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Indicadores Industriais- Atividade e emprego voltam a cair
01/06/2017 – Fonte: CNI

Atividade e emprego voltam a cair
Em abril, considerando os dados livres de influências sazonais, a maioria dos índices
dos Indicadores Industriais mostra variações negativas. A comparação dos indicadores
do primeiro quadrimestre de 2017 com o mesmo período de 2016 também registra
queda tanto dos índices de atividade quanto dos relacionados ao mercado de trabalho.

Abril/2017

Novidades Legislativas
01/06/2017 – Fonte: CNI
Câmara aprova convalidações dos incentivos fiscais do ICMS. Confira no Novidades
Legislativas divulgado pela CNI, esta e outras medidas favoráveis à indústria que
avançaram ontem no Congresso nacional.
Acesse o documento abrindo o link abaixo.
https://static-cms-si.s3.amazonaws.com/media/filer_public/c9/68/c9688521-d6c14da2-b9aa-c6efa5850bc1/novidades_036_-24052017.pdf

País volta a crescer após 2 anos, mas puxado apenas pela agropecuária
01/06/2017 – Fonte: O Globo
Após dois anos, a economia brasileira voltou a ficar no azul. Segundo dados divulgados
nesta quinta-feira pelo IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) registrou alta de 1% no
primeiro trimestre, na comparação com os últimos três meses do ano passado,
influenciado principalmente pelo bom desempenho da agropecuária.
É o primeiro resultado positivo nesse tipo de comparação desde o quarto trimestre de
2014, quando houve alta discreta de 0,2%. Na comparação com primeiro trimestre de
2016, o PIB caiu 0,4%. No acumulado em 12 meses, a queda é de 2,3%.
O resultado veio em linha com o que esperavam analistas consultados pela Bloomberg,
com projeção de alta de 1%, na comparação com o quarto trimestre. As expectativas,
no entanto, variavam de taxas de 0,5% a 1,5%. Em valores correntes, o PIB no
primeiro trimestre de março de 2017 totalizou R$ 1,6 trilhão.
O grande impulso para o desempenho da economia no primeiro trimestre foi a
agropecuária, com safra recorde de soja, que cresceu a dois dígitos: 13,4%. Pela ótica

da demanda, além do setor, contribuíram para a alta de 1% do PIB a alta de 0,9% da
indústria e a estabilização dos serviços (0%).
No entanto, ainda não é possível afirmar que a recessão acabou. Rebeca Palis,
coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, destaca que o crescimento de 1% da
economia frente ao quarto trimestre ainda foi insuficiente para fazer o PIB sair do
patamar de 2010.
- É um crescimento, claro, mas é em cima de uma base bastante deprimida. Se a
gente for olhar, a gente está mais ou menos no mesmo patamar de PIB que a gente
tinha lá no fim de 2010. Deu uma recuperada em relação ao trimestre anterior, mas
a gente voltou ao patamar para o fim de 2010. Nos outros trimestres, estávamos mais
para o patamar do início de 2010, e agora passamos a ficar mais próximos do fim de
2010 - afirma Rebeca.

Na passagem de trimestre, além da alta de 1% do PIB ter interrompido uma sequência
de oito resultados negativos nessa comparação, voltaram a crescer a agropecuária que tinha recuado 0,2% no último tri de 2016 e agora registra o melhor resultado do
setor em 21 anos devido à safra recorde de grãos - e a indústria - depois de duas
quedas seguidas. Já os serviços ficaram estáveis depois de oito quedas seguidas,
enquanto o comércio reduziu sua queda, que tinha sido de -1,1% no último tri de
2016.
Já pela ótica da demanda, o consumo das famílias reduziu sua queda em relação ao
recuo de 0,5% acumulado nos últimos três meses de 2016. Este é o nono trimestre
seguido de perdas no indicador.
O consumo do governo piorou, saindo de zero para uma queda de 0,6% no primeiro
trimestre do ano.
O investimento, por sua vez, caiu na mesma intensidade do fim do ano passado (1,6%), e as exportações saíram de queda de 1% para alta de 4,8% e as importações
reduziram o desempenho, saindo de uma alta de 3,5% no último tri de 2016 para
apenas 1,8% nos primeiros três meses desse ano.
QUEDA DE INVESTIMENTOS E SERVIÇOS
Na comparação com o primeiro trimestre de 2016, o resultado negativo foi influenciado
principalmente pelos números negativos de investimentos, quando considerada a ótica
da demanda, e dos serviços, quando considerada a produção.
Na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, as exportações registraram
alta de 1,9%, enquanto as importações - que quando sobem contam negativamente
para o PIB - caíram 9,8%. O IBGE destacou que o resultado foi influenciado pela

valorização do câmbio de cerca de 20% no período - ou seja, o dólar ficou mais barato,
favorecendo as importações.
Foi o oitavo trimestre seguido em que todos os componentes da demanda interna
(investimentos, consumo das famílias e consumo do governo) registram resultados
negativos na comparação com igual período do ano anterior. No caso do indicador de
investimentos, já é a décima segunda retração consecutiva.
Em relação à demanda, a maior queda foi a dos investimentos, que recuou 3,7%,
sempre na comparação com o primeiro trimestre de 2016. O consumo das famílias
registrou queda de 1,9%, enquanto o consumo do governo se retraiu 1,3%.
Considerando os setores da economia, o pior resultado nesse tipo de comparação foi
o de serviços, que responde por cerca de 60% da economia brasileira e recuou 1,7%.
A indústria registrou retração de 1,1%. O ponto fora da curva foi a agropecuária, que
avançou 15,2% nesse tipo de cálculo.

O IBGE revisou os resultados dos trimestres do ano passado, na comparação com os
trimestres imediatamente anteriores. O resultado do quarto trimestre, anteriormente
estimado em queda de 0,9%, foi recalculado para recuo de 0,5%.
Já a retração de 0,7% no terceiro trimestre passou a queda de 0,6%. O segundo
trimestre foi mantido em queda de 0,3%, enquanto o resultado do primeiro trimestre
passou de queda de 0,6% para recuo de 1%. O resultado acumulado de 2016 foi
mantido em queda de 3,6%.
O resultado positivo já tinha sido percebido em indicadores divulgados antes do
número oficial. Há duas semanas, o IBC-Br, o chamado “PIB do Banco Central”,
estimou crescimento da atividade econômica de 1,12%.
Na ocasião, especialistas foram cautelosos ao avaliar se o dado mostrava que a
economia brasileira havia alcançado o ponto de inflexão, ou seja, começaria a crescer
de forma mais sólida daqui para frente.
NÚMEROS DE ANTES DA CRISE POLÍTICA
O dado divulgado hoje, um retrato dos meses de janeiro a março, não contempla
acontecimentos recentes, como a turbulência política que fez o país mergulhar em
uma crise de incerteza.

