pensa diferente, [questiona se as contrapartidas] precisariam ou não estar em lei
complementar", disse.
"Mas sem contrapartidas o governo não terá condições de assinar. Vou conversar com
os líderes e defender que consigamos aprovar o projeto garantindo o teor das
contrapartidas".

Indústria começa 2017 com maior consumo de energia; veículos e têxteis
puxam alta
06/03/2017 - Fonte: Reuters
Os primeiros três meses de 2017 apontam alta no consumo de eletricidade do Brasil
em relação ao ano anterior, em um desempenho puxado principalmente pela indústria,
e com destaque para os segmentos de veículos e têxteis, de acordo com relatórios de
instituições do setor nesta sexta-feira.
O desempenho marca um contraste ante a retração da demanda nos últimos dois anos
e sugere um possível início de retomada na atividade de alguns segmentos da
indústria, que responde por quase um terço do consumo de eletricidade no Brasil, de
acordo com análises da estatal Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e da Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).
A EPE contabilizou uma alta de 2,8 por cento no consumo de energia elétrica em
janeiro, enquanto dados prévios da CCEE apontam para uma elevação de 0,6 por cento
em fevereiro.
Também nesta sexta-feira, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) apontou
expectativa de que a carga de energia do sistema interligado do Brasil deverá subir
1,8 por cento em março. A carga representa o consumo mais as perdas de energia na
rede.
O boletim da EPE aponta para um crescimento de 20,4 por cento no consumo da
indústria têxtil em janeiro, seguida por expansão de 15,1 por cento na utilização de
eletricidade pelo setor de veículos. Setores de borrachas e metalurgia também tiveram
altas relevantes, de 8,1 por cento e 6,9 por cento, respectivamente.
"O resultado do consumo industrial de eletricidade talvez aponte uma possível
transição gradual de estabilização da economia, embora sinais mais consistentes
precisem ser observados para se afirmar isso", afirma a EPE.
Já os dados prévios da CCEE indicam que clientes da indústria de veículos e têxtil,
além do setor de saneamento, elevaram a compra de eletricidade no mercado livre de
energia em fevereiro, "caracterizando uma leve recuperação na atividade desses
segmentos".
A CCEE aponta um crescimento de 6,7 por cento no consumo da indústria de
saneamento, 5,2 por cento para veículos e 1,9 por cento para o setor têxtil em
fevereiro. Já o setor metalúrgico apontou alta de 1,7 por cento.
Os dados da CCEE eliminam o efeito da maior adesão de empresas às negociações no
mercado livre, onde o consumidor negocia contratos de energia diretamente com
geradores e comercializadoras. Se considerado o maior número de empresas no
mercado, o consumo no ambiente livre teria subido 18,5 por cento na comparação
anual em fevereiro.
CAUTELA
Apesar dessas indicações positivas, o sócio da comercializadora de energia Compass,
Marcelo Parodi, ainda adota um tom de cautela sobre o ritmo do consumo de
eletricidade em 2017.
"O ano está começando melhor, mas em nossa leitura isso se deve mais à temperatura
e ao uso de ar condicionado do que à retomada do consumo por parte do setor

produtivo. Das empresas que atendemos, ainda não sentimos retomada... tem que
ver se isso vai materializar, ter sinais claros", explicou.
ARTIGO: Você está seguro com o seu passado?
06/03/2017 - Fonte: CNI
Para o vice-presidente da CNI, Paulo Afonso Ferreira, temos uma legislação
complexa nos aspectos comercial, trabalhista, ambiental e tributário e este
emaranhado de leis resulta em enorme volume de processos judiciais e
dissídios

Insegurança jurídica é um tema que tem sido amplamente discutido no Brasil, pois é
um entrave que afeta o ambiente de negócios. Mudanças repentinas nas leis, muitas
sem avaliação prévia dos impactos na sociedade, podem gerar incertezas e
prejuízos. Temos uma legislação complexa nos aspectos comercial, trabalhista,
ambiental, tributário etc, com excessos de regulamentos, normas e procedimentos.
Este emaranhado de leis resulta em enorme volume de processos judiciais e dissídios,
que aliado à falta de clareza contribui para que haja divergências nas interpretações e
decisões por membros do poder judiciário.
Sou empresário no setor da construção e costumo dizer que hoje são necessários na
empresa mais advogados do que engenheiros, pois estamos vulneráveis às
penalidades em caso do não cumprimento de um procedimento.
Nos últimos anos surgiram novas exigências impostas às empresas, no sentido de
investimentos em controles, como: implantação de ponto eletrônico, E-social, Bloco K,
NR 12 etc. Várias empresas estão no sufoco, se esforçando para sobreviver, e tendo
que se adequar com elevados investimentos para atendê-las.
Lidamos também com temas em que a legislação é omissa, como é o caso da
terceirização, que já é uma realidade, sendo utilizada nas organizações públicas e
privadas brasileiras e em todo o mundo, mas ainda não há lei específica que
regulamente a sua prática.
Outra dificuldade é em relação a decisões que podem anular ou inviabilizar uma
decisão tomada no passado, como é o caso da concessão de incentivos fiscais, que é
utilizado pela maioria dos estados brasileiros e que foi fundamental para o
desenvolvimento socioeconômico, como é o caso de Goiás.
Tramita ação no Superior Tribunal Federal (STF) que pede a anulação destes
programas. Há possibilidade de declaração de inconstitucionalidade de incentivos e
benefícios fiscais não convalidados no âmbito do Conselho Nacional de Política
Fazendária (Confaz), o que implicaria na geração de um passivo tributário não previsto
pelas empresas que, legitimamente, gozaram de benefícios concedidos em âmbito
estadual.

Na Confederação Nacional da Indústria (CNI) estamos trabalhando intensamente para
contribuir com propostas que possibilitem mais segurança jurídicas para as empresas.
Somos favoráveis ao Projeto de Lei 4302, que estabelece o marco legal da
Terceirização, sem impor limites entre a atividade-fim e atividade-meio das empresas,
sendo uma medida absolutamente necessária, de forma a dar mais segurança jurídica
e proteção às empresas e aos empregados.
Estamos empenhados na convalidação dos incentivos fiscais, por meio do Projeto de
Lei Complementar 54/2015, aprovado no Senado como Proleto de Lei Complementar
130/2014, de autoria da senadora Lúcia Vânia (PSB/GO).
Hoje, para que sejam convalidados, precisam de decisão unânime do Confaz, algo
impossível de ocorrer, por questões políticas. A proposta elimina a necessidade de
unanimidade para convalidação e preserva autonomia dos Estados para dispor sobre
o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) como a possibilidade de
efetivação, no âmbito estadual, de políticas públicas de incentivo ao investimento na
atividade produtiva.
Estes são alguns exemplos de temas que carecem de ajustes para eliminar as
inseguranças, decisões arbitrárias e sanções às empresas.Países desenvolvidos são
reconhecidos pelas suas regras claras e transparentes.
Para que o Brasil cheque neste patamar é preciso romper com incerteza, simplificar,
aumentar previsibilidade, agilidade nas ações e encontramos caminhos, pois,
infelizmente, a burocracia, a complexidade das leis e os conflitos causam instabilidade
nas instituições e inibem a atração de novos investimentos no País.
Reforma tributária será implementada em três etapas
06/03/2017 - Fonte: Folha de S. Paulo
O presidente Michel Temer decidiu encampar a proposta da equipe econômica e
implementar uma reforma tributária em etapas por meio de duas medidas provisórias
e uma resolução do Senado.
A ideia é começar alterando as regras da contribuição para o PIS neste mês e mudar
a legislação da Cofins até junho, por meio de medidas provisórias enviadas ao
Congresso. Com a medida provisória, a intenção é acelerar a entrada em vigor das
regras.
O objetivo do governo é simplificar as regras dos dois tributos, mas sem alterar a
carga tributária, para preservar ao máximo a arrecadação.
Em 2016, o PIS representou cerca de 4% da arrecadação federal. A Cofins, 16%.
Para evitar choques na arrecadação, a equipe econômica decidiu priorizar o PIS.
Hoje, existem cerca de 30 alíquotas para o PIS porque, desde 2002, quando ele sofreu
uma reforma, diversos setores pressionaram o governo para recolher menos.
O que está em estudo neste momento pela equipe econômica é a definição de duas
novas alíquotas para substituir todas as outras.
O governo fará um teste inicial para ver o que acontecerá com a arrecadação depois
de implementada essa medida. Só então tratará da Cofins, que também deve passar
pela simplificação de alíquotas.

Outra proposta é estender para todos os contribuintes a possibilidade de geração de
créditos tributários de PIS/Cofins na compra de insumos. Hoje, isso só é possível para
uma parcela dos contribuintes, com regras consideradas confusas e que geram
contestações na Justiça.
Caso as medidas tributárias sejam implementadas integralmente, estima-se que o PIB
ficaria 5% maior (em valor) ao longo de uma década.
"A intenção [da equipe de Temer] é positiva", diz o economista Bernard Appy, diretor
do CCiF (Centro de Cidadania Fiscal) e ex-secretário de Política Econômica durante o
governo Lula.
Um estudo do CCiF mostra que o PIB poderia ser 10% maior em uma década caso o
governo fizesse uma reforma ampla do sistema tributário.
ICMS
No segundo semestre, o governo quer iniciar a reforma do ICMS priorizando o combate
à chamada guerra fiscal.
O governo deve enviar ao Senado uma proposta para reduzir as alíquotas cobradas
nas operações comerciais entre os Estados para 4%.
Hoje, essa alíquota é de 12% para quase todos os Estados do Sul/Sudeste. No Norte,
Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo, ela é de 7%.
Para o secretário de Fazenda do Rio Grande do Norte e coordenador do Confaz
(conselho dos secretários estaduais), André Horta, para levar a ideia adiante, o
governo terá de compensar os Estados que serão mais prejudicados com a queda na
arrecadação.
A ex-presidente Dilma Rousseff tentou levar essa medida adiante e pensou em criar
um fundo com dinheiro público. "Há dinheiro?", questiona Horta.
"O deficit do governo federal é grande. Naquela época [governo Dilma], os Estados
estavam em boa situação financeira. Mesmo assim o projeto não passou."

Pacote de concessões será anunciado nesta terça e quer atrair R$ 45 bilhões
06/03/2017 - Fonte: Folha de S. Paulo
Moacyr Lopes Junior/Folhapress

Contrato do Porto de Santos é um dos que entrarão na lista de prorrogação do
governo
Um novo pacote de concessões de infraestrutura será anunciado pelo governo nesta
terça-feira (7), incluindo licitações de terminais portuários, linhas de transmissão,
ferrovias e uma rodovia, com investimentos estimados superiores a R$ 45 bilhões.
Também serão confirmadas datas de início de licitação de duas ferrovias que fizeram
parte do primeiro pacote de concessões, lançado pelo presidente Michel Temer em
setembro de 2016.
No setor ferroviário, o governo vai ampliar ainda o número de concessões que vão a
análise para serem renovadas antecipadamente.
Os valores estimados em investimentos no setor superam os R$ 30 bilhões.
Serão aprovados os leilões de pelo menos 34 lotes de linhas de transmissão de energia
elétrica, que somam investimentos de R$ 12,8 bilhões. O leilão ocorrerá ainda este
ano. Há também previsão de uma nova rodada de campos de petróleo.
Outro projeto que vai entrar na pauta do PPI (Programa de Parceira em Investimentos)
–o que confere a ele prioridade nas análises por todos os órgãos do governo– é o da
concessão da BR-101 em Santa Catarina.
FERROVIAS
A parte de ferrovia é a que concentra o maior valor de investimento previsto, superior
a R$ 30 bilhões.
Na reunião, será lançado o calendário para a concessão da Ferrovia Norte-Sul entre
Tocantins e São Paulo.
O projeto para essa concessão será colocado em consulta pública em maio. A ideia é
privatizar esse trecho em troca do pagamento de outorga (espécie de aluguel).
O governo também vai autorizar que outras quatro ferrovias já concedidas entrem no
processo de renovação antecipada de contrato em troca de investimentos.
A lista inclui malhas da MRS (Minas Gerais, Rio e São Paulo), Estrada de Ferro Carajás
(Pará e Maranhão), Estrada de Ferro Vitória-Minas e FCA (Ferrovia Centro Atlântica,
no Centro-Oeste e Sudeste), além da Malha Paulista, em debate desde dezembro.
Problemas de escoamento da safra de grãos do Centro-Oeste para o Norte do país
este ano estão apressando o início da concessão de outra ferrovia, a Ferrogrão.

Ela liga Mato Grosso ao Pará, passando em paralelo à BR-163, rodovia onde milhares
de caminhoneiros ficaram parados mais de uma semana por causa de atoleiros num
trecho não asfaltado da via.
PORTOS
Um grupo de terminais portuários públicos também entrará na lista.
Há prorrogações de contratos vigentes e também concessões de novas áreas nos
portos de Santana (PA), Itaqui (MA) e Paranaguá (PR).
Terminais em Itaqui e em Paranaguá devem ter leilões ainda neste ano porque já
estão na fase de audiência pública. A previsão é obter mais de R$ 500 milhões.
As prorrogações de contratos nos portos de Santos (SP), Vila do Conde (PA) e Niterói
(RJ) devem render R$ 1 bilhão.
NOVO PACOTE DE INFRAESTRUTURA
O que vai ser lançado?
—Licitações de terminais portuários, linhas de transmissão e uma rodovia, com
investimentos estimados em mais de R$ 15 bilhões
—Projetos entram na lista do PPI (Programa de Parceira em Investimentos), o que
confere a ele prioridade nas análises por todos os órgãos do governo
O que será incluído?
—Leilão de 34 lotes de linhas de transmissão de energia elétrica
—Nova rodada de leilões de campos de petróleo
—Concessão da rodovia BR-101 em Santa Catarina
—Concessões de novas áreas nos portos de Santana (PA), Itaqui (MA) e Paranaguá
(PR)
Secretaria-Geral da Presidência e Transportes passam a integrar conselho da
Camex
06/03/2017 - Fonte: Tribuna/PR
O presidente Michel Temer editou o Decreto 8.997/2017 para fazer alterações na
Câmara de Comércio Exterior (Camex) e no Comitê de Financiamento e Garantia das
Exportações (Cofig). Dentre as mudanças, o decreto inclui o ministro dos Transportes,
Portos e Aviação Civil na composição do conselho de ministros da Camex.
Além disso, também integrará o grupo o chefe da Secretaria-Geral da Presidência.
Com isso, Moreira Franco continua pertencendo ao colegiado, agora como ministro
dessa pasta. Antes, ele já participava como secretário executivo da Secretaria do
Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), cargo extinto na formação do conselho.
O conselho de ministros é o órgão de deliberação superior e final da Camex. Também
fazem parte do colegiado o chefe da Casa Civil, que o preside, e os ministros das
Relações Exteriores; Fazenda; Agricultura; Indústria, Comércio Exterior e Serviços; e
Planejamento.
O decreto com as mudanças está publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta
segunda-feira, dia 6.

Brasil pode ter meta de inflação menor
06/03/2017 - Fonte: Tribuna/PR
O Brasil já tem condições de ter uma meta de inflação mais baixa do que os atuais
4,5%, para 17 de 25 instituições do mercado financeiro ouvidas pelo Broadcast,
sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Segundo analistas, o País poderia
estipular uma nova faixa entre 4% e 4,25%.
Uma eventual mudança poderá ocorrer em junho, quando o Conselho Monetário
Nacional (CMN) se reunirá para ratificar ou não a meta de 2018 e fixar a do ano
seguinte. No ano passado, o CMN decidiu que a meta para o Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2018 seria de 4,5%, com uma margem de 1,5 ponto
porcentual, para cima ou para baixo. O sistema foi adotado em 1999.
A desaceleração consistente da inflação corrente e das expectativas inflacionárias
estão refletindo em grande parte os efeitos da pior recessão já enfrentada pelo País.
Para alguns economistas, além desse cenário, o otimismo com o avanço nas medidas
fiscais justificaria uma redução. Se a mudança for confirmada, o Banco Central
passaria um sinal maior de confiança ao mercado.
No boletim Focus da última quarta-feira, 1.º, as projeções para o IPCA nos próximos
anos já estão abaixo de 4,5%. Para este ano, a mediana caiu para 4,36% e foi mantida
em 4,50% para 2018. Como o cenário parece favorável ao arrefecimento de preços,
essas estimativas podem ceder ainda mais.
Para Heron do Carmo, economista da Universidade de São Paulo, o País tem hoje uma
janela de oportunidade para trabalhar com uma perspectiva de inflação mais baixa.
“Tivemos uma situação parecida em 2006, em que o resultado de inflação ficou abaixo
da meta, e não aproveitamos para reduzir. Foi um erro grave. Sinalizar que a intenção
é chegar aos 3% é uma forma de não jogar fora o esforço que fizemos nos últimos 30
anos.”
“A redução da meta ajudaria a coordenar as expectativas de inflação corrente, e o
Banco Central atual tem confiança para isso. Na economia real, 0,5 ponto porcentual
pode não fazer diferença em um primeiro momento, mas aliviaria o custo social em
um período mais longo, impactando em contratos e preços”, diz Claudio Adilson
Gonçalez, da MCM Consultores Associados.
Em 2006, quando a inflação fechou em 3,14%, o Brasil tinha condições de reduzir a
meta de inflação, mas não o fez pois, segundo o economista-chefe da MB Associados,
Sergio Vale, acreditava-se que um pouquinho de inflação seria bom para o
crescimento.
“O que obviamente não é verdade. Ali, não foi apenas a meta que não foi baixada,
mas toda a economia que foi desarranjada, especialmente com o começo da
deterioração fiscal”, relembra.
Hoje, Vale avalia que o cenário é o inverso, especialmente com o fiscal entrando nos
eixos.
Cautela
Apesar de um horizonte favorável, alguns analistas afirmam que para ocorrer redução
na meta seria necessária uma queda mais significativa nas expectativas,
especialmente para os anos seguintes até 2020, que atualmente estão em 4,5%.