Há duas semanas, a delação da JBS envolvendo denúncias contra o presidente Michel
Temer colocou um ponto de interrogação sobre o destino das reformas econômicas
que têm sido apontadas pelo mercado como âncoras da melhora dos índices de
confiança recentemente.
Na noite de quarta-feira, essa incerteza foi destacada pelo Comitê de Política Monetária
(Copom) como uma das justificativas para o movimento cauteloso de cortar os juros
em apenas 1 ponto percentual, para 10,25% ao ano.
Antes do estouro do escândalo, a expectativa de analistas era que a Selic seria
reduzida em 1,25% ponto percentual. A trajetória da taxa de juros está relacionada à
expectativa de crescimento, pois determina o custo do financiamento que pode ajudar
ou atrapalhar a retomada dos investimentos e do consumo.
PIB industrial acumula 12 trimestres de quedas, mas tem menor recuo no
período
01/06/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro
A queda de 1,1% no Produto Interno Bruto (PIB) da indústria no primeiro trimestre de
2017 ante o mesmo trimestre de 2016 foi o 12º trimestre de resultados negativos,
mas o recuo menos acentuado no período. Os dados são das Contas Nacionais
Trimestrais divulgados nesta quinta-feira, 1º de junho, pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
O PIB de Serviços caiu 1,7% no período, completando nove trimestres de quedas, mas
a menos aguda desde o 1º trimestre de 2015, quando caiu 1,1%.
O PIB da Agropecuária, com avanço de 15,2%, interrompeu quadro reduções
consecutivas, além de ter sido a maior alta desde o primeiro trimestre de 2013, quando
avançou 21,5%.
A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), que capta o cenário de investimentos, que
caiu 3,7% no primeiro trimestre de 2017 ante o primeiro trimestre de 2016, já soma
12 trimestres de retração, mas registrou agora o menor recuo do período.
A redução de 1,9% no Consumo das Famílias no primeiro trimestre deste ano foi o 9º
resultado negativo consecutivo, mas o menos acentuado desde o primeiro trimestre
de 2015, quando caiu 1,2%.
Com a queda de 1,3% no primeiro trimestre, o Consumo do Governo completou dez
trimestres seguidos de resultados positivos.
As importações, com alta de 9,8% no primeiro trimestre, tiveram o primeiro
crescimento após nove trimestres de quedas, sendo o avanço mais acentuado desde
o terceiro trimestre de 2013, quando cresceram 12,0%.
As exportações, que avançaram 1,9% ante o primeiro trimestre de 2016, vinham de
redução de 7,6% no quarto trimestre do ano passado.
Indústria de transformação
A queda de 1% da indústria de transformação no primeiro trimestre deste ano,
comparado a igual período do ano passado, foi puxada pelos segmentos de derivados
de petróleo e combustíveis, de móveis e outros equipamentos de transporte, como
embarcações, aeronaves e veículos ferroviários.
Em contrapartida, o IBGE destacou como segmentos que contribuíram positivamente
para o desempenho da indústria de transformação os de veículos automotores e de
equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos.

Já a alta de 9,7% da indústria extrativa mineral, na comparação anual, foi beneficiada
pelo aumento da extração de petróleo e gás natural e pelo de extração de minérios
ferrosos.
Retração em bens de capital
A queda na FBCF no primeiro trimestre deste ano, de 3,7% comparado a igual período
do ano passado, foi impulsionada pela retração da importação de bens de capital e
pelo desempenho negativo da construção.
Entre os segmentos que influenciaram a queda na importação de bens de capital, o
IBGE destacou os de máquinas e equipamentos e outros equipamentos de transporte.
Expansão da indústria atinge maior nível em mais de 4 anos
01/06/2017 – Fonte: Exame
Índice Gerente de Compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial,
divulgado pelo divulgou o IHS Markit nesta quinta-feira, foi a 52 em maio

PMI da indústria: indicador ficou acima da marca de 50, que separa expansão de
contração (Wilson Dias/Agência Brasil)
São Paulo – A atividade industrial do Brasil atingiu em maio seu nível mais elevado
em mais de quatro anos, em meio à aceleração econômica e maior volume de
negócios.
O Índice Gerente de Compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial, divulgado
pelo divulgou o IHS Markit nesta quinta-feira, foi a 52 em maio, maior nível desde
fevereiro de 2013, sobre 50,1 registrados em abril. Com isso, o indicador ficou acima
da marca de 50, que separa expansão de contração.
“Muitos questionarão o quão longe pode ser a retomada conforme chegamos a meados
de 2017, especialmente dado que as reformas econômicas críticas podem ser adiadas
após notícias de alegações de corrupção envolvendo o presidente”, afirmou a
economista da Markit e autora do relatório, em nota, Pollyanna De Lima.
“É vital agora que o governo mantenha a sua agenda de reformas para evitar
obstáculos na recuperação econômica”, acrescentou.
Pelo levantamento, o volume de novos negócios –maior subcomponente do PMI–
avançou no ritmo mais rápido quase quatro anos e meio. Segundo a pesquisa, 30 por
cento dos entrevistados registraram aumentos de pedidos.
O volume de produção da indústria brasileira também avançou e atingiu a taxa mais
elevada desde o fevereiro de 2013, registrando crescimento pelo terceiro mês seguido.
O volume de novos projetos também subiu, o que incentivou os fabricantes a comprar
quantidades maiores de insumos para utilizar no processo de produção.
Já o nível do emprego continuou recuando em maio, mas a taxa de corte de postos de
trabalho foi a menor em pouco mais de dois anos. De acordo com o levantamento, 14
por cento dos empresários indicaram níveis mais baixos de empregos como iniciativa

para reduzir custos, enquanto 12 por cento relataram avanço nas contratações como
consequência de aumento dos negócios.
Em maio, os empresários ainda continuaram relatando aumento de custos, apesar de
a inflação ter recuado no período. O setor industrial apontou avanço nos preços de
matérias-primas por causa do enfraquecimento do real ante o dólar.
Apesar do cenário mais favorável, os empresários já estiveram mais otimistas. No
levantamento, foi registrando queda na confiança pelo terceiro mês seguido, a 66,1,
atingindo o patamar mais baixo até agora em 2017.
A expectativa para o futuro, no entanto, segue favorável. De acordo com a pesquisa,
64 por cento dos entrevistados indicaram expectativas positivas em relação ao
desempenho futuro e esperam aumento no volume de produção.
Programa da Votorantim incentiva empreendedor
01/06/2017 – Fonte: Inda
A Votorantim Metais, uma das cinco maiores produtoras de zinco do mundo, fez seu
primeiro investimento na área de startups. Criou um programa de apoio a
empreendedores, batizado de Mining Lab, com o objetivo de incentivar inovações para
a indústria da mineração e metalurgia.
O primeiro ciclo da ação deve durar um ano, com recursos de R$ 1 milhão, e será
focado em soluções para os setores de energias renováveis e nanotecnologia. O grupo
informou ao Valor que tem a intenção de ampliar o programa e estuda novas áreas de
interesse.No semestre passado, a empresa abriu inscrições para startups interessadas
na iniciativa e recebeu 115 projetos.
Selecionou 18 para uma fase de imersão de três semanas, com treinamentos sobre
gestão financeira e marketing. Em fevereiro, escolheu oito companhias para testes
industriais."Vamos analisar investimentos para o desenvolvimento das soluções, além
de comprar ou distribuir os produtos e serviços das startups", diz Rodrigo Gomes,
gerente de inovação e tecnologia da Votorantim Metais e responsável pelo Mining Lab.
"Não queremos ser sócios das empresas, mas aumentar a nossa competitividade com
contratos de parcerias a longo prazo".A ação conta com o apoio da Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) e da aceleradora de startups Techmall.
As cinco operações industriais da Votorantim Metais no Brasil estão em Minas. Entre
os oito finalistas, além de mineiros, há startups de São Paulo, Paraná e Santa Catarina.
Do conjunto, três empreendimentos já são apoiados pelo Programa Pesquisa Inovativa
em Pequenas Empresas (Pipe), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo (Fapesp). Para chegar às vencedoras, a mineradora utilizou critérios como a
existência de um protótipo a ser testado.
No setor de nanotecnologia, procurou empreendimentos com aplicações para a
recuperação de afluentes ou de partículas durante processos metalúrgicos. Na área de
energia, o foco foi para tecnologias que substituam matrizes energéticas tradicionais
da mineração, como combustíveis fósseis e eletricidade, por alternativas "verdes",
como biomassa e energia solar.
Nessa linha, uma das escolhidas é a Bchem Solutions, que produz biodiesel a partir de
óleo de fritura. A empresa desenvolveu usinas móveis, montadas em caminhões, que
serão utilizadas para abastecer equipamentos de uma mina de zinco da Votorantim
em Vazante (MG).
As unidades têm capacidade para produzir 30 mil litros de combustível ao mês.Outra
empresa do grupo é a nChemi, uma spin-off do Laboratório Interdisciplinar de

Eletroquímica e Cerâmica (Liec) da Universidade Federal de São Carlos (Ufscar), em
São Paulo, considerado um centro de excelência na pesquisa de nanomateriais.
Criada há dois anos, a empresa se especializou no desenvolvimento de nanopartículas
em escala industrial, sob encomenda, para grandes empresas. Com parceiros como a
Dow Química, com quem desenvolve novos polímeros, vai criar para a Votorantim
películas para a captação de energia solar.
Também desenvolveu uma técnica de retirada de íons metálicos de líquidos com o
auxílio de ímãs, sem precisar acrescentar reagentes químicos.Segundo o sóciofundador Bruno Lima, a expectativa de faturamento para 2018 é de R$ 360 mil. A
companhia já recebeu aportes de R$ 1,3 milhão da Fapesp e está aberta a investidores.
A meta é captar até R$ 20 milhões para a construção de uma fábrica, compra de
equipamentos e contratação de pesquisadores.
Uma das maiores dificuldades de empreender em novos nichos, afirma, é a falta de
hábito dos investidores de apoiar projetos de longo prazo. No caso da nChemi, o
período estimado para a entrega de uma solução customizada, a partir do primeiro
contato com o cliente, é de um a dois anos.
"Por isso, a maioria investe em negócios de tecnologia da informação, de retorno mais
rápido". A companhia foi selecionada para o programa Leaders in Innovation
Fellowships (LIF), da Royal Academy of Engineering, da Inglaterra, para capacitação
de empreendedores apoiados pela Fapesp.
Indústria contrata 204 mil no trimestre encerrado em abril
01/06/2017 – Fonte: CIMM
Esse foi o primeiro resultado positivo após três anos de mais demissões do
que contratações, segundo o IBGE.
A indústria cortou 220 mil trabalhadores no período de um ano, segundo dados da
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O total de ocupados na atividade encolheu 1,9% no trimestre encerrado em abril de
2017 ante o mesmo período de 2016. No entanto, houve melhora em relação ao
trimestre móvel anterior, encerrado em janeiro. A indústria contratou 204 mil pessoas,
um crescimento de 1,8% no contingente de trabalhadores em um trimestre.
"É o primeiro resultado positivo após três anos sem aumento na indústria o
contingente de ocupados. A indústria perdeu aproximadamente 1,8 milhão de
trabalhadores em dois anos e agora começa a apresentar sinais de recuperação.
Acho que a gente tem que ser bastante cauteloso. Não é um trimestre consolidado. É
importante aguardar o segundo trimestre para ver se esse crescimento da indústria é
só um soluço ou um movimento consolidado", ponderou Cimar Azeredo, coordenador
de Trabalho e Rendimento do IBGE.
No trimestre encerrado em abril de 2012, a indústria representava 14,8% de toda a
população ocupada no País. Após os últimos anos de enxugamento da folha de pessoal,
o setor responde atualmente por 12,9% dos ocupados, segundo os dados do trimestre
encerrado em abril de 2017.
À procura de uma vaga
Segundo Azeredo, o trimestre encerrado em abril ante o trimestre encerrado em
janeiro mostra uma movimentação ainda instável no mercado de trabalho.