“Não é o momento de fazer essa discussão”, diz José Luis Oreiro, professor da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). “Historicamente, a média de inflação
ficou poucas vezes abaixo de 4,5%, o que demonstra a dificuldade em cumprir a meta.
É preciso consolidar o patamar atual antes de discutir a redução, abrindo espaço para
a manutenção da queda de juros e para que a economia se recupere.”
Para o ex-presidente do BNDES e ex-ministro das Comunicações Luiz Carlos Mendonça
de Barros, a discussão “coloca os carros na frente dos bois”. “Uma redução da meta
poderia causar num maior esforço e numa redução no corte de juros para atender a
esse novo patamar. O Banco Central tem credibilidade e isso é reconhecido pelo
mercado, não há motivo para apertar o passo.”
Na opinião de Zeina Latif, economista-chefe da XP Investimentos e colunista do jornal
O Estado de S. Paulo, ainda que fique provado que havia espaço para a redução da
meta de inflação de 2018, isso poderia ser corrigido lá na frente, fora de um ano
eleitoral.
“Mas reduzir a meta no futuro é importante para não perder o esforço que o País tem
feito para correção das políticas econômicas e sinalizaria uma maior preocupação fiscal
do Estado. Quem sabe os erros cometido pelo governo Dilma tivessem sido menos
graves com uma meta mais baixa?”
Exportação reage e deve ter o melhor resultado em 3 anos
06/03/2017 - Fonte: Tribuna/PR
O Brasil entrou em 2017 com o melhor cenário dos últimos três anos para o
crescimento das exportações. Dados da Fundação Centro de Estudos do Comércio
Exterior (Funcex) indicam que os termos de troca brasileiros – a relação entre os
preços das exportações e o das importações – atingiram o melhor nível desde 2014.
Grande parte desse comportamento está relacionada à alta dos preços das
commodities (matérias-primas, como soja e minério de ferro), que representam cerca
de 60% das vendas externas do País.
Na relação dos termos de troca, os preços das exportações do País cresceram acima
dos preços das importações. As vendas externas foram puxadas, principalmente, pelo
aumento do minério de ferro, cuja cotação mais que dobrou num ano. Em janeiro, o
índice de termos de troca ficou em 117,3, número mensal que não era atingido desde
janeiro de 2014 (ver gráfico).
Essa melhora deve ter um reflexo direto na balança comercial. Nas projeções da
Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), as exportações brasileiras devem
atingir este ano US$ 197 bilhões, o melhor resultado também desde 2014, quando
alcançaram US$ 225 bilhões.
Boa parte disso virá exatamente das commodities, cujas vendas externas devem
crescer 15,8%, depois de uma queda de 9,2% no ano passado. Segundo o presidente
da AEB, José Augusto de Castro, os produtos básicos terão uma participação de 61,3%
nas exportações este ano. No ano passado, essa fatia foi de 57,8%.
Em fevereiro, essa recuperação da balança comercial já se apresentou: as exportações
cresceram 22,4% em relação ao mesmo mês de 2016, chegando a US$ 15,4 bilhões.
Impacto. André Mitidieri, economista da Funcex, afirma que a melhora nos termos
de troca começou em meados do ano passado e deve se manter neste ano, mesmo
com a valorização do real frente ao dólar. No segundo semestre de 2016, o índice

médio do preço das exportações aumentou 11,4% em relação à primeira metade do
ano, enquanto o índice médio das importações subiu apenas 1,2%.
Em janeiro, o índice das exportações aumentou 19,6% em relação a igual mês de
2016, e o das importações caiu 1%. Além de melhorar o comércio internacional,
“quando os termos de troca são mais favoráveis, o País tem ganho maior de renda,
gerando impacto em vários setores, por exemplo, nas vendas de máquinas agrícolas,
insumos e fertilizantes”, afirma Mitidieri.
A recuperação dos preços médios das commodities, após cinco anos de queda, é um
importante reforço para a retomada da economia brasileira. Para analistas, um
movimento sustentado de alta vai puxar as exportações e a produção interna de
produtos básicos, evitando assim que o Produto Interno Bruto (PIB) do País tenha
nova contração.
“A melhora na relação de troca pode contribuir não apenas para o início do próximo
ciclo de crescimento econômico, mas também para torná-lo mais sustentável”, afirma
Fabio Silveira, sócio diretor da MacroSector Consultores.
O economista Marco Caruso, do Banco Pine, reforça que a maior renda obtida nas
exportações vai se traduzir em investimentos no País, ajudando assim no crescimento
econômico. “A entrada de dólares vai continuar, pois o que o País vende está mais
valorizado do que o que compra de fora.”
Reforço. No primeiro bimestre, o preço médio das commodities registrou alta de 36%
em relação ao mesmo intervalo de 2016, conforme índice adotado pelo Itaú Unibanco,
composto pelos preços, em dólares, de 22 produtos negociados nas bolsas
internacionais que são relevantes para o Brasil.
Analistas ressaltam, porém, que os dois primeiros meses do ano passado registraram
o pior desempenho para o período em 11 anos. Para o ano, a projeção do Itaú é de
alta de 12%.
“As commodities subiram bastante desde as mínimas em fevereiro de 2016 e agora,
no começo de 2017, avançaram, principalmente o minério de ferro”, diz Artur Passos,
economista do Itaú Unibanco.
O economista e ex-presidente do BNDES Luiz Carlos Mendonça de Barros aposta em
novo ciclo de expansão das commodities, pois, além da China, a Europa voltou a
crescer, assim como os EUA. Mas, segundo ele, o crescimento não será igual ao que
ocorreu entre 2011 e 2015. “Naquela época, a China crescia 15% ao ano e agora
cresce 7%.”
Na opinião de Rafael Ohmachi, analista da Guide Investimentos, são exatamente as
commodities ligadas à atividade econômica, como as metálicas (minério, cobre e
níquel) e energia (petróleo e gás), que deverão contribuir mais neste ano para a
recuperação do PIB.
No caso das mercadorias agrícolas, porém, os preços devem cair, diz Ohmachi, em
razão do aumento das safras no Brasil e em outros países, “porque não estão previstos
os fenômenos El Niño e La Niña, que nos últimos dois anos quebraram várias safras e
limitaram a oferta de produtos”.

Na indústria, câmbio prejudica exportações
06/03/2017 - Fonte: Tribuna/PR
A fabricante de componentes elétricos Steck agora só exporta para ajudar a
movimentar a fábrica. “Vou ter margem de lucro zero, mas ajuda a manter a carga e
deixar o custo de produção mais baixo. Quem exporta hoje, faz isso por esporte. A
gente até conseguiria se adaptar ao dólar mais baixo, mas ainda tem de se planejar
com toda essa volatilidade”, diz Luis Valente, presidente da empresa.
Vistas como uma alternativa para ocupar parte da capacidade ociosa da indústria de
transformação e repor as perdas de um mercado interno que ainda patina, as vendas
ao exterior devem contribuir menos para as receitas do setor neste ano. Parte dos
fabricantes diz já vender ao exterior com prejuízo.
Como não podem contar com o consumo interno, muito reprimido, eles também
insistem em exportar para cumprir os contratos que fizeram no ano passado ou manter
as marcas nos mercados estrangeiros, mais fechados e concorridos.
Em um ano, a divisa americana acumula uma desvalorização de mais de 18%.
Entidades representativas de dez seguimentos da indústria ouvidas pelo Estado
avaliam que a moeda americana deveria estar entre R$ 3,40 e R$ 3,80.
“É fato que a indústria hoje exporta para não ficar parada. No cenário atual, o
fabricante olha para o mercado interno, ainda em frangalhos, e vê a janela para
exportar estreita. Os custos de produção de manufaturados no País fazem com que o
Brasil fique ainda menos competitivo”, avalia o presidente da Associação de Comércio
Exterior do Brasil (AEB), José Augusto de Casto. “Estamos acelerando a
desindustrialização.”
Horizonte volátil. Com o câmbio apreciado, as empresas quebram de vez outra vez,
diz o ex-ministro da Fazenda Luis Carlos Bresser Pereira. “O que permitiria a retomada
da indústria seria o dólar a R$ 3,80 ou a R$ 4.”
Na visão de Bresser, o Banco Central precisa intervir para apreciar o câmbio. “Mas não
é só intervir. Quais foram as políticas contra cíclicas que este governo tomou? Não
conheço nenhuma. Só se eu chamar de contra cíclica, afinal o Banco Central, depois
de um imenso atraso, começar a baixar juros. Fora esses juros absolutamente
escandalosos, não vimos nada.”
A West Coast teve de desativar uma de suas fábricas para compensar o freio da
economia.
“Agora, nossa meta é usar toda a capacidade instalada das cinco plantas em operação
e contamos com as exportações para ajudar. Vamos conseguir exportar com certa
margem pelos próximos meses, mas quando chegarmos no segundo semestre, não
sei”, diz Eduardo Schefer, sócio da calçadista.
“Grande parte da desaceleração econômica do País após 2011 se deu pela estagnação
industrial. Se 2015 teve algo positivo foi o ajuste do câmbio, mas agora estamos
perdendo isso”, analisa José Luis Oreiro, professor da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ). “A recuperação virá pela indústria.”

Brasil mostra sinais de fim da recessão
06/03/2017 - Fonte: Gazeta do Povo
Indicadores mostram retomada de atividade econômica
especialistas; desafio ainda é taxa elevada de desemprego

e

animam

Na teoria dos físicos os nomes são complicados: energia potencial e cinética. Mas, bem
grosso modo, o que faz um trenzinho de uma montanha-russa subir é um único fator,
ele já caiu o bastante. Para Henrique Meirelles, o vagão que carrega a economia
brasileira bateu no fundo do poço e, agora, sobe. “Passamos por um momento muito
difícil quando o país enfrentou a maior recessão da sua história. O importante é que a
recessão terminou”, decretou o ministro da Fazenda no fim de fevereiro.
Não foi a primeira demonstração de otimismo exacerbado. Mas, dessa vez, os sinais
dão conta de que o impulso é, de fato, mais sólido. Se não levará o vagão de volta ao
topo, pelo menos o tirará de uma posição desconfortável.
O país está com inflação controlada, reformas essenciais parecem caminhar e vários
indicadores mostram algum movimento na atividade econômica. O mercado, de
acordo com o boletim Focus, aposta em crescimento de perto de 0,48% no PIB. Pouco,
mas um alívio após dois anos de encolhimento.
o,48%
é a mediana do Banco Central para o Produto Interno Bruto do Brasil em 2017.
Tem quem esteja mais otimista. O Itaú Unibanco prevê retomada na ordem de 1%.
“O fundo do poço foi o quarto trimestre do ano passado. Neste primeiro trimestre de
2017já vamos ver crescimento na ordem de 0,3% no PIB”, defende o economista do
banco Felipe Salles. Entre os motivos para acreditar, há algo além da demanda: a
indústria precisa repor seus estoques e isso vai movimentar a economia.
A produção industrial, aliás, é um indicador ainda dúbio, já que teve uma melhora
significativa em dezembro de 2016, crescendo 2,3%, mas mostra quedas acentuadas
e sucessivas nos acumulados. Ainda assim, índices setoriais mostram alguma reação,
que deve aparecer neste trimestre.
O país gastou mais eletricidade neste começo de ano, produziu mais papelão e teve
mais carros nas rodovias – mostram que a indústria está com uma atividade mais
intensa do que no fraco 2016.
É um movimento impulsionado por um cenário favorável. A inflação controlada dá
força para uma redução mais acentuada na taxa básica de juros. Em fevereiro, ela foi
a 12,25%. Otimistas acreditam em um dígito até o fim do ano, o que devolveria o
patamar de 2013. E mais investimento, produção e compras.
Não são fatores isolados. Tem a expectativa de dinheiro injetado pelas contas inativas
do FGTS, bons números da safra e alta dos commodities.

Confiança
Uma pesquisa do Ibope Inteligência mostra que o brasileiro está mais confiante em
2017 em relação a 2016. 45% dos entrevistados se disseram mais otimistas com a
economia neste ano.
Desafios
Apesar disso, está longe de ser uma viagem tranquila. Alguns indicadores, como o da
construção civil, ainda estão bem ruins. Para impulsionar a economia, o governo
precisará emplacar suas reformas, como a da Previdência. Cumprida a tarefa de casa,
há a incerteza do cenário internacional: será que o Brasil estaria preparado para o
mundo mais protecionista de Donald Trump.
Não é o pior dos fatores. Este título quem leva é o desemprego, ainda com tendência
de alta -- deve piorar em relação a 2016 e 2015. Para que a taxa de desemprego caia
será preciso bem mais do que um crescimento de 0,5% -- economistas calculam algo
em torno de 2% a 3%.
Assim, a percepção real de melhora pode levar bem mais tempo do que a da frieza
dos números. “O mercado de trabalho é o último vagão do trem. Enquanto a
locomotiva se reergue, o mercado de trabalho ainda está em baixa” diz Sales. E, neste
contexto, ainda há 12 milhões sentindo o incômodo frio na barriga da descida.
Quatro fatores-chave para a recuperação
Algumas políticas e conjunturas podem acelerar a retomada do crescimento
FGTS inativo:
Segundo o governo federal, os saques de contas inativas podem injetar R$ 41 bilhões
na economia – embora os números do Relatório de Gestão do FGTS apontem para R$
19,5 bi. Para o Ibre/FGV, este dinheiro poderá elevar em 0,4% o consumo no Brasil
em 2017. Os saques começam neste mês.
Commodities em alta:
O mundo deu uma mãozinha para a economia brasileira neste começo de ano. As
vendas de minério de ferro e petróleo cresceram nos dois primeiros meses do ano,
levando a balança comercial brasileira a um patamar confortável. Uma projeção de
consultorias ao jornal Valor Econômica aponta a melhora no índice de termos de troca
(relação entre preços de exportação e importação). No acumulado de 12 meses até
fevereiro de 2017 ficou em 8,2%; no mesmo período até fevereiro de 2016, era 3%.
Reposição de estoques:
Para o Itaú Unibanco, a indústria deve se aquecer mais por uma necessidade de repor
os estoques, que não tiveram grandes alterações nos últimos dois anos, do que pela
demanda em si. O banco aponta que isso poderá levar a um aumento no PIB de 2017
de 1%, uma estimativa mais otimista em relação ao Banco Central, que espera 0,48%
de crescimento.
Safra recorde
O Brasil deve produzir em 2017 um total de 221 milhões de toneladas de grãos, a
maior safra da história do país. E isso movimenta toda a cadeia produtiva. Algumas
análises, como a do Santander, apontam que a performance pode responder por
metade do crescimento da economia brasileira neste ano. Também é um fator
determinante na balança comercial.

Copo meio cheio ou meio vazio?
Alguns índices não deixam dúvida de uma melhora no cenário econômico brasileiro.
Mas outros apontam que o caminho pode ser bem mais lento do que se espera...
Meio cheio

Inflação
O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mede a inflação oficial. E mostra que
houve queda no acumulado dos últimos 12 meses já calculados, até janeiro de
2017: 5,35%. No acumulado do ano anterior, até janeiro de 2016, esse número era
bem mais alto: 10,71%. Apesar disso, a inflação subiu levemente em relação a
dezembro de 2016, quando o IPCA foi 0,30%. Só que está bem mais baixa se
comparada a janeiro de 2016, quando o índice era 1,27%. A meta inflacionária para o
ano é de 4,5%.
Venda de papelão ondulado
Este índice mostra melhora na produção geral, já que a demanda do papel aumenta
conforme a atividade na indústria. Cresceu com certa expressão nos últimos meses
calculado: +3,3% em dezembro de 2016 e +5,5% em janeiro. A expectativa do
setor é positiva.
Transporte rodoviário
Mais caminhões nas estradas revela mais produção na indústria. O fluxo de veículos
nas rodovias aumentou 1% em janeiro/2017 em relação ao mês anterior. Embora,
no acumulado dos 12 meses, a retração tenha sido de 3,1% – tal número é explicado
pelo péssimo desempenho de 2016.
Endividamento
As famílias estão menos endividadas e, na teoria, podem voltar a tomar crédito.
De novembro para dezembro, a relação entre estoque de crédito contratado e renda
líquida no ano caiu de 42,4% para 42,13%. Em dezembro de 2015, na comparação
de 12 meses, as famílias estavam mais endividadas: 44,55%.
Produção de veículos
Está sendo impulsionada pela redução dos estoques e pelas exportações. Em janeiro
de 2017, cresceu 17,1% se comparado a janeiro de 2016.
Meio vazio

Podução industrial
Cresceu 2,3% no país em dezembro de 2016, comparado ao mês anterior. Mas os
números apontam queda generalizada nos últimos meses. No acumulado de 2016,
o recuo foi de 6,6%. Se comparar dezembro de 2016 a dezembro de 2015, houve
pequeno recuo de 0,1%. A expectativa, no entanto, é de melhora nesta performance.
Índice de desemprego

Para crescer, o país precisará empregar mais. A taxa de desemprego no trimestre
encerrado em janeiro deste ano foi a 12,6%. Isso representa 12,9 milhões de
brasileiros na rua. O número é pior em relação ao trimestre anterior, 11,8%, e em
relação ao mesmo período do ano anterior, onde 9,5% dos trabalhadores estavam
desocupados.
Construção civil
A construção civil continua em crise ao analisar os números da venda de cimento –
melhor medida para projetar a movimentação no setor. Janeiro de 2017 teve 2,5% a
menos de cimento vendido se comparado a janeiro de 2016 – e este mês havia sido
particularmente ruim, com queda de 21% em relação a janeiro de 2015. No
consolidado de 12 meses, a queda nas vendas foi de 10,3%. A entidade espera
retração de 5% a 7% em 2017.
De saída do Brasil: confira as empresas que desistiram do país durante a crise
06/03/2017 - Fonte: Gazeta do Povo

A Fnac não é a única empresa estrangeira que desistiu do Brasil durante a crise. Desde
que o país entrou em recessão no início de 2014, diversas companhias multinacionais
resolveram fechar as portas ou vender suas operações.
A maioria das saídas aconteceu no ano passado. Os grupos estrangeiros perceberam
que não seria possível expandir suas operações localmente e que os resultados
negativos das filiais brasileiras começariam a impactar o desempenho global das
empresas.
A justificativa para o fraco desempenho no Brasil foi ancorada, na grande maioria das
vezes, pela crise econômica. Com a demanda em baixa e o crédito caro, as vendas
dos produtos de algumas multinacionais, como Fnac, Nintendo e Geely Motors,
despencaram nos últimos dois anos.
Mas muitas companhias também perderam espaço no mercado brasileiro, pois
adotaram estratégias insuficientes para bater a concorrência nacional. É o caso dos
bancos HSBC e Citibank, da companhia de energia Duke Energy e da cervejaria Kirin.
Confira, abaixo, uma lista com oito empresas que saíram do Brasil durante a
crise:
Fnac

A Fnac anunciou nesta semana que pode deixar o Brasil. A companhia francesa está
em busca de um parceiro que dê continuidade à marca no país. A prospecção desse
novo parceiro deve demorar de um a dois anos e, caso a busca não seja bem sucedida,
a empresa pode vir a se retirar completamente do Brasil.

A informação veio a público após a multinacional divulgar no seu balanço financeiro
do quarto trimestre de 2016 que a operação da subsidiária brasileira seria
“descontinuada”. A decisão foi baseada no fato de a Fnac não ter conseguido tornar a
filial brasileira relevante.
No Brasil, a Fnac possui apenas 12 lojas que, juntas, respondem por menos de 2% do
volume total de vendas do grupo. A empresa está no país há quase 20 anos e faturou
cerca de R$ 400 milhões em 2016.
HSBC

O HSBC deixou o Brasil oficialmente no ano passado, após finalizar a transição das
suas operações no país para o Bradesco. O banco brasileiro comprou as operações do
grupo britânico por R$ 16 bilhões e assumiu todas as agências bancárias, centros
administrativos e o HSBC Global Technology (GLT) - empresa de software do grupo.
Também herdou quase sete mil funcionários.
O banco britânico anunciou que deixaria o Brasil em 2015, como parte de um plano
de reestruturação da instituição financeira no mundo devido ao escândalo de fraude
fiscal conhecido como “SwissLeaks”. Na época, a companhia afirmou que precisaria
multiplicar o total de ativos por seis para se tornar um dos três maiores banco do país.
Como isso não seria possível, decidiu focar em mercados emergentes da Ásia.
Kirin

A cervejaria holandesa Heineken comprou no início deste mês a filial brasileira do
grupo japonês de bebidas Kirin por R$ 2,3 bilhões. A companhia japonesa anunciou
que venderia as suas operações no Brasil após a filial brasileira ser responsável por
causar o primeiro prejuízo global da história da empresa.
Em um comunicado à imprensa, a Kirin foi taxativa ao dizer que sairia do Brasil por
causa da crise. “Levandoem conta os riscos associados à economia brasileira e à
situação da concorrência em um mercado estancado, a Kirin chegou à conclusão de
que seria difícil transformar a Brasil Kirin em uma atividade rentável.”
Accessorize

A grife inglesa de bijuterias e acessórios encerrou as operações no Brasil no fim de
2016. A empresa inaugurou a sua primeira loja no país em 2002 e chegou a ter 32
unidades, sendo duas em Curitiba. Mas, devido à crise econômica, viu suas vendas
minguarem e nem tentou passar suas operações para outro investidor.