"A gente tem que ser bastante cauteloso antes de dizer de que a indústria gerou vagas
com a recuperação econômica... Senão como você vai explicar queda na população
ocupada, aumento na desocupação, carteira assinada no menor nível histórica?",
lembrou o pesquisador. "A gente está ainda num momento muito delicado no País",
acrescentou Azeredo.
Em abril, o aumento na ocupação na indústria ante janeiro foi disseminado entre os
setores da indústria de transformação, informou o coordenador do IBGE.
Faturamento da indústria de máquinas cai 20,6% em abril ante março
01/06/2017 – Fonte: CIMM
O faturamento da indústria nacional de máquinas e equipamentos caiu 20,6% na
passagem de março para abril, informou nesta quarta-feira, 31, a Abimaq, associação
que representa o setor. As fábricas de bens de capital mecânicos fecharam o quarto
mês do ano com faturamento de R$ 4,892 bilhões, o que significa também um recuo
de 10,5% ante igual mês de 2016.
O desempenho reflete a queda de 23,2%, na comparação mensal, do consumo de
máquinas no País durante abril, um total de R$ 5,930 bilhões. Em relação a abril do
ano passado, a retração foi de 26,3%.
Frente a março, as exportações, de US$ 627,78 milhões, recuaram 33,6%, enquanto
as importações encolheram 33,4%, chegando a US$ 841,19 milhões. O déficit
comercial ficou, então, 32,9% menor do que no mês anterior, somando US$ 213,42
milhões em abril. Em relação ao mesmo mês de 2016, as quedas foram de 8%, 30,4%
e 59,5%, respectivamente.
O balanço da Abimaq revela ainda que a utilização da capacidade instalada nas fábricas
de máquinas brasileiras recuou para 68,7% em abril. A ocupação no setor, no mesmo
intervalo de tempo, caiu 0,1%. A indústria de máquinas terminou o mês passado
empregando 292.249 pessoas, queda de 5,2% ante abril de 2016.
Abimaq revisa previsão de 2017 de expansão de 5% para estabilidade
01/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
A Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), associação que
representa a indústria de máquinas e equipamentos do País, reduziu sua projeção de
crescimento para 2017, que era de 5%, para uma estimativa de estabilidade com viés
de baixa.
Segundo Mario Bernardini, diretor de competitividade da entidade, a piora do cenário
é resultado do faturamento baixo registrado no ano até abril, que, em sua opinião,
deriva do patamar de juros ainda alto, apesar da queda da inflação, e do dólar 10%
mais baixo em relação a 2016.
“O problema está ligado a uma dose excessiva de política monetária e de proteção do
real. Inflação cedeu em muito, mas tudo é motivo para não acelerar corte da Selic”,
argumentou Bernardini.
Conforme o balanço da entidade, a média do faturamento deste ano (R$ 5 bilhões) é
cerca de metade da receita média obtida no período pré-crise (2010-2013), que era
de R$ 10 bilhões. Em abril, o faturamento do setor somou R$ 4,892 bilhões, recuando
20,6% ante março e 10,5% em relação ao mesmo mês de 2016.

Bernardini ainda comentou a declaração desta quarta do ministro do Planejamento,
Dyogo Oliveira, que disse que o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro
trimestre, para o qual se estima crescimento, vai marcar o fim da recessão.
“A expectativa de avanço de cerca de 1% do PIB é um falso positivo. É um número
fora da curva. Estamos longe do fim da crise. O faturamento da Abimaq este ano está
abaixo da receita do ano passado em plena crise. Retomada do crescimento é um
desejo, mas não uma realidade”, disse.
O viés de baixa na projeção de estabilidade para o setor no ano tem relação com as
instabilidades políticas, já que a redução na projeção ainda não captou os efeitos da
nova crise que o País enfrenta, segundo José Velloso, presidente-executivo da Abimaq.
Sobre a nova fase de incerteza política, o presidente do Conselho de Administração da
entidade, João Carlos Marchesan, se limitou a dizer que espera que as instituições
permaneçam fortes e que as reformas continuem em andamento para que o País possa
retomar a confiança na economia.
BNDES
O presidente do Conselho de Administração da Abimaq avaliou como positiva a escolha
do economista Paulo Rabello de Castro como novo presidente do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). “Paulo Rabello de Castro no BNDES é
pessoa certa no lugar certo.”
Segundo Marchesan, o novo presidente do BNDES é uma pessoa focada na indústria,
no desenvolvimento e no crescimento do País. “Temos confiança muito grande”,
completou.
Entre os assuntos que a Abimaq vai discutir com Rabello de Castro, o presidenteexecutivo da entidade, José Velloso, citou o spread flutuante nas taxas de juros de
operações indiretas do BNDES, como, por exemplo, o Finame, principal linha de
financiamento para máquinas e equipamentos.
“A taxa de juros média do Finame é de 15%, sendo que o spread dos bancos
repassadores é, em média, de 6%, mas pode chegar a 11%, porque é flutuante. Onde
está o subsídio então em um País em que a inflação está em 4%?”, questiona em
resposta às críticas ao crédito subsidiado do BNDES.
Outro tema a ser debatido com a nova gestão do BNDES, segundo Velloso, está
relacionado ao crédito para exportação.
“O nosso setor exporta bastante. Em 2016 exportamos 44% do nosso faturamento,
mas poderíamos estar exportando muito mais se tivéssemos câmbio e financiamento
à exportação. Isso é um tema para o novo presidente do BNDES e outra é seguro de
crédito para exportação, algo difícil no Brasil”, afirmou.
Fabricante de autopeças Continental assina acordo de cooperação com Baidu
para carros autônomos
01/06/2017 – Fonte: Reuters

A fornecedor de autopeças Continental assinou nesta quarta-feira um acordo de
cooperação estratégica com a empresa de internet chinesa Baidu para o
desenvolvimento de carros autônomos e conectados.

Em comunicado, a Continental informou que ambas as partes planejam desenvolver
tecnologias, produtos e modelos de negócios que proporcionem soluções para carros
autônomos, veículos conectados e serviços de mobilidade inteligente.
"Com nossa colaboração estratégica, daremos um importante passo em mobilidade
inteligente", afirmou o presidente-executivo da Continental, Elmar Degenhart.
Frank Jourdan, membro da diretoria executiva da Continental e presidente da divisão
de chassis e segurança, e Qi Lu, presidente e diretor de operações da Baidu, assinaram
o acordo nesta quarta-feira, em Berlim.
Inadimplência de empresas avança 4,3% em abril, dizem SPC Brasil e CNDL
01/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
A quantidade de empresas brasileiras inadimplentes em abril cresceu 4,30% em
relação ao mesmo mês do ano passado, apontam dados do Serviço de Proteção ao
Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).
O movimento representa a menor variação para o mês de abril desde 2011, quando
foi iniciada a série histórica do indicador de empresas inadimplentes. Na avaliação
entre abril e março, foi verificada alta de 0,75%.
O presidente da CNDL, Honório Pinheiro, avalia que a queda do faturamento das
empresas, em função do recuo da atividade econômica, tem pressionado a capacidade
dos empresários manterem as contas em dia.
“Mas, por outro lado, os índices vêm crescendo em um ritmo menor em decorrência
da maior restrição ao crédito e da menor propensão a investir. Com menos custos e
menos tomada de crédito, consequentemente, há menos endividamento”, afirmou em
nota.
Segmentos
Entre os devedores, empresas do segmento de serviços lideram a alta da
inadimplência em abril, com 7,31% de alta em comparação a abril de 2016. Na
sequência, houve alta de 3,90% entre indústrias e avanço de 3,12% no comércio, na
mesma base de comparação. Na contramão, o setor agrícola apresentou queda de
1,57% na quantidade de empresas com dívidas em atraso.
Entre as empresas credoras, houve crescimento das dívidas com comércio (8,29%) e
indústrias (7,10%), também na comparação entre abril deste ano e igual mês do ano
passado. No ramo de serviços, que engloba bancos e financeiras, foi verificada alta de
0,19%. O agronegócio, novamente, foi o único a apresentar retração (-16,80%).
A economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, projeta que o crescimento da
inadimplência das empresas permaneça em “patamares discretos” nos próximos
meses em relação à séria histórica, alegando que “a atividade econômica deve se
manter fraca e os empresários permaneçam cautelosos devido ao cenário de grande
incerteza política”.
Regiões
Empresas sediadas no Nordeste do País lideraram o crescimento da inadimplência em
abril, com alta de 5,59% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Na sequência, e
na mesma base de comparação, aparecem empresas da região Sudeste (4,43%),
Norte (4,93%), Centro-Oeste (3,51%) e Sul (1,93%)
O indicador de inadimplência é formulado a partir da base de dados do SPC Brasil e
da CNDL nas 27 unidades federativas.

INA com ajuste sazonal sobe 0,3% em abril ante março, diz Fiesp
01/06/2017 – Fonte: Tribuna PR (matéria do dia 31-05 às 12h12)
O indicador de nível de atividade (INA) da indústria paulista subiu 0,3% em abril ante
março com ajuste sazonal. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 31, pela
Federação e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp e Ciesp). Em março,
o dado havia sido negativo em 0,9%, mas com a revisão, divulgada nesta quarta pelo
Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos (Depecon) da Fiesp/Ciesp, o recuo
passou para 1,0%.
Sem ajuste sazonal, o indicador registrou queda de 6,3% em abril ante março e ficou
6,6% inferior ao verificado em abril de 2016, influenciado pela menor quantidade de
dias úteis. Já no acumulado de 12 meses finalizados em março, o INA recuou 6,5%.
Em nota à imprensa, o diretor do Depecon, Paulo Francini, avaliou que o desempenho
nos próximos meses ainda deve oscilar entre os campos positivo e negativo. “Ainda
não foi possível avaliar os efeitos dos acontecimentos no cenário político na indústria
paulista.
Seguimos com a expectativa de fechar 2017 com crescimento de 1,2%. No entanto,
diante dos últimos eventos, todos estão cautelosos sobre o que vai acontecer”,
afirmou.
Segmentos
Conforme o comunicado, três setores tiveram destaque entre os 18 segmentos
divulgados: borracha e material plástico; celulose e papel; e minerais não metálicos.
Tais setores tiveram crescimento das vendas reais em 2,2%, 1,7% e 1,9%,
respectivamente.
Em relação ao uso da capacidade instalada, o nível médio de utilização em abril com
ajuste sazonal ficou em 75,0%, o que representa ligeira alta em relação a março
(74,3%). O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) em abril de 2016 estava
em 74,7% na medida com ajuste sazonal.
Sensor
A pesquisa Sensor, que tenta antecipar o resultado do mês corrente, fechou em 51,9
pontos em maio, na série ajustada sazonalmente. Em abril, havia atingido 50,6 pontos.
Esse resultado sinaliza continuidade da melhora da atividade industrial, já que ficou
acima da marca de 50 pontos pelo quarto mês consecutivo.
Entre os indicadores que compõem o Sensor, o que avalia condições de mercado
passou de 52,2 pontos em abril para 55,2 pontos em maio. O indicador de emprego
avançou para 52,1 pontos, com alta de 2 pontos ante o registrado no mês anterior.
Pela metodologia da pesquisa, resultados acima dos 50,0 pontos indicam expectativa
de admissões para o mês.
O indicador sobre as vendas avançou para 53,6 pontos, de 52,9 na medição anterior.
Pelo lado negativo, o indicador de estoques recuou para 48,8 pontos em maio, ante
49,5 pontos em abril, o que indica alta na percepção de estoques
Brasil chega ao “fundo do poço” em competitividade
01/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
A competitividade da economia brasileira acaba de atingir o “fundo do poço”. Ranking
anual elaborado pelo instituto IMD, com parceria da Fundação Dom Cabral (FDC) no
Brasil, mostrou que o País perdeu mais quatro posições entre 2016 e 2017, chegando
ao 61º lugar e ficando à frente somente de Mongólia e Venezuela na lista de 63 nações.