A marca chegou a receber ações de despejo por falta de pagamento dos imóveis
alugados. Também foi acionada na Justiça por credores e trabalhadores que
reivindicavam dívidas em aberto.
Citi

Além do HSBC, mais um banco internacional foi afetado pela crise. O banco americano
Citibank colocou à venda sua operação de varejo no Brasil no início do ano passado e,
poucos meses depois, foi adquirido pelo Itaú por R$ 710 milhões.
O grupo americano resolveu em 2014 que iria sair do Brasil, pois o país não tinha
desempenho relevante nas operações de todo o Citigroup. Na época, o banco era
apenas o 11.ª na lista de maiores instituições financeiras com atuação no Brasil.
O Citi deixou 71 agências e cerca de 315 mil correntistas, com R$ 35 bilhões em
depósitos e ativos sob gestão para o Itaú. O banco brasileiro também assumiu uma
base de 1,1 milhão de clientes de crédito e uma carteira de empréstimos de R$ 6
bilhões.
Geely Motors

Dois anos depois de ter entrado no Brasil, a chinesa Geely Motors foi embora. A
empresa chegou a abrir 15 concessionárias no país, sendo uma em Curitiba, e tinha a
expectativa de operar 25 lojas já no primeiro ano de operação. O grupo automotivo
não conseguiu ter o desempenho esperado e pouco incomodou as fabricantes de
automóveis que atuavam no Brasil.
Em um comunicado à imprensa em abril de 2016, a Geely informou que a saída era
temporária e que poderia retornar quando a situação econômica brasileira melhorasse.
Até o momento, o retornou não aconteceu.
Duke Energy
Outra empresa americana que abandonou o Brasil durante a crise foi a Duke Energy.
A empresa passou cerca de 2 gigawatts em hidrelétricas para a elétrica chinesa Three
Gorges Corporation (TGC). A operação de venda foi concretizada em outubro de 2016
e custou cerca de US$ 1,2 bilhão.
Na época, a empresa justificou a saída do Brasil dizendo que preferia focar seu
crescimento dentro dos Estados Unidos. A companhia chegou a operar oito
hidrelétricas no rio Paranapanema, no interior do estado de São Paulo, e mais duas
pequenas hidrelétricas, também no interior paulista.

Nintendo

A Nintendo foi uma das primeiras multinacionais a sentir os impactos da recessão
econômica iniciada em 2014. A empresa japonesa anunciou em janeiro de 2015 a
interrupção da venda oficial de seus produtos no Brasil. A decisão atingiu os consoles,
como o Nintendo Wii, e os jogos eletrônicos, como o Super Mario.
Na época, a empresa culpou o ambiente de negócios brasileiro – em especial as altas
tarifas de importação - pelo fraco desempenho. “Os desafios no ambiente local de
negócios fizeram nosso modelo de distribuição atual no país ficar insustentável.”
Peugeot vai anunciar compra da Opel e ultrapassa Renault na Europa
06/03/2017 - Fonte: Gazeta do Povo

Um acordo para que a General Motors venda a Opel para a montadora francesa
Peugeot deve ser anunciado nesta segunda-feira (6), de acordo com duas pessoas
ligadas ao assunto. As companhias finalizaram os termos do acordo nos últimos dias,
após meses de discussões, disse uma das fontes. Representantes da GM e da Peugeot
não quiseram comentar o caso.
As empresas devem anunciar o acordo antes da abertura dos mercados europeus e
haverá uma entrevista coletiva em Paris às 9h15 (hora local), segundo outra fonte
ouvida. Vários governos europeus mostraram-se preocupados com as implicações para
os empregados, após as empresas revelarem no mês passado que dialogavam.
Com a aquisição, a Peugeot reforçará sua fatia de mercado na Europa em mais de 6
pontos porcentuais, para cerca de 16%. Com isso, superará a rival francesa Renault e
ficará em segundo lugar, atrás apenas da Volkswagen, que tem 24% do mercado no
continente.
A GM, por sua vez, perderá volume com a venda, mas terá um imediato impulso em
sua margem de lucro. A Opel não dá lucro desde 1999, com prejuízo médio anual de
cerca de US$ 1 bilhão nesse período. A GM disse recentemente que não esperava ter
lucro na Europa até 2018.

Aos 50, Zona Franca de Manaus é um subsídio cada vez mais questionado
06/03/2017 - Fonte: Gazeta do Povo
Para muitos analistas, as empresas instaladas em Manaus já deveriam
funcionar sem estímulos

Criada em 1967 com o objetivo de dar condições econômicas para o interior da
Amazônia se desenvolver e reduzir a importação de produtos manufaturados, a Zona
Franca de Manaus completa 50 anos dividindo opiniões quanto à política de incentivos
fiscais, que nesse período já foi prorrogada por quatro ocasiões.
Da última vez , o benefício foi estendido por mais 50 anos, até 2073. Para economistas,
cinco décadas depois, as mais de 500 indústrias que integram o polo já deveriam
caminhar com as próprias pernas.
Só em ICMS, a renúncia fiscal do estado do Amazonas, que é economicamente
dependente do polo, saltou de R$ 3,398 bilhões em 2010 para R$ 7,245 bilhões no
ano passado, alta de 113%, enquanto a arrecadação do estado cresceu apenas 27%,
passando de R$ 5,547 bilhões para R$ 7,053 bilhões no mesmo período. Ou seja, no
total, o estado já renuncia em ICMS para o polo um valor maior do que o arrecadado
com outras atividades.
Nesse mesmo intervalo, a média mensal de mão de obra empregada no polo caiu de
103 mil para 85,5 mil. Empresários e administradores da Zona Franca de Manaus
avaliam, porém, que, sem os incentivos, as empresas deixariam a região, aumentando
o desemprego e colocando em risco a preservação da floresta amazônica.
“Das 27 unidades da federação, apenas oito, incluindo o Amazonas, devolvem para a
União, em arrecadação de tributos federais, valores que superam o repasse
compulsório que recebem. Em 2015, o Amazonas recebeu R$ 3,4 bilhões do governo,
mas arrecadou quase R$ 10 bilhões a mais. O que mostra que a renúncia fiscal da
atividade é saudável ao país”, defende Wilson Périco, presidente do Centro da Indústria
do Estado do Amazonas (Cieam).
Roberto Castello Branco, diretor da FGV Crescimento & Desenvolvimento, considera a
prorrogação sucessiva de incentivos “absurda” e sugere que a região encontre “a sua
verdadeira vocação”.
“O polo nasceu e não se viabilizou em 50 anos. Dizer que a Zona Franca, com seus
incentivos, gerou empregos é um argumento clássico para justificar a intervenção do
Estado na economia, seja para crédito subsidiado ou concessão de incentivos fiscais.
Não é a toa que estamos passando por uma crise fiscal e de arrecadação. O estado
criou uma distorção para compensar outra distorção. Talvez seja vocação de Manaus
o turismo e a exploração de recursos naturais.”
Para Rafael Cagnin, economista do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento
Industrial (Iedi), a Zona Franca é importante para o desenvolvimento regional, mas
pondera. “Depois de meio século, espera-se uma trajetória de sucesso sem os
incentivos. Isso denota um limite desse modelo de incentivo à industrialização.”

Segundo o presidente do Cieam, dois terços da população do Amazonas e 95% da
arrecadação estão em Manaus. “Sem a Zona Franca, não teríamos atraído tantos
investimentos, ocupado nossa mão de obra e preservado 97% da floresta amazônica
no nosso território.”
Mas, apesar de defender o modelo, reconhece a necessidade de o estado diminuir essa
dependência.
As indústrias instaladas no polo de Manaus têm redução de até 88% no Imposto de
Importação, são isentas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins e têm corte de 75% no Imposto de Renda
de Pessoa Jurídica. Os dois primeiros benefícios estão assegurados na Constituição
Federal. Quanto aos tributos estaduais, as empresas recebem restituição entre 55% e
100% de tudo o que desembolsam com o ICMS. Em contrapartida, devem cumprir
metas de geração de emprego, investimento e aquisição de matéria-prima regional e
nacional.
“Há requisitos mínimos de verticalização da produção para que a Zona Franca não
funcione como simples maquiadora”, explica Rebecca Garcia, superintendente da
Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), que administra o polo.
Ela destaca, ainda, que o polo criou e é o mantenedor, por meio de doação de 2,5%
do faturamento a anual de cada empresa, da Universidade Estadual do Amazonas
(UEA).
O polo foi duramente afetado pela queda da demanda por bens duráveis, já que 95%
da produção são destinados ao mercado interno. Praticamente todos os televisores,
motocicletas e aparelhos de ar-condicionado brasileiros são feitos em Manaus. De
acordo com Périco, 0,5% do PIB nacional é gerado na Zona Franca.
Em 2014, o faturamento do polo atingiu o pico da década, somando R$ 87,4 bilhões,
assim como a média mensal de pessoas ocupadas na Zona Franca, que foi de 114 mil.
Os dois anos de recessão derrubaram esses números. No ano passado, a média mensal
de pessoas ocupadas caiu para 85 mil e o faturamento anual, para R$ 74 bilhões. A
taxa de desemprego de Manaus saltou de 11,8%, em 2012 para 17,4% em 2016.
Localizadas no centro da maior floresta tropical do mundo, as empresas estão
praticamente isoladas via terrestre dos outros estados, tendo de fazer todo o
transporte de insumos e distribuição de produtos acabados pelos dois portos privados
da cidade ou pelo ar.
A superintendente da Suframa justifica que, diante dessa realidade, os incentivos
fiscais agem como compensação para os problemas de infraestrutura. “Jamais
colocaria minha indústria aqui sem incentivos. Quando você os coloca na balança,
fazem toda a diferença por causa da nossa localização. Nosso frete é muito mais caro
do que no restante do país. Não temos ligação com nenhum outro estado a não ser
pela BR-319, que está sem asfalto e intrafegável por causa de questões ambientais.”
Para Arnaldo Donisete, especialista em contabilidade empresarial e professor da
Universidade Federal do Amazonas (UFAM), a inovação é um diferencial da zona
franca.
“São empresas de médio e grande porte que trouxeram desenvolvimento que se
estendeu para as atividades de serviços e comercial de Manaus. A política de incentivos
prevê um grau de inovação dentro dos padrões internacionais. Os trabalhadores usam
equipamentos menos poluentes e tecnologia avançada. Além disso, influenciou a

criação de cursos de engenharia e áreas de inovação, que talvez não existissem sem
o polo.”
Montadoras alemãs se unem para competir com o Vale do Silício
06/03/2017 - Fonte: Gazeta do Povo
Condução autônoma, carros elétricos e aplicativos de serviço de passageiros
estão entre os desafios das tradicionais fabricantes de automóveis da
Alemanha

Uma das primeiras coisas que Ole Harms fez depois de assumir a nova startup de
transporte de passageiros da Volkswagen foi sair da cidade. Staid Wolfsburg, onde fica
a sede da Volkswagen, não era o melhor lugar para a fabricante de veículos se armar
contra concorrentes do Vale do Silício ansiosos por derrubar a indústria automobilística
e, por isso, ele precisou se mudar.
“Ninguém sabe como o mundo vai ser. A maior habilidade que a pessoa precisa ter é
a capacidade de mudança nos próximos anos”, diz Harms, um sujeito barbudo de 41
anos vestido com um suéter cinza sobre uma camisa branca bem passada.
Então, ele fez as malas e levou sua equipe para um novo local em Berlim, onde
tentativas cada vez mais urgentes de explorar a cena tecnológica são parte dos
esforços dos fabricantes de automóveis alemães para aproveitar a onda digital que
está varrendo a indústria – antes que ela os afogue.
A condução autônoma, os carros elétricos e os aplicativos de serviço de passageiros
do Vale do Silício, como o Uber, estão dando uma cara nova ao transporte. Os jovens
hoje não se sentem mais tão compelidos quanto os das gerações anteriores a ter um
carro.
E Wall Street mostra pouco respeito pelas montadoras e suas proezas de fabricação
global: o valor de mercado do Google, que está produzindo um carro sem motorista,
é mais do que o dobro do da BMW, da Daimler e da Volkswagen somados.
Alemanha é depende das fabricantes de veículos
O que está em jogo é o destino da economia alemã, a maior da Europa, em um
momento em que a região está apenas começando a emergir de uma década de
problemas econômicos. A Alemanha em particular é tão dependente dos fabricantes
de veículos quanto Michigan é da Chrysler, da Ford e da General Motors.
Os executivos de indústrias locais citam com frequência a maneira como o iPhone da
Apple rapidamente tirou a Nokia do primeiro lugar no mercado de celulares, e estão
determinados a não deixar que algo parecido aconteça com eles.
“Estou convencido que vamos ver mais mudanças nos próximos dez ou 15 anos do
que vimos nos últimos 100 anos”, disse por telefone Peter Schwarzenbauer, membro
do conselho de administração da BMW. “A questão mais importante é sempre: ‘Será
que nós, fabricantes de veículos, vamos aprender a virar empresas de tecnologia mais

rapidamente do que as empresas de tecnologia vão aprender sobre o mercado
automotivo?’”
Parcerias com o Vale do Silício
Fabricantes de automóveis que não são alemães adotaram o Vale do Silício mais
facilmente por meio de parcerias e acordos de investimento. A Fiat Chrysler, por
exemplo, está trabalhando com o Google no carro autônomo. A General Motors colocou
US$500 milhões na Lyft, o serviço de transporte de passageiros por reserva. E a Volvo,
a montadora sueca de propriedade da chinesa Geely, forneceu o chassi para os
recentes testes de carros sem motorista do Uber.
Confronto com o Vale do Silício
Em contraste, os gigantes automotivos da Alemanha favorecem o confronto. Essa
abordagem tem sido apoiada por muitos habitantes locais, que rejeitam os agressivos
planos de expansão do Uber, que frequentemente ignoram regulamentações
domésticas, e por políticos alemães ansiosos por agradar alguns dos maiores
empregadores do país.
A BMW, por exemplo, está trabalhando com as fabricantes de chips Intel e Mobileye,
uma empresa israelense de tecnologia, para desenvolver um carro autoconduzido
próprio até o começo da próxima década. Também fez uma parceria com a IBM para
usar inteligência artificial e permitir que os veículos se adaptem automaticamente às
preferências de seus donos.
Para combater empresas como a Tesla, a fabricante de carros elétricos da Califórnia,
a BMW está planejando expandir sua linha i Series de veículos híbridos e movidos à
bateria. Desde 2014, vendeu 100 mil exemplares do modelo i3, que usa baterias e
tem carroceria de fibra de carbono leve.
A Daimler, fabricante dos carros e caminhões Mercedes-Benz, também vem investindo
em alternativas digitais. Das três montadoras, foi a única até agora a se tornar parceira
ativa do Uber, apesar de ter feito um acordo limitado no qual fornece um conjunto de
seus veículos autônomos para o serviço de transporte.
A Daimler também é dona da Car2Go, um serviço de aluguel de carros de curto prazo,
da Blacklane, um aplicativo de transporte chique, e do MyTaxi, o maior serviço de táxis
da Europa.
Andrew Pinnington, executivo-chefe da MyTaxi, diz que o apoio da montadora permitiu
que a empresa se expandisse rapidamente pela Europa, onde se uniu às associações
de táxis locais para combater a ascensão do Uber. “Esse é um jogo que exige bolsos
cheios”, afirma Pinnington.
Montadoras alemãs unem forças
Os planos digitais das montadoras alemãs levaram a uma colaboração maior entre
empresas que até agora haviam sido grandes rivais. Em 2015, a BMW, a Daimler e a
unidade da Audi da Volkswagen uniram forças para comprar a Here, uma empresa de
mapeamento da Nokia, por cerca de US$ 3 bilhões.
Apesar de não ser um nome familiar, a empresa com sede em Berlim fornece cerca de
80 por cento dos sistemas de navegação interna de carros da América do Norte e da
Europa, e é a única a competir em larga escala com o Google Maps.
“O futuro da Alemanha como uma nação industrial depende de quanto sucesso as
empresas terão na empreitada de unir o mundo digital e o da fabricação”, avisa Frank

Ridder, chefe de pesquisa da Alemanha, Áustria e Suíça na empresa de pesquisa de
tecnologia Gartner.
Em conjunto, o reinício digital das montadoras visa rejuvenescer a badalada base
industrial do país. Cerca de um quinto dos empregos na Alemanha está na área de
manufaturas, o dobro da proporção dos Estados Unidos.
Mas a porcentagem do total de pessoas empregadas nas fábricas vem diminuindo há
anos, levando o governo a distribuir centenas de milhões de euros em fundos de
pesquisa e desenvolvimento para fundir a fabricação tradicional com a mais recente
tecnologia.
Indústria 4.0
A iniciativa, chamada Indústria 4.0, reflete a percepção de que o sucesso histórico da
Alemanha não necessariamente vai ajudar o país a prosperar em um mundo centrado
no smartphone.
A experiência da Volkswagen é um exemplo. A empresa, que ainda está lidando com
o escândalo de trapaça nas emissões dos veículos, é a maior montadora do mundo,
mas foi a mais lenta das três a entrar na era digital, e agora está tentando recuperar
o atraso. E é aí que entra Harms.
Ex-consultor da Capgemini, ele ingressou na montadora em 2008 e agora é o
executivo-chefe da MOIA, um novo serviço da Volkswagen que se posiciona entre os
serviços de transporte por aplicativo e as tradicionais redes de ônibus das cidades.
Ao contrário do Uber, que frequentemente encontra resistência dos legisladores na
Europa, a MOIA tem planos de cooperar com governos locais e agir como uma
extensão das redes de transporte público existentes. Ao invés de ônibus lentos que
seguem rotas fixas, conta Harms, os veículos da MOIA vão ajustar seus destinos e
horários de acordo com a demanda do público. Os ônibus serão elétricos e, no futuro,
alguns poderão ser autoconduzidos.
A MOIA ainda precisa assinar acordos, mas está negociando com algumas cidades,
entre elas Hamburgo e Berlim. Ela espera se expandir rapidamente para os Estados
Unidos e a China.
Em cidades menores, segundo Harms, a MOIA pode oferecer transporte público barato,
mesmo que rivais como o Uber e o serviço de transporte chinês Didi Chuxing, já
estejam bem estabelecidos em vários locais. “Todo o mercado da mobilidade – o
transporte como um serviço – está apenas no começo”, explica Harms.
Carros elétricos da Volks
A recente incursão da Volkswagen em novas fronteiras digitais ganhou impulso desde
que Matthias Mueller assumiu como executivo-chefe depois do escândalo das
emissões.
Com Mueller, a Volkswagen estabeleceu o objetivo de vender pelo menos dois milhões
de carros elétricos por ano até 2025 enquanto tenta reconstruir sua imagem e reduzir
sua dependência de carros a diesel. Em junho, a Volkswagen comprou uma parte de
um serviço de transporte por aplicativo, investindo US$ 300 milhões na companhia de
táxi Gett.
Mas, para Harms, a melhor esperança de sobrevivência dos fabricantes de automóveis
será provar o valor de possuir grandes fábricas, mesmo que os esforços anteriores

feitos pela indústria – e por outras dos setores tradicionais – para competir com as
novatas digitais não tenham conseguido êxito.
“Um veículo é algo extremamente sensível. Não dá para lançar uma versão beta e
depois de duas semanas fazer uma atualização. E somos nós que já sabemos como
fazer isso com perfeição.”
Bitcoin passa a valer mais do que o ouro no mercado americano
06/03/2017 - Fonte: Gazeta do Povo
Cotação da moeda virtual atingiu US$ 1.265 nesta quinta-feira, enquanto uma
onça de ouro estava sendo negociada por US$ 1.233

Pela primeira vez na história, a cotação do Bitcoin ultrapassou o preço do ouro. A
moeda virtual chegou à cotação de US$ 1.265 na quinta-feira (2). O valor ficou um
pouco acima de uma onça de ouro (medida padrão para a negociação do metal no
mercado norte-americano), que estava sendo negociada por US$ 1.233. As
informações são do site especializado Coindesk.
Desde o início do ano, o Bitcoin já se valorizou mais de 30%. Em janeiro, a moeda
bateu o seu primeiro recorde de 2017 ao passar a valer US$ 1.140,64 no dia 4 daquele
mês. Depois, a moeda continuou a se valorizar e chegou a casa dos US$ 1.265 no
segundo dia útil de março.
As incertezas políticas nos EUA, o controle de capital em países como a China e
Venezuela e o aumento da demanda em diversos países como a Índia estão entre os
fatores apontados pelos analistas para a valorização da moeda virtual.
Saneamento: atrasos no setor e crise nos estados abrem janela para as
privatizações
06/03/2017 - Fonte: Gazeta do Povo
Atraso da área no país e atual crise nos estados abrem janela para
privatizações dos serviços

Mesmo com dez anos da Lei do Saneamento (11.445/2007), que estabeleceu um
marco regulatório no setor, e a obrigatoriedade da criação de um plano municipal de
saneamento básico (PMSB) em todas as cidades até dezembro de 2017, o cenário do
saneamento no Brasil continua praticamente o mesmo: investimentos bem menores
do que o necessário, metade da população do país sem acesso a coleta de esgoto e o
acesso à água longe de ser universalizado.