Entre os países que ficaram mais atrativos para o investidor do que o Brasil no último
ano estão Ucrânia e Croácia. Desde o ano passado, o Brasil já havia sido ultrapassado
por nações que têm problemas crônicos, como a superendividada Grécia e a vizinha
Argentina.
Dois fatores ajudaram a empurrar o Brasil para a pior posição já registrada na pesquisa
– que é realizada desde 2009 seguindo os padrões atuais, mas existe há mais de duas
décadas.
Segundo Ana Burcharth, professora da FDC que ajudou na elaboração do estudo, o
primeiro ponto que pesou negativamente foi o desempenho da economia. Em 2016, o
Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro recuou 3,6%, um dos piores desempenhos do
mundo. Além disso, o País também perdeu posições nos quesitos eficiência do governo
e legislação para negócios. Em ambos os casos, fica em um nada honroso penúltimo
lugar entre todos os avaliados.
“Estamos caindo no buraco, igual em Alice no País das Maravilhas”, diz a professora
da FDC. Isso ocorre porque o País não consegue melhorar seu ambiente de negócios
mesmo em questões relativamente simples, como a desburocratização da abertura de
empresas. “O problema não é só que nós estamos ficando no mesmo lugar. A questão
é que, enquanto isso, outras nações estão evoluindo.”
‘Paralisia’
Diante da instabilidade política, vários outros indicadores estruturais passaram a ter
resultados ruins, de acordo com a professora. O Brasil, ao longo do último ano, reduziu
o investimento em pesquisa em desenvolvimento e teve uma avaliação mais baixa no
quesito educação. De uma maneira geral, o estudo mostra uma paralisia do País,
segundo Ana Burcharth.
Os dados ruins brasileiros vieram mesmo com a pesquisa não contemplando a recente
crise política causada pela delação dos donos da JBS, que colocou o mandato do
presidente Michel Temer em risco. As entrevistas com homens de negócio brasileiros
foram feitas em fevereiro e março, justamente quando um cenário mais positivo
começava a se desenhar, especialmente por causa da expectativa da aprovação das
reformas previdenciária e trabalhista.
“As reformas, sem dúvida, são necessárias. Está claro que não temos capacidade de
financiar as contas da nossa Previdência no longo prazo”, diz a professora. “E o marco
regulatório trabalhista é antigo. Não dá para acreditar que o funcionário moderno
tenha as mesmas necessidades do que há 50 ou 60 anos atrás.”
Outras nações
No topo do ranking, Hong Kong e Suíça continuaram em 1º e 2º lugar,
respectivamente. Luxemburgo e Emirados Árabes Unidos entraram no top 10, em 8º
e 10º, respectivamente, substituindo Noruega e Canadá. O restante das dez
economias mais competitivas do mundo é formado por Cingapura (3º), EUA (4º),
Holanda (5º), Irlanda (6º), Dinamarca (7º) e Suécia (9º).
TCU investiga repasses indevidos do Sistema S para Fecomércio do Rio
01/06/2017 – Fonte: Bem Paraná
O TCU (Tribunal de Contas da União) abriu investigação sobre supostos pagamentos
indevidos de entidades do Sistema S à Federação do Comércio do Rio de Janeiro
(Fecomércio-RJ). De acordo com o tribunal, o prejuízo aos cofres públicos pode chegar
a R$ 46 milhões.
Em nota, o TCU diz que a abertura de um processo de tomada de contas especial sobre
o caso foi motivada por evidências de que as regionais do Sesc (Serviço Social do

Comércio) e o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) no Rio foram
obrigadas a reconhecer e pagar dívidas indevidas à Fecomércio-RJ.
O valor foi pago com recursos arrecadados em contribuições compulsórias sobre a
folha de pagamento de empresas do setor de comércio, que são ser usados para
sustentar as duas entidades, que prestam serviços sociais e de capacitação
profissional.
O pagamento é feito por meio da transferência de parte da arrecadação à
Confederação Nacional do Comércio (CNC), que depois transfere uma fatia às
federações estaduais de comércio. De acordo com as investigações do TCU, o
presidente da Fecomércio-RJ, Orlando Diniz, que preside também os conselhos
regionais do Sesc e do Senac do Rio, teria determinado que as entidades
reconhecessem dívidas em valores equivalentes a repasses que já haviam feito à CNC.
Em 2012, a administração nacional do Sesc iniciou um processo de intervenção na
regional Rio por suspeitas de mau uso do dinheiro público. Diniz foi afastado e chegou
a conseguir voltar por força de liminar. Ao fim da intervenção, reassumiu o comando
do sistema e "tratou de viabilizar o reconhecimento" das dívidas.
"Ao utilizar fundos de administrações regionais do Sesc e do Senac para pagar os
débitos, houve um prejuízo aos caixas do Sesc/ARRJ e Senac/ARRJ, que beneficiou
indevidamente a Fecomércio pela quitação da dívida", diz o tribunal, em nota
distribuída nesta quarta (31). Para o relator do processo, ministro-substituto Weder
Oliveira, o caso indica "ausência praticamente completa de mecanismos de
governança".
Diniz já foi alvo de outras investigações do TCU. Em 2014, foi condenado a multa de
R$ 165.900 por irregularidades na contratação de pessoal. Em 2016, o tribunal abriu
investigação sobre a contratação de escritórios de advocacia pelos Sesc e pela
Fecomércio. Procuradas, a Fecomércio e a CNC ainda não responderam.
Pequenas e médias empresas terão crédito facilitado, diz presidente do
BNDES
01/06/2017 – Fonte: Portal contábil SC

O presidente interino do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), Ricardo Ramos, declarou que a instituição tem trabalhado no aumento da
transparência sobre o acesso às linhas de crédito voltadas para pequenas e médias
empresas. Durante o Fórum de Investimentos Brasil 2017, realizado nesta quartafeira, 31, Ramos afirmou que o incentivo à pequena e média empresa está entre as
três grandes áreas do BNDES, que incluem também infraestrutura e inovação.
O banco disponibiliza na internet as linhas de financiamento para as empresas de
menor porte. “Essa é uma tentativa de dar mais acesso ao crédito, dar mais
transparência. Estamos com foco bastante preciso nesse público. Assim, o próprio
empresário consegue entender as possibilidades que ele tem”, afirmou.
Ramos ainda defendeu que os riscos aos projetos estruturais, como construção e
duplicação de estradas e implantação de metrô, fiquem mais claros. “O que acontecia
é que todos os potenciais riscos não eram colocados antes da análise dos projetos e o

banco começava a encontrar riscos. Isso atrapalhou o desenvolvimento dos projetos”,
disse.
Para ele, é preciso ter regras mais claras para identificar os impasses para
licenciamentos ambientais e embates com agências reguladoras. “Tudo isso está sendo
trabalhado pelo governo”, disse ele. “É muito diferente um metrô e uma duplicação de
estrada, são riscos diferentes. Tem que trazer players [atores] acostumados com os
diferentes riscos”, declarou.
Abertura comercial é agenda prioritária para o governo, diz Marcos Pereira
01/06/2017 – Fonte: MDIC