A situação parece ainda mais longe de ser resolvida quando levado em conta a situação
econômica, com diversos estados falidos e que dificilmente conseguirão reverter esse
quadro.
Com esse “pacote negativo”, abre-se uma janela de oportunidade para aumentar a
participação da iniciativa privada o que, de acordo com especialistas que acompanham
a área, é um dos caminhos para melhorar essa evolução.
O primeiro passo para essa maior participação foi dado pelo Banco Nacional do
Desenvolvimento (BNDES), condutor do Programa de Parcerias para Investimento
(PPI) do governo federal, que lançou edital para desestatização de seis empresas no
setor. Em um primeiro momento, 18 estados demonstraram interesse em participar
do PPI. Mas, apenas seis editais foram lançados.
Por ora, só as empresas de Pernambuco, Maranhão, Sergipe, Alagoas, Pará e Amapá
vão passar por estudos para estabelecer o melhor modelo de participação (se
privatização, concessão ou parceria público-privada, as PPPs) e podem ser
desestatizadas. Outros cinco editais estão previstos para serem lançados no próximo
mês.
Trava
Os investimentos em saneamento já poderiam ser maiores se houvesse mais vontade
política para melhorar o setor, de acordo com Alexandre Ferreira Lopes, vicepresidente da Abcon. Para o representante, “há vários motivos que travam esses
investimentos, mas a pouca vontade política em mudar é o principal”.
Já Gesner Oliveira, da GO Associados, vê três motivos que seguram o avanço:
regulação ruim, pouco planejamento e má gestão nas empresas públicas. “Esse tripé
não existe de uma maneira satisfatória no saneamento”.
Outro passo adiante para as privatizações no setor de saneamento está sendo dado
por 248 cidades no país. De acordo com um levantamento realizado pelo jornal Valor
Econômico, esses municípios estão em diferentes estágios de processos licitatórios que
podem resultar em concessões ou PPPs no curto e médio prazo. Há ainda o caso do
Rio de Janeiro, em que a privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos
(Cedae) é uma contrapartida à ajuda dada ao estado pelo governo federal.
Essas situações são só alguns dos fatores que fazem com que esse momento seja a
janela de oportunidades para que a iniciativa privada, que, segundo os dados da
Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e
Esgoto (Abcon), nesse momento, atua em apenas 5% das cidades. Apesar de não
existir uma previsão de quanto pode chegar essa participação, representantes das
empresas e especialistas acreditam que essa será uma fase de “virada” no setor.
Gesner Oliveira, sócio-fundador da GO Associados, concorda que esse seja um
momento de uma possível virada, e que gera “esperança” e “otimismo”. Para ele, é
preciso reverter rapidamente essa situação ruim e, para isso, é “muito importante
atrair novos investidores privados”.
Esse é também o entendimento dos representantes da Confederação Nacional da
Indústria (CNI), responsáveis pelo estudo “Comparações internacionais: uma agenda
de soluções para os desafios do saneamento brasileiro”, que afirmam que, no contexto
brasileiro, essa maior participação “seria fator chave para melhorias”.
Para o vice-presidente da Abcon, Alexandre Ferreira Lopes, é mesmo um bom
momento para alavancar o setor, mas ele alerta que é preciso “regulação e modelagem

rígida” nas parcerias. “Elas não podem depender de eventuais interferências políticas
em futuros mandatos da gestão municipal ou estadual”, declara Lopes.
Iniciativa privada poderia acelerar universalização
O Plano Nacional do Saneamento Básico foi elaborado em 2014 para servir de base
para os planos municipais e estabelecer metas para o setor. Um dos objetivos era
universalizar os serviços de água e esgoto no país até 2033.
O problema é que seria preciso investir R$ 25 bilhões por ano até lá e, até o momento,
segundo dados do Instituto Trata Brasil e da GO Associados, foram investidos pouco
mais de R$ 12 bilhões ao ano.
Nesse ritmo, a universalização só seria possível em 2052, de acordo com a
Confederação Nacional das Indústrias (CNI). Gesner Oliveira, da GO Associados,
acredita que a meta pode ser alcançada em 10 ou 15 anos caso ocorram, no curto
prazo, melhorias na regulação e no planejamento e maior participação privada.
Para Alexandre Ferreira Lopes, vice-presidente da Abcon, os investimentos privados
nos últimos anos são uma prova disso. “Em 2013 e 2014, os investimentos da iniciativa
privada no saneamento giraram em torno de 20% do total investido, apesar de a
presença do capital privado estar restrita a 5% dos municípios”, diz ele.
Avanços do saneamento no Brasil
Com poucos investimentos e um avanço tímido ao longo dos anos, a universalização
dos serviços de água e esgoto no Brasil ainda são um “sonho distante”.
População atendida
Em %

Investimento no setor
Em R$ bilhões

*Projeção 2015 GO Associados. Atualizado pelo IPCA/IBGE (R$ 2014).
AGU recorre contra anúncio de lista de trabalho escravo
06/03/2017 - Fonte: Tribuna PR
O governo tenta barrar a divulgação do cadastro dos empregadores autuados por mão
de obra análoga à escrava, que estava prevista para a semana que vem. Na tarde de
sexta-feira (03), a Advocacia-Geral da União (AGU) recorreu da decisão da Justiça do
Trabalho, que estipulou prazo até dia 7, terça-feira, para apresentar a chamada “lista
suja”. Em maio do ano passado, a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal
Federal, já havia determinado o anúncio dos nomes autuados pelas equipes de
fiscalização, mas a sentença até agora não foi cumprida.

Em outra frente contra a abertura da lista, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira,
instalou um grupo para “normatizar” e “regulamentar” a portaria que define as regras
de divulgação. Ele nega que o objetivo seja acabar com o cadastro, mas deixou claro,
em entrevistas, que considera suficiente a Lei de Acesso à Informação para dar
“transparência”. Por meio dessa lei, no entanto, a obtenção de dados pode levar anos
e há instâncias de recursos que podem barrar qualquer tentativa de informação.
Criada em 2003, a “lista suja” do trabalho escravo é considerada pelas Nações Unidas
um modelo para a melhoria das condições de vida dos empregados. Enfrentando
resistências de técnicos de carreira da pasta, Ronaldo Nogueira disse, em conversa
com jornalistas, na quinta-feira, que é preciso resguardar “direitos” nos campos
“econômico” e da “moral”, referindo-se apenas a autuados. “(Em) toda norma que
impacta a vida do cidadão, nós precisamos observar a dispositivos constitucionais, leis
complementares e leis ordinárias”, afirmou.
O procurador federal do Trabalho Tiago Cavalcante disse que entrou com a ação civil
pública, acatada pela Justiça, porque o governo não respondeu sobre a liberação da
“lista suja” determinada pelo STF. Coordenador nacional de erradicação do trabalho
escravo no âmbito do MPF, ele criticou a decisão de Nogueira de criar um grupo para
analisar mudanças na divulgação.
Para o procurador, a portaria número 4, de maio de 2016, que estabelece as diretrizes
do anúncio da lista, respondeu a questionamentos sobre a ampla defesa. “Do ponto
de vista da legalidade, considero desnecessária a criação do grupo”, afirmou.
Ele observou que a fiscalização dos auditores continua em funcionamento e que o setor
de combate ao trabalho escravo enfrenta há alguns anos o sucateamento, com a
redução de auditores. Tiago Cavalcante lembrou que o Ministério do Trabalho contava,
em 2003, com dez equipes de fiscalização. Hoje, o trabalho é efetuado por quatro
grupos, que realizam quatro fiscalizações por mês. “Não é um ato de governo, mas
um problema histórico”, disse.
A mudança nas normas de divulgação da lista preocupa funcionários da pasta do
Trabalho. Na reunião de instalação do grupo que analisará a portaria do cadastro, um
auditor disse a Ronaldo Nogueira, na última quinta-feira, que a lista tem “prestígio” e
“reconhecimento internacional”. “A publicação não tem o caráter punitivo do Estado,
mas o de dar transparência pública à questão”, afirmou.
“A gente não pode esquecer que o trabalho escravo é infração gravíssima de direitos
humanos. Hoje, não há qualquer embaraço legal para a divulgação”, completou.
Nogueira insistiu na “segurança” dos autuados. “Eu, como ministro do Trabalho, não
tenho medo de divulgar a lista.”
Saldo negativo de emprego formal é o menor para o mês desde 2015
06/03/2017 - Fonte: Tribuna PR
O saldo negativo de emprego formal de 40.864 observado em janeiro é o menor para
o mês desde janeiro de 2015, quando 81.774 vagas foram fechadas, segundo dados
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do
Trabalho, divulgado nesta sexta-feira, 3. Em janeiro do ano passado, 99.694 postos
foram fechados.
No acumulado dos últimos 12 meses até janeiro, o País registrou o fechamento de
1.280.863 vagas formais, de acordo com os dados ajustados. Entre fevereiro do ano

passado e janeiro deste ano, foram registradas 14.748.594 contratações e 16.029.457
demissões.
Desde abril, o ritmo de fechamento de postos de trabalho vem sendo menos intenso
na comparação com o mesmo mês do ano anterior.
Metade dos setores econômicos gerou empregos no mês de janeiro
06/03/2017 - Fonte: Tribuna PR
Metade dos setores econômicos gerou empregos no mês de janeiro, de acordo com os
dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta
sexta-feira, 3, pelo Ministério do Trabalho.
Entre os segmentos, a indústria de transformação foi a que mais gerou empregos,
com saldo positivo de 17.501 postos de trabalho. De acordo com o ministério, tratase de uma reversão em relação a janeiro do ano passado, quando o setor fechou
16.553 vagas.
Foram destaques positivos os segmentos calçadista, têxtil, mecânica, de borracha,
metalúrgica, material elétrico e comunicações, madeira e mobiliário, química e de
materiais de transporte. As demissões se concentraram em alimentos e bebidas,
relacionadas à safra de açúcar, principalmente no Nordeste.
A agricultura também contratou mais do que demitiu em janeiro, com saldo positivo
de 10.663 vagas. Em janeiro de 2016, o setor havia gerado 8.729 vagas. Os destaques
positivos foram soja, em Mato Grosso, e frutas de lavoura permanente, no Sul do País.
Já o comércio foi o que mais demitiu empregados em janeiro, com saldo negativo de
60.075 vagas. O fechamento ficou menor que o de janeiro de 2016, quando 69.750
vagas foram eliminadas. Os destaques negativos ficaram com o comércio varejista de
vestuário e acessórios, supermercados e hipermercados e calçados e artigos de
viagem.
Serviços também registraram mais demissões do que contratações, com saldo
negativo de 9.525 vagas. O fechamento foi menor que o de janeiro do ano passado,
quando 17.159 postos foram eliminados. Os destaques negativos foram os ramos de
transporte, comunicação, alojamento e alimentação.
A construção civil registrou saldo negativo de 775 vagas. O setor de extração mineral
registrou saldo negativo de 59 vagas. A administração pública teve saldo positivo de
671 vagas. E o setor de serviços industriais de utilidade pública (SIUP) registrou saldo
positivo de 735 vagas.
Entre as regiões, Sul e Centro-Oeste geraram postos de trabalho, respectivamente
24.391 e 12.771 vagas. Nordeste, Sudeste e Norte tiveram saldo negativo de
empregos, respectivamente 40.803, 30.388 e 6.835.
Noves Estados registraram saldo líquido positivo de empregos em janeiro, com
destaque para Santa Catarina (11.284 vagas), Mato Grosso (10.010) e Rio Grande do
Sul (8.134). Rio de Janeiro teve o pior desempenho, com fechamento de 26.472 vagas.

Brasil perde 40,8 mil vagas de emprego em janeiro
06/03/2017 - Fonte: Tribuna PR
Em janeiro 40.864 vagas de emprego formal foram fechadas no Brasil, segundo o
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de janeiro de 2017,
divulgado nesta sexta-feira, 3, pelo Ministério do Trabalho. O resultado foi
consequência de 1.225.262 admissões e 1.266.126 desligamentos. Em janeiro de
2016, no entanto, a diferença negativa era de 99.717 vagas, mais do que o dobro de
agora.
A maior queda no número de vagas foi registrada no Comércio, com 60.075 postos a
menos no mês de janeiro de 2017. Mesmo assim, foi uma diminuição menor do que
em janeiro de 2016, quando tinham sido fechadas 69.750 vagas. O mesmo ocorreu
com o setor de Serviços, que teve saldo negativo de 9.525 postos em janeiro de 2017,
mas, no mesmo período de 2016, havia fechado 17.159 postos.
Dentre os setores com abertura de vagas o destaque foi para a Indústria de
Transformação, que fechou o mês com resultado positivo de 17.501 vagas. O
desempenho foi 0,24% maior do que em dezembro de 2016 e reverteu a tendência de
queda que ocorreu em janeiro do ano passado, quando foram fechados 16.553 postos.
Asfaltamento da BR-163 renderá economia de R$ 1,4 bilhão ao ano, calcula
CNI
06/03/2017 - Fonte: Tribuna PR
A conclusão do asfaltamento da BR-163 renderá uma economia de R$ 1,4 bilhão ao
ano, segundo cálculos da Confederação Nacional da Indústria (CNI). A rodovia, que
começou a ser construída em 1973, é hoje o principal gargalo para o escoamento da
produção de soja do Centro-oeste para os portos do Norte do País.
As viagens de navio entre o Brasil e a Europa poderiam ser encurtadas em três a cinco
dias, se as embarcações partirem dos portos do Norte do País e não dos portos de
Santos (SP) e Paranaguá (PR), segundo aponta o estudo da CNI “BR-163: quebra de
paradigma no Transporte do comércio exterior”. A conclusão do asfaltamento é
fundamental para a viabilização dessa rota, como mostra o congestionamento de
caminhões que se formou na rodovia nos últimos dias.
“Se as obras estivessem prontas, a economia para o Brasil seria enorme em razão da
maior proximidade dos portos do Pará com os Estados Unidos, a Europa e a Ásia,
importantes destinos de produtos agroindustriais brasileiros”, diz o gerente-executivo
de Infraestrutura da CNI, Wagner Cardoso, em nota divulgada pela entidade. “A
conclusão das obras é urgente e colaborará para a retomada da competitividade do
produto brasileiro.”
Além de permitir um uso mais intensivo dos portos do Norte, a conclusão da obra
desafogaria os portos do Sul. Além disso, seria facilitado o trânsito de produtos da
Zona Franca de Manaus para os mercados consumidores brasileiros, conclui a CNI.
Maia diz que colocará em votação projeto de terceirizacao de 1998
06/03/2017 - Fonte: Tribuna PR
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que colocará
em votação um projeto sobre terceirização apresentado em 1998, que já foi votado
no Senado em 2002. A ideia é aprovar o projeto na semana do dia 13 de março. Com

isso, a matéria já iria à sanção presidencial, sem necessidade de passar novamente
pelo Senado. “Tenho certeza que será um grande avanço para a garantia da segurança
jurídica dos empregos terceirizados que são milhões no Brasil e hoje vivem em enorme
insegurança.”
Em reunião com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, Maia pediu que a pasta
analise a anistia de dívidas e multas de empresas prevista no projeto.
Também na semana do dia 13 deste mês Maia quer colocar em votação o projeto que
cria o regime fiscal para estados em calamidade financeira. Segundo o parlamentar, a
maioria dos deputados discorda da posição do governo de incluir em lei as
contrapartidas ao auxílio aos Estados.
“Vou conversar com os líderes, pois mais importante do que as nossas posições
pessoais, defendo que consigamos aprovar o texto da forma que veio, garantindo o
teor dele, que é muito importante para Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro”, completou.
Maia também comentou a necessidade de aprovação da reforma da Previdência, que
segundo ele, ajudará a reduzir os juros no país e aumentar a confiança dos
investidores.
“Há milhões de brasileiros pessoas física e jurídica que estão extremamente
endividados, como eu também estou. A reforma da Previdência vai gerar um ganho
enorme à sociedade no curto, médio e longo prazo”, completou.
Pedidos de falência em fevereiro recuam 13,5%, diz Boa Vista SCPC
06/03/2017 - Fonte: Tribuna PR
Os pedidos de falência recuaram 13,5% em fevereiro no País em comparação ao
mesmo mês de 2016, relatou nesta sexta-feira, 3, a Boa Vista SCPC. Já em relação a
janeiro, foi registrada alta de 28,7%.
A variação do acumulado dos últimos 12 meses, entre março de 2016 e fevereiro deste
ano, em relação aos 12 meses anteriores apresentou avanço de 6,0%.
Nas falências decretadas no acumulado dos últimos 12 meses, houve alta de 15,9%
na comparação aos 12 meses antecedentes. Na comparação interanual, foi apurada
alta de 11,1%. Em relação ao mês anterior, foi constatada elevação de 38,9%.
Já os pedidos de recuperação judicial, no acumulado de 12 meses, cresceram 22,5%,
enquanto as recuperações judiciais deferidas avançaram 31,3% na mesma base de
comparação.
Consumo de energia elétrica cresce 2,8% em janeiro ante janeiro de 2016,
diz EPE
06/03/2017 - Fonte: Tribuna PR
O consumo de eletricidade na rede elétrica nacional totalizou 39.308 Gigawatts-hora
em janeiro, um aumento de 2,8% em relação a igual mês do ano anterior, informou a
Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Todas as regiões do País registraram
crescimento no consumo de eletricidade. A maior alta foi verificada no Sul, com
elevação de 5,5%, seguida pelo Sudeste, com avanço de 2,6%. No Centro-Oeste, o
crescimento do consumo ficou em 1,9%; no Nordeste, alta de 1,8%; e no Norte,
elevação de 1,7%.

O consumo Industrial cresceu 4,4%, principal motor da elevação em janeiro,
respondendo por 50,7% do avanço total da energia em relação ao mesmo mês de
2016. Por outro lado, no setor de Comércio e Serviços houve expansão de apenas
0,3%, devido à redução de dias faturados em diversas distribuidoras.
As distribuidoras entregam entre 27 e 32 dias de leitura, segundo a EPE. Se tivessem
mantido a média de dias do ano anterior, a estimativa é que o consumo da categoria
Comércio e Serviços teria crescido cerca de 2,0%.
O crescimento de 1,2% do consumo Residencial também refletiu o menor número no
calendário de faturamento em diversas distribuidoras; estima-se que o consumo dessa
classe teria crescido em torno de 3% sem esse efeito.
O mercado cativo das distribuidoras apresentou redução de 4,2% em janeiro. Já no
mercado livre, que em janeiro atingiu 27% do consumo total do país, o crescimento
foi de 25,6% no primeiro mês do ano.
Investidor deve ter mais facilidade na hora de negociar ações da Vale
06/03/2017 - Fonte: Folha de S. Paulo
A proposta de reorganização societária anunciada recentemente pela mineradora Vale
vai afetar diretamente quem tem ações preferenciais da empresa –aquelas que têm
prioridade para receber dividendos (parte do lucro distribuída aos acionistas).
O acordo de acionistas prevê a troca das ações preferenciais por ordinárias, com direito
a voto.
As mudanças buscam adaptar a companhia às regras do Novo Mercado da Bolsa,
segmento de governança corporativa mais rígida e que exige mais transparência.
Cada ação preferencial será convertida em 0,9342 ação ordinária. Um dos efeitos
práticos da conversão dos papéis em ordinários é que ficará mais fácil negociar as
ações.
Antes, o detentor de preferenciais só venderia suas ações para quem quisesse comprar
esse tipo de papel. Com uma só ação, esse problema não existe mais.
Em relatório, a BB investimentos afirma que a mudança deve aumentar a liquidez
(facilidade de negociação) das ações da Vale, além de elevar o acesso da empresa ao
mercado de capitais.
"Ter uma companhia listada no maior nível de governança é importante para
impulsionar a atratividade da empresa, pois equilibra os interesses dos seus
stakeholders [no caso, os acionistas] e melhora sua liquidez, aumentando o apetite de
investidores nos negócios da Vale", afirma em relatório a BB Investimentos.
A avaliação é a mesma de Felipe Silveira, analista da Coinvalores. "A pulverização do
controle da empresa diminui a possibilidade de conflito de interesse entre os maiores
acionistas e os minoritários", afirma o especialista.
Sem um bloco de controle definindo os rumos da companhia, caem os riscos de
interferência política na gestão. Hoje, o governo ainda tem influência por meio dos
fundos de pensão e do BNDESPar (braço do BNDES), que também é acionista da
empresa.

A conversão precisa ser aprovada por pouco mais de 54% dos donos de ações
preferenciais da mineradora.
O prazo para que isso aconteça é até o fim de julho.
TRANQUILIDADE
O investidor que compra ações preferenciais da Vale de olho nos dividendos não
precisa se preocupar, segundo Silveira, da Coinvalores.
A perspectiva, segundo o analista, é que a mineradora apresente resultados melhores
com a diluição do comando, o que pode se refletir em lucros maiores e em maior valor
distribuído aos acionistas.
E a expectativa é que esse resultado impulsione ainda mais as ações da mineradora.
Um primeiro sinal disso foi observado no mesmo dia em que as mudanças foram
anunciadas: os papéis subiram mais de 6%.
Com isso, ampliaram os ganhos obtidos no ano por causa da recuperação dos preços
do minério de ferro.
Neste ano, as ações preferenciais da Vale sobem 30%, e as ordinárias, 23,9%.
Silveira diz que há espaço para ganho de escala, pois a mineradora ainda está com
um valor abaixo do observado em concorrentes do setor.
"Ainda há uma questão de governança e falta de transparência que faz com que a Vale
tenha um 'desconto' na avaliação dos investidores."
"Há um potencial de ganho de rentabilidade grande, mesmo que o patamar do minério
não se sustente nos preços de hoje", acrescenta.
AÇÕES DA VALE
O que muda
Cada ação preferencial será convertida em 0,9342 ação ordinária
Como é hoje
Empresa é comandada pela holding Valepar, empresa detida por Bradesco e por fundos
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23,9% é a alta das ações ordinárias em 2017
Cidades discutem regras para carros autônomos, que já chegam com tudo
06/03/2017 - Fonte: Folha de S. Paulo
Carros autônomos com diferentes tecnologias já estão circulando em várias partes do
planeta, em ruas de grandes cidades e estradas no campo. Um caminhão autônomo
já rodou cerca de 200 km nos Estados Unidos para fazer a entrega de uma grande
carga de cerveja. Embora muito recentes, veículos sem motoristas são uma realidade
crescente. E, no entanto, os países ainda não discutiram leis para reger seu trânsito.
Por isso, as fundações norte-americanas Bloomberg e Aspen criaram um fórum de dez
grandes cidades do planeta para estudar os veículos sem motoristas e debater as

consequências da entrada em cena de para as mais diferentes áreas de seu
funcionamento. São Paulo foi convidada a participar da "Iniciativa Bloomberg Aspen
sobre Cidades e Veículos Autônomos", ao lado de Londres, Paris, Buenos Aires,
Helsinque (Finlândia), Tel Aviv (Israel), além das norte-americanas Washington DC,
Austin, Los Angeles e Nashville.
O secretário de Transportes paulistano, Sérgio Avelleda, está em Nova York onde
desde sábado (4) até terça (7), acontece a primeira conferência de representantes das
dez cidades. Depois desse encontro, as trocas de informações sobre desafios e
melhores práticas deverão continuar de forma remota.
Avelleda falou à coluna após a primeira sessão do encontro. Disse que estão na pauta
dos trabalhos discussões sobre inúmeros desafios colocados para as cidades pelas
novas tecnologias, a começar pela implantação de regras que não reprimam o
desenvolvimento dos veículos autônomos, pois eles têm grande potencial de ser mais
eficientes em termos de energia e uso racional dos espaços urbanos.
Bruno Santos - 20.de.16/Folhapress

Sérgio Avelleda, secretário municipal dos Transporte de São Paulo
No início do século 20, quando os primeiros automóveis se popularizaram, as cidades
tiveram o desafio de criar uma legislação para eles, pois as vias públicas tinham sido
concebidas para pedestres, cavalos e veículos puxados por animais. Cem anos depois,
vivemos um momento semelhante diante da iminência de uma "nova revolução
industrial", como define Avelleda.
O secretário cita o exemplo das empresas de seguros: "Hoje o risco incide sobre
pessoas, donos dos carros e motoristas. Agora, passará a empresas que produzem o
carro, porque os humanos viram passageiros apenas". Mudará radicalmente também
a demanda por estacionamentos: o carro autônomo poderá levar pessoas ou cargas
de um ponto a outro e, em seguida, partem para outra missão, circulando sem parar
pela cidade. Os veículos não precisarão de estacionamento.
"Nós temos que decidir como será a apropriação pública do espaço das vagas usadas
para estacionamento", diz Avelleda. A redução dos estacionamentos trará uma
vantagem adicional: em média, cerca de 20% do tempo que um carro circula é
dedicado a encontrar lugar para parar.
Perguntado quando ele acha que os carros autônomos vão ser uma realidade presente
na cena urbana das grandes cidades, Avelleda diz que os estudos apresentados na
conferência apontam o ano de 2030. "Mas eu acho que será muito antes, algo como
cinco a sete anos", diz.
Genericamente, há duas formas de tornar um carro autônomo: com equipamentos
"terrenos" ou "satelitais" (o neologismo é meu). No primeiro caso, o carro tem
sensores que interagem com elementos implantados nas calçadas, nos semáforos, nos

outros veículos. O segundo caso, em que o carro do Google é o paradigma, o veículo
é dirigido por equipamentos que interagem com satélites e um mapeamento minucioso
dos locais, feito previamente.
No primeiro modelo, os equipamentos de navegação são mais baratos mas demandam
investimento em infraestrutura nos locais públicos, implantada por governos ou
empresas antes da chegada dos carros. Avelleda compara esses equipamentos aos
que há bastante tempo são usados por trens de metrô. Já o modelo dirigido por satélite
resulta em carros mais caros (a "tecnologia embarcada" é mais sofisticada e hitec)
mas menos investimento público, pois ele tem todas as rotas do planeta em seu banco
de dados.
As decisões dos representantes das dez grandes cidades vão refletir sobre essa opção,
por exemplo. E o que decidirem poderá implicar uma velocidade maior ou menor de
implantação de uma numerosa frota de veículos autônomos.
A fundação Bloomberg Philanthropies foi criada pelo magnata de mídia Michael
Bloomberg, que, depois de enriquecer como dono de uma agência de notícias, foi
prefeito de Nova York por 12 anos, com elogios frequentes à direita e à esquerda. A
instituição se dedica ao apoio de iniciativas relacionadas à gestão das cidades. Em São
Paulo, apoia projetos de redução de acidentes de trânsito, em um acordo firmado
durante a gestão de Fernando Haddad (2013-2016) e renovado pela nova
administração.
A principal parceria é o projeto de intervenções para "acalmar o trânsito" na região de
São Miguel Paulista, que tem 20 vezes mais atropelamentos do que a média da cidade.
O plano está pronto, a secretaria municipal deve divulgá-lo ainda em março e buscará
patrocinadores para as obras civis. O traçado de cruzamentos será alterado, calçadas
serão alargadas e algumas ruas se tornarão calçadões. Em seguida, Avelleda diz que
pedirá apoio semelhante da Bloomberg para as outras dez áreas mais perigosas da
cidade.
E você, está pensando em comprar um carro? Pense bem: ele logo pode virar sucata
semelhante aos cavalos no início do século 20.
Investidor deve ter mais facilidade na hora de negociar ações da Vale
06/03/2017 - Fonte: Folha de S. Paulo

A proposta de reorganização societária anunciada recentemente pela mineradora Vale
vai afetar diretamente quem tem ações preferenciais da empresa –aquelas que têm
prioridade para receber dividendos (parte do lucro distribuída aos acionistas).
O acordo de acionistas prevê a troca das ações preferenciais por ordinárias, com direito
a voto.
As mudanças buscam adaptar a companhia às regras do Novo Mercado da Bolsa,
segmento de governança corporativa mais rígida e que exige mais transparência.

Cada ação preferencial será convertida em 0,9342 ação ordinária. Um dos efeitos
práticos da conversão dos papéis em ordinários é que ficará mais fácil negociar as
ações.
Antes, o detentor de preferenciais só venderia suas ações para quem quisesse comprar
esse tipo de papel. Com uma só ação, esse problema não existe mais.
Em relatório, a BB investimentos afirma que a mudança deve aumentar a liquidez
(facilidade de negociação) das ações da Vale, além de elevar o acesso da empresa ao
mercado de capitais.
"Ter uma companhia listada no maior nível de governança é importante para
impulsionar a atratividade da empresa, pois equilibra os interesses dos seus
stakeholders [no caso, os acionistas] e melhora sua liquidez, aumentando o apetite de
investidores nos negócios da Vale", afirma em relatório a BB Investimentos.
A avaliação é a mesma de Felipe Silveira, analista da Coinvalores. "A pulverização do
controle da empresa diminui a possibilidade de conflito de interesse entre os maiores
acionistas e os minoritários", afirma o especialista.
Sem um bloco de controle definindo os rumos da companhia, caem os riscos de
interferência política na gestão. Hoje, o governo ainda tem influência por meio dos
fundos de pensão e do BNDESPar (braço do BNDES), que também é acionista da
empresa.
A conversão precisa ser aprovada por pouco mais de 54% dos donos de ações
preferenciais da mineradora.
O prazo para que isso aconteça é até o fim de julho.
TRANQUILIDADE
O investidor que compra ações preferenciais da Vale de olho nos dividendos não
precisa se preocupar, segundo Silveira, da Coinvalores.
A perspectiva, segundo o analista, é que a mineradora apresente resultados melhores
com a diluição do comando, o que pode se refletir em lucros maiores e em maior valor
distribuído aos acionistas.
E a expectativa é que esse resultado impulsione ainda mais as ações da mineradora.
Um primeiro sinal disso foi observado no mesmo dia em que as mudanças foram
anunciadas: os papéis subiram mais de 6%.
Com isso, ampliaram os ganhos obtidos no ano por causa da recuperação dos preços
do minério de ferro.
Neste ano, as ações preferenciais da Vale sobem 30%, e as ordinárias, 23,9%.
Silveira diz que há espaço para ganho de escala, pois a mineradora ainda está com
um valor abaixo do observado em concorrentes do setor.
"Ainda há uma questão de governança e falta de transparência que faz com que a Vale
tenha um 'desconto' na avaliação dos investidores."
"Há um potencial de ganho de rentabilidade grande, mesmo que o patamar do minério
não se sustente nos preços de hoje", acrescenta.
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Software e robô ajudam pequenos negócios a atender melhor o cliente
06/03/2017 - Fonte: Folha de S. Paulo
Problemas de atendimento ao consumidor são parecidos em grandes e pequenas
empresas.
Os negócios de menor porte, que não precisam de grandes centrais, têm à mão
serviços eletrônicos para facilitar o atendimento.
A dinamarquesa Zendesk oferece no Brasil um software integrado a uma central
telefônica que custa US$ 9 por mês (R$ 28).
"Ele une todos os canais de comunicação da empresa e verifica a prioridade do cliente,
além de analisar uma massa gigantesca de dados", afirma Márcio Arnecke, diretor de
marketing da companhia.

Central de atendimento montada pela empresa AeC, em Campina Grande (PB)
Na Nama, start-up paulistana, quem faz o serviço pesado é um robô que lê as
mensagens de texto que trazem pedidos feitos por clientes, diz o sócio Rodrigo Scotti.
"Ele separa a pergunta mais recorrente da mais específica e agiliza cada demanda. O
índice de resolução beira os 70%."
Já a israelense Nice testa no Brasil um software que reconhece a voz do cliente pelo
celular e pode ser usado para liberar de forma menos burocrática pagamentos a
distância.
Para Alexandre Moreira, presidente da AeC, que presta serviços de "call center", as
empresas têm de se estruturar antes de criar um SAC. "Há negócios que não sabem
como funcionam seus processos internos. Assim, nenhum atendente faz milagre."

Montadoras fazem promoções para reduzir estoques; confira
06/03/2017 - Fonte: Folha de S. Paulo
O descompasso continua: o crescente número de lançamentos de automóveis segue
caminho inverso ao das vendas. Fevereiro foi mais um mês de queda nos
emplacamentos de carros de passeio e veículos comerciais leves.
O primeiro bimestre apresentou retração de 5,4% em comparação ao mesmo período
de 2016 -que já havia sido fraco. Os dados são da Fenabrave (federação que
representa os distribuidores de veículos novos).
Em um cenário assim, fabricantes e lojistas estão bem mais abertos à negociação.
"É um bom momento para quem tem poder de compra e pode pagar à vista ou
consegue acessar planos atraentes de parcelamento", afirma Rafael Abe, gerente de
pesquisas da Jato do Brasil, consultoria global especializada no setor automotivo.
Abe lembra que a redução da taxa Selic ainda não chegou ao consumidor. O
especialista alerta sobre opções com parcela residual elevada. "Em algum momento
deverá ser pago o total negociado. Com os juros, o valor final ficará caro".
VOLUME BAIXO
Quem deseja um carro novo e tem reservas que permitam ao menos dar uma boa
entrada (a partir de 50% do valor do veículo) encontrará opções interessantes mesmo
entre modelos que são considerados sucessos de vendas.
O mercado automotivo está tão parado que até os campeões registram volumes baixos
de emplacamentos diante da capacidade produtiva de seus fabricantes.
Modelos 2016/2017 em estoque são os que apresentam os maiores descontos. As
marcas já estão produzindo a linha 2018 de vários carros, e precisam evitar o
excedente de estoque. Dessa forma, carros cujo desenho não mudará entram no
pacote de reduções, como a picape Fiat Toro e o recém-lançado Volkswagen Gol Track.
Quem pretende dar um carro como parte do pagamento deve pesquisar bastante antes
de entregar seu veículo por qualquer valor. O segmento de seminovos está aquecido:
de acordo com a Fenauto (entidade que representa lojistas), a venda de usados
cresceu 15,4% em janeiro deste ano em relação ao mesmo mês em 2016.
Do lado dos fabricantes, há expectativa de recuperação ao longo de 2017, mas sem
números expressivos.
"Este ano será de consolidação, estável. Aguardamos crescimento para 2018", diz
Frédéric Drouin, novo presidente da Jaguar Land Rover para América Latina.
O executivo, que já esteve à frente da Peugeot no Brasil, conhece bem as idas e vindas
do mercado nacional.
"Quando as vendas chegaram a 3 milhões de unidades, todos sonhavam com 5
milhões, mas a média atual indica algo por volta de 1,7 milhão. Eu conheci o Brasil
quando o mercado era de 1 milhão e todos ficavam satisfeitos quando havia
crescimento. É questão de perspectiva", afirma Drouin.

Instituto Renault amplia investimento social
06/03/2017 - Fonte: Automotive Business

Criado há seis anos para ser o braço de iniciativas socioambientais da empresa no
Brasil, o Instituto Renault apresentou em 2016 expressivo crescimento das ações em
seus três eixos de atuação: educação para segurança no trânsito, capital humano e
meio ambiente. Segundo estimativas da organização patrocinada pela Renault, cerca
de 500 mil pessoas já foram atingidas de alguma forma por essas ações.
Para este ano, o instituto planeja ampliar os investimentos sociais e busca promover
mais parcerias com corporações e outras organizações para potencializar seus
programas.
“O objetivo da empresa também é contribuir com o desenvolvimento social no País”,
resumiu Caíque Ferreira, vice-presidente do Instituto e diretor de comunicação da
Renault, durante a apresentação dos resultados da organização e divulgação de novos
projetos na sexta-feira, 3.
“O foco bem definido nesses três eixos de atuação nos permitiu alcançar resultados
expressivos em todos os programas que executamos e nos projetos que apoiamos”,
acrescentou.
EDUCAÇÃO PARA SEGURANÇA NO TRÂNSITO
As iniciativas do Instituto Renault de apoio à educação para promover a segurança no
trânsito são os que vêm apresentando expansão mais rápida nos últimos três anos. A
organização replica aqui programas já apoiados pela empresa em 34 países.
O maior deles, de grande impacto futuro, é “O Trânsito e Eu”, direcionado a crianças
de 7 a 11 anos de idade.
O programa envolve aulas em escolas da rede pública municipal que passam a fazer
parte da grade curricular, além de visitas a minicidades montadas para colocar as
orientações em prática a bordo de carrinhos a pedal, pilotados por pequenos
motoristas em ruas sinalizadas em meio a pedestres mirins. No período 2015-2016
essas ações atingiram 47 mil alunos, em rápido crescimento de 245% sobre os 13,6
mil de 2014.
No ano passado, o programa envolveu 382 escolas e formou 1,4 mil professores como
educadores de trânsito, que ensinam em aulas teóricas e práticas princípios de
legislação e civilidade no trânsito – algo fundamental para garantir futuro melhor no
País onde morrem mais de 30 mil pessoas por ano em acidentes e crimes cometidos
atrás do volante.
Em conjunto com parceiros locais, em 2016 foram inauguradas mais duas minicidades
em Maringá (PR) e em Santa Barbara D’Oeste (SP). Assim o projeto passou a contar

com oito circuitos-escola fixos, somando a São Bernardo do Campo e Itu (SP), Pelotas
(RS), Curitiba, Quatro Barras e São José dos Pinhais (PR).
Este ano está prevista a abertura de duas novas minicidades em São Paulo e Botucatu.
Também são realizadas ações itinerantes, como as que aconteceram nos eventos
ExpoIngá e no Salão do Automóvel de São Paulo, além de shoppings em Sorocaba,
São José do Rio Preto e Curitiba, e dois dos principais parques de São Paulo: Ibirapuera
e Villa-Lobos.
Ainda no mesmo eixo de educação para o trânsito, o público adulto foi atingido com a
realização do 4º Open Fórum – Trânsito e Transformação, em Curitiba, reunindo
especialistas para falar sobre alguns dos principais temas da mobilidade no País;
evento que teve uma edição especial durante o Salão do Automóvel de São Paulo.
O Instituto Renault também promoveu no ano passado duas edições do curso Direção
Segura em Campinas: uma para a imprensa e outra para mulheres. Este ano estão na
agenda novas ações itinerantes e a estruturação de uma sala digital, com jogos virtuais
sobre trânsito e direção.
CAPITAL HUMANO
No eixo dedicado ao capital humano, o Instituto Renault reformulou seu programa
educacional Renault Experience 2.0 (RX2.0), que executa em parceria com
universidades como Mackenzie de São Paulo de PUC do Paraná.
“O objetivo é levar a realidade da indústria para dentro do meio acadêmico e lançar
desafios para que os alunos tragam soluções”, explica Caíque Ferreira. A iniciativa
estimula jovens a transformar ideias inovadoras em realidade nos campos de interesse
de um fabricante de veículos, como mobilidade e conectividade, por meio do modelo
de empreendimentos startups.
Agora em plataforma totalmente on-line, o R.X. 2.0 atingiu a marca de 450 projetos
inscritos (aumento de 90% ante 2015), com o envolvimento de 1,5 mil alunos
(+275%), de 82 instituições de ensino de 12 estados brasileiros. O programa
atualmente está em sua terceira etapa, chamada “Business Lab”, com 30 projetos
selecionados em fase de prototipagem. Destes, três serão acolhidos dentro de uma
incubadora em Curitiba para que se transformem em soluções reais.
DA BORDA DA SOCIEDADE À CHAMPS-ÉLYSÉES
No mesmo eixo, o Instituto deu continuidade e ampliou as ações realizadas no seu
mais bem-sucedido projeto social, que patrocina em conjunto com outras empresas
em parceria com a Associação Borda Viva –organização de interesse social localizada
no maior bairro de São José dos Pinhais, Borda do Campo, onde residem cerca de 40
mil pessoas, bem ao lado da fábrica da Renault.
Em 2015, direcionando parte dos recursos financiados pelo BNDES para seu programa
de investimento no País, a Renault, por meio do Instituto, comprou um terreno na
região e construiu a nova e ampla sede da associação, onde estão empreendimentos
que geram renda para a comunidade participante, com uma cozinha que fornece
refeições para eventos corporativos e seu próprio restaurante no local, e uma oficina
de costura especializada em reaproveitar sobras de cintos de segurança e
revestimentos de bancos usados na produção dos carros para confeccionar bolsas,
mochilas, nécessaires, pastas e carteiras.