O ministro Marcos Pereira falou nesta quarta-feira sobre as políticas de comércio
exterior e a reinserção do Brasil no cenário internacional na mesa-redonda “Comércio
e Abertura”, promovida pelo Fórum de Investimentos Brasil 2017, evento que reúne
líderes políticos, empresariais e acadêmicos.
Na mesa-redonda, que teve como moderador Thierry Ogier, correspondente do diário
econômico francês Les Echos, o ministro Marcos Pereira disse que a abertura comercial
é agenda prioritária para o governo.
“Estou convencido de que a abertura comercial, aliada a ações bem-sucedidas de
aumento de competitividade, são vitais para atrair mais e melhores investimentos”.
Segundo ele, ao adotar medidas nessa direção, o governo construirá o caminho para
que as empresas brasileiras sejam efetivamente integradas às cadeias globais de
valor.
O ministro disse aos demais integrantes da mesa - José Guilherme Reis (Banco
Mundial); André Luis Rodrigues (CEO, WEG); Helder Boavida (CEO, BMW Brasil) e
Maurício Mesquita (economista-chefe, BID) – que as políticas de comércio exterior e
de investimentos são imprescindíveis para a implementação exitosa tanto de uma
política de desenvolvimento socioeconômico, quanto para assegurar a estabilidade do
ambiente de negócios no Brasil.
Investimentos
Marcos Pereira explicou que para atrair investimentos é necessário propiciar aos
agentes econômicos níveis razoáveis de estabilidade e previsibilidade, razão pela qual
as reformas estruturais e a responsabilidade fiscal e monetária são prioridades
inegociáveis para o governo.
Ele afirmou que é justamente nesse contexto, em que se esperam muitos resultados
da gestão fiscal e monetária, que a centralidade da política de comércio exterior
reveste-se de senso de urgência. Neste sentido, o ministro citou uma série de
iniciativas, tais como a inserção do Brasil na rede de acordos de comércio e a
implantação do Portal Único de Comércio Exterior.
André Luis Rodrigues, CEO da WEG, afirmou que o governo acerta em cheio ao colocar
no centro da agenda a facilitação de comércio. “O Portal Único é um bom exemplo das
medidas de facilitação de comércio implementadas pelo governo”, disse.
O ministro citou ainda a disseminação do modelo brasileiro de acordo de
investimentos, o ACFI, não apenas por meio da expansão das frentes negociadoras

bilaterais, mas também em âmbito regional – como foi feito recentemente com os
parceiros do Mercosul - e multilateral.
Indústria
Sobre as ações para a indústria, Marcos Pereira afirmou que o MDIC está reformulando
e expandindo programas de fomento ao desenvolvimento industrial priorizando
medidas de ganhos de eficiência, competitividade e produtividade, como é o caso do
Brasil Mais Produtivo e da elaboração da Rota 2030 da indústria automotiva.
Helder Boavida, CEO da BMW Brasil, disse ser perfeitamente possível e desejável que
o Brasil se torne uma plataforma de exportação de veículos para todo o mundo. Ele
disse ter uma expectativa positiva em relação à Rota 2030, pois vai trazer
previsibilidade para o setor ao abranger três ciclos produtivos em um período de 15
anos. “O Brasil pode, deve e tem essa capacidade, mas tem que se preparar para isso.
Temos esperança de que a Rota 2030 cumpra essa expectativa”, afirmou.
O ministro complementou afirmando que “estamos lançando as bases da política para
o futuro da indústria brasileira (...) Todas essas medidas têm como fio condutor o
fomento ao dinamismo e à produtividade, em plena consonância com a urgência que
o Brasil confere à modernização econômica”.
Cenário positivo
O ministro falou sobre as perspectivas positivas para o setor exportador brasileiro em
2017. Ele lembrou que em 2016 a balança comercial registrou resultado recorde, com
superávit de US$ 47,7 bilhões, e que até o primeiro quadrimestre deste ano já se
contabiliza saldo positivo de US$ 21,4 bilhões, valor 61% superior ao aferido no
mesmo período do ano passado. O resultado levou o MDIC a rever a projeção de
superávit para o ano de US$ 50 bilhões para US$ 55 bilhões.
“São sinais importantes de reaquecimento sustentável da economia e, assim entendo,
um indicativo de que estamos no caminho certo e crescente”, disse o ministro.
“Contudo, para aumentarmos o percentual de participação do comércio no PIB, ainda
é necessário que superemos alguns desafios do chamado custo Brasil para
exportadores e investidores: logística cara e precária; custo alto de energia; falta de
mão de obra qualificada; carga tributária elevada e sistema tributário incompatível
com o país que queremos ser”, completou.
Entrada na OCDE terá impacto sobre gestão pública
01/06/2017 – Fonte: GS Notícias (Por Valor Online)
O pedido do Brasil para negociar sua adesão à Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) é uma velha aspiração do secretário-geral da
entidade, o mexicano Angel Gurría. Mas a entrada efetiva da maior economia da
América Latina no grupo pode demorar alguns anos. O que é certo é que a entrada na
entidade terá impacto na gestão do Estado. Os países membros têm que seguir uma
série de duras regulações de mercado e melhorar o ambiente de negócios.
Assim, os
volumoso
ou adotar
ser pagos

23 comitês e grupos de trabalhos da OCDE vão ter de fazer, cada um, um
estudo setorial, para apontar o que o Brasil eventualmente precisa mudar
a fim de ter padrões compatíveis com os da entidade. Os custos passam a
desde já pelo governo brasileiro.