A Casa de Costura da Associação Borda Viva: exportação de bolsas
feitas de sobras de cintos e revestimentos para venda no L’atelier Renault,
showroom da marca na Avenida des Champs-Élysées, em Paris
Com a ampliação e orientação de profissionais para melhorar qualidade e design, foi
criada uma grife para os produtos da Associação Borda Viva e o faturamento da oficina
de costura foi multiplicado por três em 2016. Um dos destaques foi o início das
exportações de bolsas e acessórios para o L’atelier Renault, showroom da marca
localizado na requintada Avenida des Champs-Élysées, em Paris.
Além disso, em dezembro, as concessionárias Renault Fórmula Parque e Globo (Água
Verde), de Curitiba, também começaram a expor e vender os produtos, garantindo
mais visibilidade para o projeto.
Este ano outras concessionárias em São Paulo e no Rio de Janeiro vão fazer o mesmo,
justificando assim a ampliação da Casa de Costura, que em breve deve receber mais
seis máquinas. A expectativa é de aumentar as receitas em cerca de 25% e formar
mais 30 costureiras da comunidade (número 25% maior que o de 2016).
O faturamento da cozinha da Borda Viva também cresceu no ano passado, foi 25%
maior. O número de refeições servidas no restaurante aumentou três vezes, para 150
por dia em média, e foram fornecidos 106 coffee breaks para empresas da região.
Além disso, a associação garante a segurança alimentar de crianças que estudam no
bairro, com média de 134 refeições gratuitas por dia (foram 33.768 no ano).
Em 2017 mais ações com a Borda Viva devem ser implementadas com a ampliação da
sede e criação de uma escola de informática e cursos de empreendedorismo. Também
será realizada uma pesquisa na região da Borda do Campo para fazer um diagnóstico
mais preciso das condições e necessidades da comunidade.
Caíque Ferreira destaca que o objetivo é sempre garantir a sustentabilidade do
empreendimento social, daí a importância de dividir o apoio com mais empresas
parceiras: “Se algum dia o Instituto sair do projeto, a ideia é que ele continue mesmo
assim”, afirma. “Os parceiros fazem toda a diferença para o crescimento do projeto,
mas também não se consegue nada se a comunidade não se organizar para se
transformar”, diz Rose Santos, presidente da associação fundada em 2002.
Montadoras se unem para criar padrão de veículo elétrico
06/03/2017 - Fonte: Automotive Business

Um projeto de origem dinamarquesa denominado Parker está traçando o caminho para
a próxima geração de veículos elétricos: formado por equipes da Nissan, Mitsubishi e

Grupo PSA, além das empresas como Enel, Nuvve e Insero, especializadas em redes
integradas. Orçado em equivalentes € 2 milhões, a ideia é desenvolver um padrão
universal para que veículos elétricos possam colaborar para um futuro sistema de
geração de energia renovável, no qual o veículo é integrado como ativo e fonte de
energia.
Para isto, as montadoras participantes do projeto já implementaram a tecnologia V2G
– vehicule-to-grid (veículo para a rede) em vários modelos de automóveis: ela
possibilita que o veículo elétrico se torne parte de uma rede integrada: além de receber
energia, ele poderá fornecê-la para a rede, apoiando ativamente a rede elétrica.
“É importante ter uma definição comum do que é o veículo de rede integrada, pois
garante que os carros, por meio de suas marcas que produzem em série, tenham as
capacidades técnicas necessárias para apoiar de forma a melhorar a rede”, explica o
gerente do projeto Parker, Peter Bach Andersen.
Para chegar a esta definição comum, o projeto dinamarquês demonstrará e definirá
as capacidades técnicas que os futuros veículos elétricos devem suportar para lançar
o V2G em todo o mundo.
Além disso, o projeto dará os primeiros passos para o desenvolvimento de um
certificado de Grid Integrated Vehicle (GIV – Veículo de Rede Integrada), o qual os
fabricantes de automóveis podem solicitar para registrar a capacidade dos veículos de
suportar a rede.
As capacidades do V2G tornarão os futuros veículos elétricos mais atraentes para os
consumidores, uma vez que poderão, entre outras coisas, vender serviços à rede.
No projeto, os parceiros vão explorar as oportunidades comerciais viáveis, testando e
demonstrando os serviços V2G em todas as marcas de automóveis. Também serão
identificadas barreiras econômicas e regulatórias, bem como os impactos econômicos
e técnicos das aplicações deste no sistema energético e em seus mercados.
“A Nissan é conhecida pela inovação e qualidade, particularmente nos veículos
elétricos, e pretende ser líder no desenvolvimento de veículos-para-rede", gerente de
V2G e armazenamento da Nissan, Nicolas Joubaud.
“Nós estamos orgulhosos de participar do projeto Parker, o que nos dará uma
compreensão ainda maior de como integrar veículos elétricos na rede em uma escala
maior. A Nissan acredita que a integração da rede vai revolucionar o mercado de
energia por meio da transformação de um veículo elétrico em um ativo de energia”.
“O V2G é uma das tecnologias mais promissoras por meio da qual estes desafios
podem ser enfrentados e, por isso, além de participar do projeto Parker,
desenvolvemos também o Frederiksberg Pilot na Dinamarca, que é o primeiro hub V2G
comercial na Europa”, disse o responsável global de infraestrutura e redes do Grupo
Enel, Livio Gallo.
Como parte do projeto, o Parker irá interagir e extrair os dados do Frederiksberg Pilot,
além de realizar testes com sete veículos elétricos e seis estações de carga.

Honda baixa preço do scooter SH300i 2017
06/03/2017 - Fonte: Automotive Business

A linha 2017 do scooter Honda SH300i trouxe como principal mudança a redução de
preço. O novo valor sugerido é de R$ 20.990, 11% a menos do que quando foi lançado
há um ano.
Com esse reposicionamento ele está mais próximo de seu principal concorrente, o
Dafra Citycom S 300i, tabelado atualmente em R$ 18.990.
Um ano atrás a diferença entre eles era de R$ 5,1 mil (o Dafra custava R$ 18.490). O
SH300i tem motor de 24,9 cavalos, freios ABS de série e faróis principais com LEDs.
No Dafra Citycom a potência é de 27,8 cv, mas os freios não têm sistema
antitravamento e os faróis usam lâmpadas convencionais. A transmissão é automática
do tipo CVT em ambos os modelos, que são montados em Manaus.
Além do preço mais baixo, a linha 2017 do scooter Honda recebeu a opção vermelha
no lugar da branca. Ele também é disponível em cinza metálico. O SH300i tem
desempenho surpreendente.
Nas saídas de semáforo ele pula na frente dos carros e até de motos com 500 cc. Os
freios e a estabilidade em curvas são pontos fortes.
O ponto negativo é a posição em que foi instalado o para-brisa. Ele fica muito próximo
ao piloto e as pancadas com o capacete são frequentes. O SH300i tem garantia de
três anos sem limite de quilometragem, com fornecimento gratuito de óleo por sete
revisões.
Volkswagen reverte crise e volta ao lucro em 2016
06/03/2017 - Fonte: Automotive Business

Após registrar prejuízo de € 5,51 bilhões em 2015, o Grupo Volkswagen retorna ao
lucro em 2016 ao reportar ganhos de € 2,79 bilhões, de acordo com seu relatório de
balanço financeiro do fechamento do ano. Embora o faturamento tenha crescido 2%
no período, para € 217,2 bilhões, a companhia demonstra o efeito do dieselgate em
suas contas: as provisões para arcar com as despesas do escândalo subiram de € 7,5
bilhões para € 16,8 bilhões, marcadas no relatório como itens especiais.

O grupo também reverteu o prejuízo operacional de € 4 bilhões em 2015 para um
lucro operacional de € 7,1 bilhões em 2016, com margem operacional de 3,3%.
A liquidez da divisão automotiva cresceu consideravelmente, de € 24,5 bilhões para €
27,2 bilhões, alta de 11%. As vendas do grupo tiveram leve aumento, de quase 4%,
para pouco mais de 10,3 milhões de unidades em todo o mundo, com uma produção
crescendo no mesmo nível.
Isso representa uma forte política de gerenciamento de estoque, além de significar um
alento quanto a redução de custos. No balanço, a Volkswagen destaca ainda uma
persistência maior das dificuldades em mercados como os do Brasil e da Rússia ao
longo de todo o ano passado. Por aqui, a montadora vendeu 36% menos em 2016.
“Como os números mostram, a Volkswagen está muito bem posicionada em termos
operacionais e financeiros, o que nos torna otimistas em relação ao futuro. A nova
estrutura com mais responsabilidades descentralizadas fortalecerá as nossas marcas
e regiões e aumentará a nossa proximidade com os clientes, tornando-nos mais
rápidos e mais focados e eficientes, o que nos permitirá fazer um uso mais centralizado
nos pontos fortes do nosso grupo e em seu potencial para sinergias”, disse o CEO do
Grupo VW, Matthias Müller.
Como parte de seu plano estratégico Together 2025, que visa, entre outras ações a
redução de custos – o que também ajudou a companhia a apurar tais resultados em
2016 – a Volkswagen anunciou que está limitando os salários variáveis (bônus) de
altos executivos do grupo, a partir de um novo sistema de que envolve os membros
do conselho de administração.
O limite máximo ficou acertado em € 2,1 milhões para o presidente do conselho e em
€ 1,35 milhões para os demais conselheiros. A remuneração máxima anual ficou em
€ 10 milhões para o presidente e em € 5,5 milhões para os demais membros. Segundo
a empresa, esta mudança significa uma redução de 40% se comparada com o sistema
anterior.
Tais pagamentos estão condicionados a um bom desempenho anual: só serão pagos
se a companhia alcançar seus objetivos financeiros. O grupo determina que nenhuma
remuneração variável seja paga se o lucro operacional ficar abaixo dos € 9 bilhões,
com um retorno de vendas de 4%, incluindo os resultados vindos da China.
Cummins passa a fornecer motor para Maxloader
06/03/2017 - Fonte: Automotive Business

Pá carregadeira é o primeiro equipamento Maxloader nacionalizado
A Cummins e seu distribuidor Motormac apresentam na feira agrícola Expodireto
Cotrijal (de 6 a 10 de março em Não-me-Toque, RS) a pá carregadeira Maxloader
MAX934N nacional equipada com motor eletrônico QSB 4.5.

Segundo a Cummins, a Motormac foi responsável pelo desenvolvimento do propulsor
para essa aplicação. O motor QSB 4.5 produz 160 cavalos e atende à norma atual de
emissões para Máquinas Agrícola e Rodoviárias (MAR-1).
A Cummins produz no Brasil diferentes motores eletrônicos para os mercados de
construção e agrícola. As cilindradas variam de 4,5 a 9 litros. A empresa também pode
fornecer duas versões importadas, QSG 12 litros e QSX 15 litros. Em 2016 a Maxloader
anunciou investimento de R$ 20 milhões até 2019 para produzir pás carregadeiras e
empilhadeiras no País.
Jaguar Land Rover mostra Velar, novo SUV
06/03/2017 - Fonte: Automotive Business

A Jaguar Land Rover mostrou na Europa o Range Rover Velar, um novo utilitário
esportivo situado entre o Range Rover Evoque e o Range Rover Sport. Segundo a
fabricante, o carro chega ao mercado global até o fim deste ano. Haverá seis opções
de motor, entre elas o 2.0 turbodiesel de 180 cavalos e o 3.0 V6 de 380 cv a gasolina.
A lista de itens de segurança inclui frenagem autônoma de emergência, detecção de
pedestres e detecção das condições do motorista. As tecnologias para uso fora de
estrada incluem sistemas de controle eletrônico que mantêm a tração e a aderência
até mesmo em condições muito críticas, como em subidas e descidas com lama, areia
ou cascalho, por exemplo.
O novo carro mede 4,8 metros, tem 2,87 m de distância entre eixos, porta-malas de
673 litros e pode rebocar até 2,5 mil quilos. Para aumentar a segurança em operações
de reboque o Velar conta com o sistema eletrônico Tow Assist, que calcula toda a
trajetória do veículo considerando os efeitos físicos do que está sendo rebocado. Isso
evita aquelas oscilações de trailers e carretas que comprometem a segurança.
O Velar traz o novo sistema de infoentretenimento Touch Pro Duo, com duas telas
sensíveis ao toque de dez polegadas com alta resolução. Um detalhe externo chama a
atenção: as maçanetas ficam embutidas nas portas. A fabricante ainda não informa
quando o modelo chegará ao Brasil. É muito provável que isso ocorra só em 2018. ·
Indústria começa 2017 com maior consumo de energia; veículos e têxteis
puxam alta
06/03/2017 - Fonte: CIMM
Os primeiros três meses de 2017 apontam alta no consumo de eletricidade do Brasil
em relação ao ano anterior, em um desempenho puxado principalmente pela indústria,
e com destaque para os segmentos de veículos e têxteis, de acordo com relatórios de
instituições do setor nesta sexta-feira.
O desempenho marca um contraste ante a retração da demanda nos últimos dois anos
e sugere um possível início de retomada na atividade de alguns segmentos da

indústria, que responde por quase um terço do consumo de eletricidade no Brasil, de
acordo com análises da estatal Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e da Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).
A EPE contabilizou uma alta de 2,8 por cento no consumo de energia elétrica em
janeiro, enquanto dados prévios da CCEE apontam para uma elevação de 0,6 por cento
em fevereiro.
Também nesta sexta-feira, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) apontou
expectativa de que a carga de energia do sistema interligado do Brasil deverá subir
1,8 por cento em março. A carga representa o consumo mais as perdas de energia na
rede.
O boletim da EPE aponta para um crescimento de 20,4 por cento no consumo da
indústria têxtil em janeiro, seguida por expansão de 15,1 por cento na utilização de
eletricidade pelo setor de veículos. Setores de borrachas e metalurgia também tiveram
altas relevantes, de 8,1 por cento e 6,9 por cento, respectivamente.
"O resultado do consumo industrial de eletricidade talvez aponte uma possível
transição gradual de estabilização da economia, embora sinais mais consistentes
precisem ser observados para se afirmar isso", afirma a EPE.
Já os dados prévios da CCEE indicam que clientes da indústria de veículos e têxtil,
além do setor de saneamento, elevaram a compra de eletricidade no mercado livre de
energia em fevereiro, "caracterizando uma leve recuperação na atividade desses
segmentos".
A CCEE aponta um crescimento de 6,7 por cento no consumo da indústria de
saneamento, 5,2 por cento para veículos e 1,9 por cento para o setor têxtil em
fevereiro. Já o setor metalúrgico apontou alta de 1,7 por cento.
Os dados da CCEE eliminam o efeito da maior adesão de empresas às negociações no
mercado livre, onde o consumidor negocia contratos de energia diretamente com
geradores e comercializadoras. Se considerado o maior número de empresas no
mercado, o consumo no ambiente livre teria subido 18,5 por cento na comparação
anual em fevereiro.
Cautela
Apesar dessas indicações positivas, o sócio da comercializadora de energia Compass,
Marcelo Parodi, ainda adota um tom de cautela sobre o ritmo do consumo de
eletricidade em 2017.
"O ano está começando melhor, mas em nossa leitura isso se deve mais à temperatura
e ao uso de ar condicionado do que à retomada do consumo por parte do setor
produtivo. Das empresas que atendemos, ainda não sentimos retomada... tem que
ver se isso vai materializar, ter sinais claros", explicou.
Motor a combustão vira fábrica de hidrogênio
06/03/2017 - Fonte: CIMM
Já imaginou transformar um motor a combustão, com sua conhecida mania de queimar
petróleo e exalar gases poluentes, em uma fábrica de hidrogênio, um combustível
limpo que pode ser queimado em motores menos poluentes ou usado diretamente
para produzir eletricidade em células a combustível?

Pois foi justamente isso o que fizeram David Anderson e seus colegas da Universidade
de Tecnologia da Geórgia, nos EUA.
Acrescentando um catalisador, uma membrana de separação do hidrogênio e um
sorvente de CO2 ao tradicional motor de quatro tempos, Anderson criou um sistema
de reforma de hidrogênio que produz o combustível verde em temperatura
relativamente baixa, em um processo que pode ser escalonado para maior ou para
menor para atender necessidades específicas.
Isto significa, por exemplo, que o aparelho pode vir a ser usado não apenas em
grandes usinas, mas também como unidade geradora autônoma para uso em fábricas,
residências e até em veículos. Quando totalmente desenvolvido para uso automotivo,
por exemplo, será possível ter um carro a hidrogênio com um tanque de gás natural
e outro de água.
Reator a pistão
Batizado de Champ, sigla em inglês para reator de membrana ativa CO2/H2 a pistão,
o dispositivo opera a temperaturas muito menores do que os processos convencionais
de reforma do hidrogênio a vapor, consome menos água e também pode operar com
vários combustíveis, como gás natural, metano, metanol ou biocombustíveis.
A chave para o processo de reação é o volume variável proporcionado pelo pistão
subindo e descendo dentro do cilindro. Assim como acontece em um motor
convencional, uma válvula controla o fluxo de entrada e saída dos gases à medida que
o pistão se desloca para cima e para baixo.
Uma inovação chave foi a montagem de um sistema de absorção interna do dióxido
de carbono (CO2), um subproduto do processo de reforma do metano, para que ele
possa ser concentrado e expelido do reator para captura, armazenamento ou
utilização.

Esquema de funcionamento do reator de membrana ativa CO2/H2 a pistão.
Imagem: David Anderson/Georgia Tech
Fábrica de hidrogênio de quatro tempos
e forma similar ao motor a combustão dos carros, o sistema de geração de hidrogênio
de quatro tempos funciona da seguinte forma:

1º tempo - o gás natural (metano) e o vapor são puxados por sucção para dentro do
cilindro através de uma válvula à medida que o pistão é abaixado. A válvula fecha-se
quando o pistão atinge o fundo do cilindro.
2º tempo - o pistão sobe, comprimindo o vapor e o metano conforme o reator é
aquecido. Uma vez atingido aproximadamente 400º C, reações catalíticas formam
hidrogênio e dióxido de carbono. O hidrogênio sai através da membrana seletiva e o
dióxido de carbono pressurizado é absorvido pelo material sorvente, que fica
misturado com o catalisador.
3º tempo - com o hidrogênio tendo saído do reator e o dióxido de carbono capturado
pelo sorvente, o pistão se abaixa, reduzindo o volume e a pressão no cilindro. O dióxido
de carbono é liberado do sorvente para dentro do cilindro.
4º tempo - o pistão é novamente movido para cima e a válvula se abre, expulsando o
dióxido de carbono concentrado e limpando o reator para o início de um novo ciclo.
"Todas as peças do quebra-cabeça se juntaram. Os desafios futuros são
principalmente de natureza econômica. Nosso próximo passo será construir um reator
Champ de escala piloto," disse o professor Andrei Fedorov, coordenador da equipe.
Iscar apresenta soluções
automotivo

avançadas

de ferramentais

para segmento

06/03/2017 - Fonte: CIMM
Soluções de usinagem para peças da indústria automotiva tais como turbo
compressor, bloco de motor, válvula, eixo de comando de válvulas, pistão
com ferramentas de corte com tecnologia Iscar.
Fatores de mudança constante, como a gasolina com preços instáveis, legislações de
proteção ao meio ambiente cada vez mais rígido e a evolução de tecnologias mais
eficientes garantem uma posição de mercado automotivo global em constante
mudança. Esses fatores também aumentam a atual competição entre os fabricantes
de automóveis e OEM’s, e ditam tendências automotivas de fabricação da indústria de
hoje.
Este artigo tem foco em uma dessas tendências - Otimização ICE
combustão Interna) / Engine Downsizing Revolution

(Motor de

Os motores atuais têm se tornados menores, mais leves, econômicos e
ambientalmente corretos, cada vez mais refinados e silenciosos, enquanto fornecem
25-30% mais energia e torque do que gerações antigas de unidades de potência.
O Turbo compressor agora onipresente desempenha um papel fundamental na
Otimização ICE.
Um turbo compressor utiliza gases de escape anteriormente desperdiçados do motor
para girar uma turbina que aciona um compressor de ar. Quando impulsionados para
as câmaras de combustão do motor, a mistura ar/combustível resultante aumenta
significativamente o desempenho do motor, e melhora muito sua eficiência.
Uma consequência indesejável da utilização de um turbo compressor é que o calor
gerado aumenta a temperatura do alojamento da turbina a 900°C em motores diesel,
e até 1100°C em unidades de potência a gasolina.

Como é crucial que esses componentes funcionem de forma eficiente em temperaturas
tão elevadas, alojamentos de turbinas são fabricadas de aço austenítico fundido
resistentes ao calor, que têm relativamente alta resistência a fluência, boa estabilidade
térmica e excelente fundibilidade.
Esta solução de material seria perfeita se os alojamentos da turbina pudessem ser
usinados com facilidade, no entanto, muitos fabricantes de turbo compressores
enfrentam problemas ao usar ferramentas standard para usinagem de alojamentos de
turbina.
Pastilhas de metal duro standard geralmente podem usinar apenas algumas peças
antes de pararem de funcionar. Em muitos casos, estes problemas de quebra de
ferramentas podem levar falha total e danos a máquinas e outros equipamentos caros.
Como um dos principais fornecedores para o setor automotivo global, o departamento
automotivo da ISCAR foi chamado para ajudar a corrigir os problemas acima.
Essencialmente, haviam dois principais problemas a resolver: Prolongar a vida da
aresta de corte da ferramenta e desenhar ferramentas de corte especiais, para
minimizar o tempo de usinagem dessas peças complicadas, que estão sendo
produzidas em milhões em todo o mundo.
A maior vida útil da ferramenta minimiza o tempo de parada da máquina e torna o
processo muito mais eficiente. Como resultado, o departamento de P&D da ISCAR
desenvolveu novas classes de metal duro, que podem operar em velocidades altas de
corte e durar muito mais do que as ferramentas standards.
Uma combinação imbatível de novas classes de metal duro da ISCAR, geometrias da
aresta de corte inovadoras e tratamentos de pré e pós-cobertura revolucionários
garantem que arestas de corte das ferramentas durem muito mais tempo e que os
tempos de usinagem sejam reduzidos.

Fresa SOF45 8/16-D100-10-32R
Pastilha S845 SNHU 1305 Aço MS32
Imagem: Divulgação
A MS32, uma das novas classes da ISCAR destina-se principalmente a ser utilizada no
fresamento de desbaste e acabamento. Um substrato de metal duro fornece um
excelente equilíbrio entre a dureza e a resistência, em combinação com um
revestimento de CVD superior MS32 fornece novos níveis de resistência à abrasão.
Esta nova classe avançada foi comprovada em ambientes de usinagem sem
refrigeração, com refrigeração e até mesmo MQL.
Por exemplo, a fresa de facear Ø100mm da ISCAR, SOF45 8/16-D100-10-32R ,
equipado com 10 pastilhas S845 SNHU 1305…MS32 remove facilmente até 6 mm de
material num Aço Fundido Austenítico, Resistente ao Calor a Vc=150 m/min e fz=
3mm/rot. e alcança uma vida útil de 25-30 peças. Os produtos dos concorrentes mal
alcançam 12 peças por aresta.
A economia de tempo adicional é adquirida com a eliminação de várias operações
padrão, através do fornecimento de uma ferramenta única, combinada e

multifuncional. Por exemplo, a ferramenta é capaz de realizar 5 diferentes operações;
furação de desbaste, perfilamento, furação em acabamento, escareamento e chanfro
em um único movimento axial. Assumindo que cada operação leva uma média de 5
segundos do tempo de usinagem, utilizando a ferramenta ilustrada, ISCAR pode
poupar 20 segundos valiosos por ciclo.

Ferramenta Especial Multifuncional. Imagem: Divulgação
Como consequência do descrito acima, economias imprevistas adicionais também são
atingidas pela eliminação de tempo de troca de ferramentas. Considerando que cada
mudança de ferramenta leva aproximadamente 5 segundos, mais 20 segundos do
tempo de ciclo é economizado.
Para resumir, através da implementação de tais ferramentas eficazes, a ISCAR
consegue eliminar 40 segundos de tempos de ciclo, o que contribui diretamente com
a rentabilidade dos clientes. Estes números mínimos não levam em conta outros
fatores vantajosos, tais como a economia de energia, números de configurações,
economia de amortização de máquina e equipamento, etc.
Blocos de Motor
Aproximadamente 10-15 anos atrás, os blocos de motor de ferro fundido mais usados
eram em grande parte substituídos por blocos bimetálicos (blocos de alumínio com
revestimento de ferro fundido inserido).
Hoje, mais e mais fabricantes de automóveis têm substituído este método com os
processos de pulverização térmica (ou CBC – Cylinder Bore Coating), isto é, uma
camada de revestimento especial, que é aplicada diretamente sobre as paredes do
cilindro em alumínio.
Existem alguns diferentes métodos de pulverização térmica: PTWA (Plasma
Transferred Wire Arc Spraying), APS (Pulverização de Plasma Atmosférico), TWA
(Thermal Wire Arc Spraying), etc. Estes revestimentos oferecem muitas vantagens
para o desempenho do motor/carro, sendo as duas mais importantes:



Peso - Os motores ficam muito mais leves sem a presença de revestimento de
ferro fundido pesado.
Lubrificação - O atrito entre os cilindros e pistões é reduzido devido a
microestrutura dos revestimentos.

O problema principal com a fabricação de revestimento CBC é que a sua rigidez é
relativamente elevada e a sua espessura é relativamente irregular. Por isso, uma
operação de retífica de cilindro para atingir o tamanho final pode ser um processo
longo e complicado.
Os engenheiros da ISCAR focaram no ciclo de retífica para que esses tempos fossem
minimizados. Eles fizeram isso substituindo estágios de retífica com pouco consumo
de tempo por uma operação de mandrilamento muito rápida. A ferramenta é equipada

com 4 a 6 pastilhas ISCAR PCBN, que são ajustadas individualmente em um diâmetro
preciso.
PCBN permite que as operações funcionem em parâmetros muito rápidos. Por
exemplo, para mandrilar Ø100mm de cilindro, trabalhamos com a Vc = 400-700
m/min e f = 1-1,2 mm/rot.
Em alguns casos, quando a expulsão do cavaco torna-se um problema, é projetado
junto à pastilha PCBN um formador de cavaco dedicado em sua parte
superior. Quando o mandrilamento é realizado, as arestas de corte se movem em
direção ao centro da barra para evitar arranhar a superfície do cilindro na saída.

Pastilha PCBN para usinagem de aço temperado. Imagem: Divulgação
Existem dois mecanismos comuns (dependendo da máquina): o acionamento por uma
barra de arraste linear, que possui apenas duas posições ('ligado' durante a operação
de mandrilamento e 'desligado' durante o retorno) e acionamento por uma
barra totalmente controlada numericamente, o que pode alterar o diâmetro da
ferramenta em tempo real. Por exemplo, para a produção de furos cônicos, cilíndricos
ou outros formatos, para canal interno ou correção/compensação do diâmetro do furo
(devido ao desgaste da pastilha).
Um fator essencial para o sucesso destas operações é a seleção da classe PCBN
adequada relacionada com o material que está sendo usinado. O equilíbrio adequado
entre a rigidez e resistência da classe deve ser considerado.
Embora o uso de PCBN com refrigerante não seja recomendado, alguns fabricantes de
automóveis insistem em um processo de usinagem com refrigeração. Nestes casos, o
ambiente de usinagem (emulsão ou de óleo de refrigeração, MQL, usinagem a seco,
etc.) deve ser considerado. A geometria da aresta de corte deriva do material usinado,
parâmetros de corte e profundidade de corte (fase-T, Fase -E, Fase-S, aresta afiada
ou brunida, etc.).
Válvulas
As válvulas de troca gasosa, em especial válvulas de escape, estão sempre sob cargas
térmicas intensas. Conforme mencionado anteriormente, as temperaturas dos gases
de escape alcançam mais de 900°C, que constitui um grande desafio para o material
da válvula e pode levar a um desgaste excessivo e fadiga prematura.
Algumas empresas líderes têm desenvolvido novas tecnologias para resolver este
problema. Uma dessas soluções é furar com uma broca canhão a haste da válvula até
a sua cabeça e preencher este furo com sódio. Durante funcionamento do motor, o
sódio absorve o calor gerado e derrete.

As brocas canhão de metal duro da ISCAR fornecem um acabamento de superfície
excepcional, que é crucial para aplicações de válvula oca. Alcance do diâmetro: Ø0.9
– Ø16 mm (metal duro integral).






Precisão de furo de IT7
Excelente linearidade e concentricidade
Mantém o alinhamento de alta precisão no centro do furo
Rugosidade da superfície de Ra 0.4 - 1.6 m pode ser facilmente obtida
Operações de alargamento geralmente são desnecessárias

Broca Canhão de Metal Duro ISCAR-GUNDRILL. Imagem: Divulgação
O efeito de vibração faz com que este líquido se mova para cima e para baixo ao longo
da haste, que dissipa o calor da cabeça da válvula à haste e o esfria. Como resultado,
a cabeça da válvula permanece fria e por isso, dura muito mais tempo, e o risco de
queimadura da válvula, pré-ignição e detonação é reduzido.
Ao realizar estas operações de fabricação, para permitir que o sódio deslize com
facilidade no interior da haste da válvula, o acabamento da superfície da cavidade
interna deve ser o mais liso possível. Para esta aplicação particular, a ISCAR sugere
trabalhar com brocas canhão com uma ponta integral e corpo feito de metal duro.
Essas brocas são projetadas para máquinas convencionais, centros de usinagem,
tornos mecânicos e máquinas de broca canhão dedicadas. Elas estão disponíveis a
partir de Ø 0.9mm, fornecendo rigidez superior e taxas de fluxo de refrigeração
adequadas. Por serem feitas de metal duro, quando comparado com versões soldadas,
essas brocas canhão podem trabalhar com parâmetros de corte e velocidade até 100%
mais elevados.
Especialistas da ISCAR oferecem uma grande variedade de formas geométricas de
broca canhão, que são designados para diferentes taxas de perfuração, precisão de
furo e qualidade de acabamento de superfície. O formato da broca, junto com seu
perfil, deve combinar com o material sendo trabalhado. Na verdade, foi exatamente
isso que nossos especialistas fizeram neste caso em particular.
No entanto, selecionar a geometria correta da broca canhão é apenas um passo
importante para um bom resultado. Um tratamento de aresta de corte adequado
(polimento de face inclinada e afiação de aresta para o lado direito) melhora ainda
mais o acabamento da superfície. Ele também melhora o desempenho e prolonga a
vida útil da broca. Além disso, o próprio corpo da broca canhão está sendo polida.
O corpo fica liso e permite que os cavacos deslizem facilmente no interior do canal em
sua longa caminhada. Os melhores resultados de broca canhão em válvulas ocas foram
alcançados usando uma das melhores classes submicron de metal duro IC08 da ISCAR,
que é protegido por um revestimento AlTiN nano-layer PVD.
Eixo Comando de Válvula
Um conceito relativamente novo para um eixo de comando de válvula mais leve (até
45%) e notavelmente mais barato, em comparação com o método tradicional de

usinagem de ferro fundido ou barra forjada, está unindo eixos de comando de válvula
em módulos.
Este sistema utiliza expansão térmica como o princípio do processo, alguns OEMs
fixam o comando individualmente pré-aquecendo no tubo de aço pré-resfriado. Outros
fixam o comando no tubo de aço, em seguida, usando a pressão do ar quente, expande
o diâmetro dos tubos nos lugares onde envolve com os comandos. Nos dois casos, os
lóbulos de cada comando individual são precisamente dispostos de acordo com a
geometria do eixo de comando de válvula.
Os comandos individuais são produzidos a partir de metal em pó prensado e
sinterizado ou de aços endurecidos. Como existem milhões destes comandos
produzidos a cada ano, os fabricantes desejam reduzir o tempo de ciclo de usinagem
para o mínimo. Visto que OEM’s precisam permanecer flexíveis, para reagir
imediatamente ao mercado que muda frequentemente e quando possível - para gastar
menos dinheiro - eles preferem investir em ferramentas de corte especiais, em vez de
comprar novas máquinas.
A fim de minimizar o tempo de ciclo nesta área, a ISCAR desenvolveu um conceito
revolucionário - uma única pastilha inovadora que é capaz de completar todo o
processo de usinagem do comando. A pastilha notável é capaz de completar o
torneamento frontal, torneamento de desbaste interno, torneamento de acabamento
interno e chanfro. A pastilha fixada tangencialmente, extremamente durável, lida com
todas as 4 operações, incluindo perfil de lóbulo de comando, no maior parâmetro de
corte possível, com igual facilidade e completa o ciclo de usinagem de comando em
poucos segundos.
Para furo profundo em eixo comando de válvula forjado, a ISCAR oferece uma solução
diferente - uma broca longa com uma pastilha de metal duro intercambiável. Essa
nova ideia traz muitas vantagens para OEM’s. Isso torna o processo muito mais
rentável quando comparado ao uso das brocas canhão convencionais.
A pastilha standard está sempre disponível em estoque, tem 3 arestas de corte e não
necessita de reafiação. A pastilha tem um formador de cavacos positivo e uma
geometria de corte que se separam cavacos em vários pequenos segmentos, o que
reduz a força da usinagem (isto é, permite trabalhar com avanços mais elevados) e
melhora a expulsão dos cavacos. Além disso, uma pequena fase alisadora na
extremidade da aresta de corte proporciona uma superfície de furo muito lisa.
A linha de perfuração TRIDEEP da ISCAR (GD-DH…) garante um campo de tolerância
de IT10 e cobre o alcance de Ø 16-28 mm. Uma pastilha padrão TOGT possui três
arestas serrilhadas que criam segmentos de cavacos finos e curtos para cortes mais
suaves.

Broca ISCAR-TRIDEEP e Pastilha padrão TOGT de 3 arestas. Imagem: Divulgação
Estas ferramentas eficientes e rentáveis são altamente recomendadas para aplicações
de furação profunda em eixo de comando de válvula e podem ser usadas em ambos
os tornos e máquinas de broca canhão dedicadas. As brocas GD-DH estão disponíveis

em comprimento de 10, 15 e 25 vezes o diâmetro. Como solicitação de "especiais",
ISCAR é capaz de produzir brocas de até 2400 mm de comprimento TRI-DEEP.
Pistões
Muito mais curto e de parede fina (por vezes soldado por atrito) pistões em aço são
mais leves do que os exemplos convencionais e são capazes de suportar cargas muito
mais elevadas do que os feitos de alumínio. A geometria do pistão T se torna mais
complicada e requer novas ideias criativas para usinagem com dificuldades de atingir
a rugosidade.
Os objetivos da ISCAR na usinagem de pistões de aço são:






Reduzir o número de ferramentas necessárias para diminuir os ciclos de tempo
elevados. Isso requer um alto nível de criatividade, devido o fato que as áreas
usinadas são relativamente difíceis de acessar. Embora a ferramenta deva ser
suficientemente fina para penetrar no pistão sem colisão, ela deve ser forte o
suficiente para resistir a forças de corte elevadas. Os produtos da linha GRIP da
ISCAR proporcionam a rigidez e versatilidade necessária. O conceito de fixação
da pastilha fácil de usar sem acessórios, gera forças muito elevadas de aperto
que seguram a pastilha no alojamento da ferramenta mesmo que as direções
de corte estejam sendo alteradas, isto é, a ferramenta é capaz de realizar canal
em face, virada para a direita e esquerda e operações de perfilamento (sem
vibrações) e deixar uma superfície lisa e brilhante.
Além disso, para expulsar eficazmente cavacos das cavidades complicadas, a
ISCAR fornece uma grande variedade de geometrias de quebra cavacos que
separam os cavacos em pequenos segmentos e permitem a remoção rápida.
Para prolongar a vida útil da aresta de corte. Uma ferramenta de vida útil curta
significa várias paradas da máquina, isto é, - usinagem ineficiente. No entanto
ISCAR provou que o uso de seu conceito Jet HP, que traz um jato de refrigeração
de alta pressão diretamente na zona de corte, proporciona uma vida útil muito
melhorada por aresta de corte. Além disso, o método Jet HP de refrigerante
contribui para um processo eficiente de separação de cavacos.

Ferramentas Especiais e Pastilha ISCAR-GRIP. Imagem: Divulgação
Foto superior: Uma ferramenta especial para a usinagem de quatro ranhuras de anel
de pistão em uma operação de mergulho.
Foto inferior: Ferramenta de perfilamento da ISCAR com pastilha tipo GRIP precisa e
intercambiável, para usinar uma câmera de combustão de difícil acesso na parte
superior de um pistão.
Os prazos de fabricantes de automóveis para o lançamento de novas plataformas e
modelos se tornam mais curtos a cada ano, portanto OEM’s pressionam continuamente
fornecedores Tier 2 e 3 com exigências de prazos cada vez mais curtos.
Embora a maioria dos projetos automotivos da ISCAR são projetados em sua sede, a
coordenação logística da companhia presta atenção especial para os prazos solicitados.

ISCAR tem instalações de produção em todo o mundo, e em muitos casos, para a
fabricação de ferramentas especiais no mais curto prazo possível, a ISCAR escolhe
uma instalação que esteja mais próxima da localização do cliente. Além dos aspectos
de tempo e de logística, este conceito traz muitas vantagens econômicas (menos
impostos, menores custos de transporte, etc.).
Especialistas qualificados e experientes da ISCAR fornecem suporte excepcional e
atendimento em todo o mundo. Nossas equipes acompanham os processos de
produção do cliente até a conclusão e aceitação do projeto completo.
As restrições ambientais para uma fabricação muito mais limpa desempenham um
papel importante no mercado de hoje. A contribuição da ISCAR para a construção de
um mundo melhor hoje e no futuro inclui a oferta de um eficiente programa de
reciclagem de metal duro, ferramentas mais duradouras, produtos com características
de consumo de energia reduzido e o fornecimento de ferramentas compatíveis ao MQL.
Preocupação de PMEs com corrupção sobe
06/03/2017 - Fonte: GS Notícias
Pesquisa da Zurich mostra que 15% das pequenas estão atentas com
transparência da empresa, enquanto nos anos de 2015 e 2014, percentuais
eram de 13,5% e 10,5%
A preocupação com a transparência e com os riscos relacionados à corrupção
aumentou entre os pequenos e médios empresários, mostra uma pesquisa da Zurich.
Para especialistas, esse cenário é positivo no sentido de trazer mais qualidade para a
produção de riqueza ao País. Isto é, a possibilidade de um crescimento econômico
mais sustentável, quando este for retomado no Brasil.
"Está ocorrendo um resgate ético nas empresas e isso é efeito da Operação Lava Jato
da Polícia Federal. Os conceitos estão mudando e isso é positivo para a qualidade dos
negócios", entende o professor de finanças do Ibmec e da Fundação Dom Cabral
(FDC), Gilberto Braga.
Segundo a Pesquisa Global Zurich - realizada em 13 países, incluindo o Brasil, e com
cerca de 2,6 mil pequenos e médios empresários consultados -, cresceu a preocupação
das pequenas e médias empresas (PMEs) brasileiras com a transparência da imagem
e os eventuais riscos que a corrupção pode acarretar aos seus negócios.
Os dados apontam que 15% dos entrevistados responderam que a corrupção é um
dos principais riscos para suas empresas nos próximos meses, levando o Brasil ao topo
deste ranking.
Ainda que "Corrupção" seja o sexto risco apontado pelo empresariado brasileiro na
pesquisa - atrás de falta de demanda do consumidor, alta competitividade, incêndio,
problemas relacionados a transportes e roubo -, quando observados os números dos
levantamentos anteriores, nota-se uma clara tendência de crescimento desta
preocupação. Na pesquisa anterior, 13,5% dos entrevistados apontavam o tema como
um dos riscos. Em 2014, eram 10,5% e, em 2013, apenas 7,2%.
Na média dos 13 países pesquisados, essa ainda é a 12ª preocupação. Em
contrapartida, esta preocupação de 8% em 2013 para 14% em 2016.
Gilberto Braga explica que a maior atenção entre as PMEs com a transparência é mais
um "efeito cascata", uma imposição do mercado como um todo. "As pequenas
empresas que oferecem produtos ou serviços para as grandes estão sendo obrigadas,
por essas companhias maiores, a oferecer contratos e serviços de acordo com os

códigos de ética. E é uma imposição e não modismo. Se quiserem atuar, precisam se
adaptar, o que é algo positivo [para a qualidade dos negócios]", explica o professor,
ao se referir que os efeitos para a economia são mais de longo prazo.
Planejamento
De fato, com a preocupação sobre a imagem da empresa, o movimento de compliance
(implementação de programas e políticas corporativas relacionadas a controles
internos e integridade) já aplicado em grandes companhias, tanto no Brasil, quanto
no mundo, ganha força entre os negócios de menor porte.
Segundo a Zurich, a promulgação da Lei nº 12.846/2013, também conhecida como
"Lei Anticorrupção" ou "Lei da Empresa Limpa", foi importante para o combate a
práticas ilícitas, ao prever a responsabilidade objetiva de empresas pela prática de
atos lesivos contra a administração pública nacional ou estrangeira.
As pequenas e médias empresas do País também passaram a enxergar no compliance
uma oportunidade de se organizar em relação a prevenção de fraudes, segurança de
informações, continuidade de negócios e lavagem de dinheiro.
Para Fernando Saccon, Head de Linhas Financeiras da Zurich, as PMEs perceberam
que, além de contribuir para o gerenciamento interno, o compliance pode ser
vantajoso para seus negócios ao indicar para seus clientes que a empresa está
comprometida em atuar de forma transparente perante o mercado e sociedade.
"Independentemente do tamanho da empresa, existem muitas regras e legislações a
serem seguidas, como as das áreas contábil, tributária e TI, por exemplo", explica.
O especialista da Zurich também comenta que, quanto menor a empresa, maior a
dificuldade de implementação de normas e procedimentos.
Oito segmentos da indústria encolheram mais de 50% em 3 anos
06/03/2017 - Fonte: GS Notícias
Nos últimos três anos, durante a mais brutal e longa recessão do Brasil, quando o
Produto Interno Bruto (PIB) recuou quase 8% e a produção industrial encolheu 17%,
um terço da indústria amargou uma crise ainda pior.
Ela foi fulminante (retração entre 50% e 66%) para oito segmentos e grave (retração
entre 25% e 49%) para outros 25 subsetores, segundo definições estabelecidas em
um estudo do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), que
tomou como base nos dados de produção industrial no país do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
LEIA MAIS Indústria ensaia uma recuperação lenta Retomada da indústria não está
consolidada, avalia Iedi Após 7 meses em queda, produção industrial volta a crescer
A queda no investimento - público e privado - é o principal fio condutor da forte queda
da indústria, diz Rafael Cagnin, economista-chefe do Iedi, ainda que alguns setores
com crise "fulminante" ou "grave" também tenham sido afetados pela retração em
bens de consumo duráveis.
O destaque negativo são cabines e carrocerias para veículos automotores e caminhões
e ônibus, ambos com queda na casa de 60% entre 2014 e 2016. O investimento foi
afetado tanto pelo ajuste fiscal do setor público como pela aversão ao risco, que
restringiu o volume de crédito disponível para o setor privado, além dos efeitos diretos

e indiretos da operação Lava-Jato sobre a economia brasileira e o setor de
infraestrutura.
E junto com essas causas reais, a crise foi potencializada pela piora na confiança de
empresários e consumidores, pondera Cagnin. Se nas empresas essa situação levou
ao corte do investimento, nas famílias ela afetou principalmente o consumo de bens
duráveis.
Com a renda comprometida e diante do desemprego (ou com medo dele), os
consumidores pisaram forte no freio da demanda, acrescenta o economista do Iedi,
ponderando que nos dois casos - das empresas e das famílias - ainda não há sinais
objetivos que permitam reverter a situação e falar em retomada sustentada. "Esses
são segmentos muito ancorados no mercado doméstico e não é fácil redirecionar a
produção para o exterior", pondera, lembrando que a situação das contas públicas
ainda constrangerá o investimento público por bastante tempo.
O levantamento do Iedi também olhou para o último trimestre de 2016 e constatou
uma situação muito diversa na indústria: se um quarto dos setores já cresceu mais de
5% em relação ao último trimestre de 2015, a produção de outro quarto ainda caiu
10% ou mais na mesma comparação. "Estamos no início de uma recuperação que será
muito lenta.
O que será crescer 5% para um setor que encolheu 60%?", questiona Cagnin. O
trabalho do Iedi mostra que nos setores mais ligados ao consumo do dia a dia das
famílias (alimentos, limpeza, higiene), a retração foi muito menos intensa. Em seis
setores, houve, inclusive, crescimento no acumulado de 2014 a 2016.
"Mas são segmentos ligados à alimentação ou exportação", explica o economista,
listando celulose, café e açúcar, entre outros. Como o investimento e o consumo
movido a crédito puxaram a derrocada da indústria, reverter as fortes quedas
acumuladas nos últimos três anos, não será fácil.
"Faltam elementos dinamizadores para a indústria", diz Cagnin, relacionando a queda
dos juros como um fator inicial, ainda insuficiente. Faltam crédito, confiança, redução
do desemprego, projetos públicos de infraestrutura, rodadas de concessões, entre
outros. "As novas rodadas de concessões só devem acontecer no segundo semestre.
E depois que elas acontecem, demoram mais um semestre, no mínimo, para começar
a gerar pedidos para indústria", acrescenta.
Além da ausência de elementos dinamizadores no mercado doméstico, o alento que
poderia vir do mercado externo (que já ajudou alguns setores em 2016), pode ser
comprometido pela recente valorização do real, pondera Cagnon. "Para algumas
empresas, o risco é que a exportação, após um gigantesco esforço para recuperação
de mercados, agora vire prejuízo", diz ele.
Pedidos de falência e recuperação judicial diminuem na comparação com
2016
06/03/2017 - Fonte: GS Notícias
- Os pedidos de falência e de recuperação judicial das empresas brasileiras caíram em
fevereiro em relação a igual mês de 2016, mas avançaram ante janeiro deste ano.
As solicitações de falência, por exemplo, registraram queda de 13,5% em fevereiro
contra o mesmo mês do ano passado (comparação interanual), de acordo com o
indicador econômico da Boa Vista SCPC, que foi divulgado na última sexta-feira.

Na análise mensal, fevereiro apresentou um aumento de 28,7% ante janeiro,
enquanto na variação do acumulado em 12 meses (março de 2016 até fevereiro de
2017 comparado aos 12 meses antecedentes) houve elevação de 6,0%.
Em 12 meses, as falências decretadas ainda subiram 15,9% em relação ao período
anterior, enquanto na comparação interanual houve alta de 11,1% e elevação de
38,9% ante o mês imediatamente anterior.
Considerando os resultados de longo prazo (acumulados em 12 meses), os indicadores
de falências e recuperações judiciais demonstraram continuidade da tendência de
desaceleração dos meses anteriores. Em comparação com fevereiro de 2016 os
indicadores de solvência apresentaram resultados mais favoráveis, devido as melhores
condições macroeconômicas, como a redução dos juros, a desaceleração da inflação,
e a retomada das expectativas em relação a atividade econômica.
Em baixa
Em fevereiro de 2017, o número de recuperações judiciais requeridas teve queda de
25,8% em relação ao registrado um ano antes, em fevereiro de 2016. Foram 115
pedidos contra 155 no mesmo mês do ano anterior. Os dados são do Indicador Serasa
Experian de Falências e Recuperações.
Já em relação à janeiro de 2017 (quando o número de recuperações requeridas foi 82)
houve aumento de 40,2% nos requerimentos.
No acumulado deste ano (janeiro e fevereiro/2017) foram 197 solicitações de
recuperação judicial, número 21,5% menor do que o apurado entre janeiro e fevereiro
de 2016, quando o indicador identificou 251 pedidos.
A maioria das requisições de recuperação nesse período foi realizada por micro e
pequenas empresas (113), enquanto as médias empresas somaram 48 requerimentos
e as grandes companhias, 36.
De acordo com os economistas da Serasa Experian, a queda nos pedidos de
recuperações judiciais neste primeiro bimestre pode estar relacionada com a atual
tendência de redução mais acelerada das taxas de juros.
Trabalhadores e empregadores têm consenso sobre mínimo regional 2017
06/03/2017 - Fonte: Portal Contábil
FIESC, FECOMÉRCIO, FETRANCESC, FAESC, FEHOESC e representantes de centrais
sindicais laborais de Santa Catarina chegaram a consenso para reajustar o mínimo
regional. Os pisos acordados para as quatro faixas foram de R$ 1.078, R$ 1.119, R$
1.179 e R$ 1.235. O índice médio de reajuste foi de 6,76%. Os novos valores foram
acordados durante reunião nesta quinta-feira (2), em Florianópolis. Clique aqui e saiba
mais.
“Estivemos empenhados na busca de um acordo que fosse bom tanto para os
trabalhadores quanto para os empregadores. Temos orgulho do fato de que Santa
Catarina também nessa questão foi pioneira e tem uma legislação inédita em relação
a outros Estados”, disse o presidente da FIESC, Glauco José Côrte, lembrando que o
governo está propondo a reforma trabalhista que tem como grande mérito a
valorização da negociação. “Isso em Santa Catarina fazemos desde 2010, quando
entrou em vigor o piso regional”, afirmou.
Côrte destacou o amadurecimento das negociações nesse período. “Podemos atestar
a lealdade tanto dos trabalhadores quanto dos empresários no sentido de buscar
sempre um bom entendimento e uma boa negociação. Portanto, registramos com

satisfação, mais uma vez, que chegamos a um bom resultado. Queremos que esse
nível de entendimento se irradie para outras inciativas que os dois lados possam tomar
sempre para melhorar a qualidade de vida e a qualificação dos trabalhadores”,
concluiu.
“Cumprimos o dever, como representante dos trabalhadores de modo geral, de
negociar e acertar os valores do piso. Sempre tenho falado nas negociações que a
responsabilidade é das duas partes. Então, cumprimos com o nosso papel e esperamos
que esse processo de negociação seja contínuo”, afirmou o diretor da Federação dos
Trabalhadores no Comércio (FECESC), Ivo Castanheira, que também é coordenador
sindical do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos
(Dieese-SC). “Sempre torcemos para que a economia vá bem. Na medida em que a
economia vai bem, os trabalhadores também poderão ter uma negociação melhor”,
finalizou.
Entre os participantes da negociação estiveram presentes pelo lado empregador:
FIESC (Federação das Indústrias de SC); FAESC (Federação da Agricultura);
FECOMÉRCIO (Federação do Comércio), FETRANCESC (Federação das Empresas de
Transportes de Cargas) e Federação dos Hospitais (FEHOESC). Entre as instituições
que representaram os trabalhadores estiveram: FECESC, FETIESC, FETIAESC, Força
Sindical, Nova Central dos Trabalhadores, UGT, CUT, FETAESC e Dieese.
Piso Atual

Piso proposto 2017

Primeira Faixa

R$ 1.009

R$ 1.078

Segunda Faixa

R$ 1.048

R$ 1.119

Terceira Faixa

R$ 1.104

R$ 1.179

Quarta Faixa

R$ 1.158

R$ 1.235

Trabalhadores que integram as quatro faixas do mínimo regional catarinense:
Primeira faixa:
1. a) na agricultura e na pecuária;
1. b) nas indústrias extrativas e beneficiamento;
1. c) em empresas de pesca e aquicultura;
1. d) empregados domésticos;
1. e) em turismo e hospitalidade; (Redação da alínea revogada pela LPC 551/11).
1. f) nas indústrias da construção civil;
1. g) nas indústrias de instrumentos musicais e brinquedos;
1. h) em estabelecimentos hípicos; e
1. i) empregados motociclistas, motoboys, e do transporte em geral, excetuandose os motoristas.
Segunda faixa:

1. a) nas indústrias do vestuário e calçado;
1. b) nas indústrias de fiação e tecelagem;
1. c) nas indústrias de artefatos de couro;
1. d) nas indústrias do papel, papelão e cortiça;
1. e) em empresas distribuidoras e vendedoras de jornais e revistas e empregados
em bancas, vendedores ambulantes de jornais e revistas;
1. f) empregados da administração das empresas proprietárias de jornais e
revistas;
1. g) empregados em empresas de comunicações e telemarketing; e
1. h) nas indústrias do mobiliário.
Terceira faixa:
1. a) nas indústrias químicas e farmacêuticas;
1. b) nas indústrias cinematográficas;
1. c) nas indústrias da alimentação;
1. d) empregados no comércio em geral; e
1. e) empregados de agentes autônomos do comércio.
Quarta faixa:
1. a) nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico;
1. b) nas indústrias gráficas;
1. c) nas indústrias de vidros, cristais, espelhos, cerâmica de louça e porcelana;
1. d) nas indústrias de artefatos de borracha;
1. e) em empresas de seguros privados e capitalização e de agentes autônomos
de seguros privados e de crédito;
1. f) em edifícios e condomínios residenciais, comerciais e similares, em turismo e
hospitalidade;
1. g) nas indústrias de joalheria e lapidação de pedras preciosas;
1. h) auxiliares em administração escolar (empregados de estabelecimentos de
ensino);
1. i) empregados em estabelecimento de cultura;
1. j) empregados em processamento de dados; e

1. k) empregados motoristas do transporte em geral.
1. I) empregados em estabelecimentos de serviços de saúde.
Inflação para famílias com renda até 2,5 salários mínimos é de 4,11% em 12
meses
06/03/2017 - Fonte: Bem Paraná

A inflação para famílias com renda de até 2,5 salários mínimos, medida pelo Índice de
Preços ao Consumidor - Classe 1 (IPC-C1), acumula 4,11% em 12 meses. A taxa é
menor que a registrada pelo Índice de Preços ao Consumidor – Brasil (IPC-BR), que
mede a inflação para todas as faixas de renda e que acumula variação de 4,57% no
período.
Os dados foram divulgados hoje (6) pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Apenas em
fevereiro, a inflação medida pelo IPC-C1 ficou em 0,07%, taxa inferior ao percentual
de janeiro: 0,54%.
A queda do IPC-C1 foi provocada por recuos em seis das oito classes de despesas que
compõem o índice, entre elas, alimentação, que passou de uma inflação de 0,34% em
janeiro para uma deflação (queda de preços) de 0,45% em fevereiro.
A inflação dos transportes, por exemplo, recuou de 2,07% para 0,72%. Os custos com
vestuário, que já tinham caído 0,14% em janeiro, tiveram uma queda ainda maior em
fevereiro: 0,37%.
Paraná tem saldo de 4.973 vagas de emprego e vai na contramão do Brasil
06/03/2017 - Fonte: Bem Paraná
O Paraná registrou um saldo de 4.973 vagas de emprego formal no mês de janeiro de
2017. Os números são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged)
e foram divulgados nesta sexta-feira (3) pelo Ministério do Trabalho. O cálculo leva
em conta a diferença entre admissões e demissões. O crescimento foi de 0,19% em
relação ao mês anterior (dezembro de 2016).
O resultado do Paraná vai na contramão do resto do Brasil, que fechou 40.864 postos
formais de trabalho em janeiro.
No Paraná, houve perdas de vagas no setor de comércio (-3.073) e na Administração
Pública (-25). Em compensação, os outros setores avaliados tiveram alta. O principal
deles foi a Indústria de Transformação (3.657 vagas), seguido por Serviços (2.045) e
Construção Civil (1.548). Os outros segmentos com crescimento foram Agropecuária
(722), Serviços Industriais de Utilidade Pública (94) e Extrativa Mineral (5).
No ranking nacional, o Paraná ocupa o 4º lugar no saldo de vagas de emprego. Perde
para Santa Catarina (11.284 vagas), Mato Grosso (10.010) e Rio Grande do Sul
(8.134).

Nos 12 meses encerrados em janeiro, o Paraná acumula o fechamento de 57.440
postos formais de trabalho. No País todo, foram 1,28 milhão de postos formais de
trabalho no mesmo período.