Na OCDE, na prática, poucas regras são obrigatórias e o país pode apresentar
"reservas". Uma questão sensível, como a liberalização do movimento de capitais, é
considerada hoje bem mais tranquila para o Banco Central. Mesmo na área tributária,
o Brasil pode obter anos de prazo para adaptar sua legislação. Onde a situação tende

a complicar é na governança pública, ainda mais com os sucessivos escândalos
bilionários de corrupção na máquina do Estado.
Este tema tem sido também um dos mais difíceis para a adesão da Colômbia, que já
passou pelo exame de 20 grupos. O lançamento das negociações para a adesão do
Brasil pode não ocorrer na semana que vem, durante a reunião ministerial anual da
OCDE. As indicações dadas em Paris são de que na reunião alguns países membros
preferem discutir critérios para novas candidaturas e depois examinar os pedidos.
Os Estados Unidos, que pagam 23% do orçamento da OCDE, visivelmente acham que
não vale muito ter alguns sócios que pagarão pouco e darão muito trabalho, como
Peru ou Romênia. Já a União Europeia (UE) quer antes de tudo que todos os europeus
entrem na entidade, incluindo Malta e mesmo a Bulgária, um dos países mais corruptos
do mundo. Em relação ao Brasil, em todo caso, a aceitação da candidatura
politicamente será menos complicada.
Trata-se da maior economia da América Latina, com real poder de ajudar na
formatação de políticas por seu peso no comércio agrícola mundial, no setor químico
e em outras áreas.
A candidatura de Brasília poderá mesmo ter efeito sobre a China. A segunda maior
economia do mundo tem um programa enorme para poder aderir, mas não quer
negociar dez anos, como ocorreu na Organização Mundial do Comércio (OMC). Outro
fator que pode atrair mais emergentes de peso é que há um bom tempo a OCDE não
pede que o candidato abandone o G-77, o grupo das nações em desenvolvimento.
A OCDE, que reúne atualmente 36 países desenvolvidos e emergentes como Coreia
do Sul, México e Chile, não estabelece prazo para adesão. A Letônia, o último a entrar,
demorou cerca de três anos, mas foi ajudado pelo fato de já ser membro da União
Europeia. A Colômbia negocia desde 2013. A Costa Rica, desde 2015.
MDIC: Mercosul precisa ser reenergizado
01/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos Pereira, disse
nesta quarta-feira, 31, que o Mercosul precisa ser “reenergizado e renovado”. Durante
debate no Fórum de Investimentos Brasil 2017, ele ressaltou que em mais de 20 anos
não houve uma única reunião entre os países-membros exclusiva dos ministros de
comércio.
O primeiro encontro dos ministros ocorreu em Buenos Aires no mês passado e o
objetivo agora é que haja reuniões semestrais. No debate, o ministro ressaltou ainda
que o governo de Michel Temer completou um ano agora e resolveu priorizar algumas
reformas, sejam estruturais, como a da Previdência e a trabalhista, e ainda
microrreformas, para melhorar o ambiente de negócios.
Entre as reformas, Pereira disse que o objetivo é que a tributária seja enviada ao
Congresso até o final do ano, após a aprovação da reforma da Previdência e da
trabalhista. A ideia é que o texto seja discutido ao longo de 2018. “Não dá pra falar
de reforma tributária se não colocar na mesa pra discutir os Estados e municípios.”

Comissão debate projeto que libera fabricação e venda de veículos movidos
a diesel
01/06/2017 – Fonte: Porta da Câmara
A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, da Câmara dos
Deputados, discute hoje o Projeto de Lei 1013/11, que libera a fabricação e a venda
de veículos de até uma tonelada movidos a óleo diesel no País.
A audiência pública foi proposta pelo deputado Nilto Tatto (PT-SP). Sua preocupação
é com a poluição causada por esse tipo de combustível: “É razoável afirmar que as
metas voluntárias brasileiras de redução das emissões de gases de efeito estufa serão
prejudicadas com a aprovação dessa proposta”.
Ele afirma que o texto do substitutivo apresentado na comissão especial que analisa o
tema “piora a situação, pois retira a linha de corte estabelecida no texto original e
libera a fabricação e comercialização de veículos movidos a diesel de qualquer
categoria e peso”.
Ele lembra que o projeto foi rejeitado nesta mesma Comissão de Meio Ambiente e que
há dois votos em separados contrários ao texto original e seu substitutivo. A proposta
será votada por comissão especial, pois foi distribuída para análise por mais de três
comissões de mérito.
Convidados
Foram convidados para debater a proposta com os integrantes do colegiado o
coordenador da Campanha de Mobilidade do Greenpeace Brasil e representante do
Observatório do Clima Davi Martins; a gerente de Qualidade Ambiental do
Departamento da Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental do Ministério
do Meio Ambiente, Letícia Reis de Carvalho; o diretor do Departamento de
Biocombustíveis da Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis do
Ministério de Minas e Energia, Miguel Ivan Lacerda de Oliveira; e o relator na comissão
especial, deputado Evandro Roman (PSD-PR).



Íntegra da proposta:
PL-1013/2011

Gühring aposta no segmento MRO e gerenciamento de ferramentas no Brasil
01/06/2017 – Fonte: CIMM
A Gühring, especialista em ferramentas de usinagem, se arrisca em novos segmentos
para ganhar mercado. O gerenciamento de serviços e os lançamentos de ferramentas
voltadas para o segmento MRO (manutenção, reparo e operação) são as apostas da
empresa alemã no Brasil.
Na primeira quinzena de maio, a empresa lançou na Expomafe sua nova linha de
produtos PowerLine, voltada para o segmento MRO. A linha é composta de brocas,
fresas, machos, alargadores e escareadores em Aço Rápido (HSS) e em Metal Duro
(Solid Carbide).
“Nossos produtos são feitos com aço alemão, o que garante melhor qualidade, uma
vida mais longa para o produto e produtividade. Nossas ferramentas já são
reconhecidas pela alta qualidade e robustez no mercado corporativo. Vamos transferir
esse reconhecimento que temos de ferramentas robusta, confiável e high-tech para o
segmento MRO”, explica o diretor-geral da Gühring do Brasil, Jorge Jerônimo.
O reconhecimento da marca na produção de ferramentas e um know-how construído
em mais de um século traz segurança para a empresa entrar no concorrido segmento,

entretanto, Jerônimo reconhece que isso não é suficiente. “Será necessário também
inovar para superar os paradigmas que pesam sobre o negócio, já que estamos falando
de um setor que opera há décadas com o mesmo modelo comercial”, pondera.
O executivo conta que o portfólio de produtos foi desenvolvido inicialmente para o
Brasil, há dois anos, mas a matriz optou por estender a comercialização da linha na
Rússia, México e China.
Gerenciamento de ferramentas
Embora aposte há cinco anos no serviço de gerenciamento de ferramentas no Brasil,
a Gühring tem dado uma atenção especial ao segmento por aqui, especialmente depois
que a indústria local passou a sofrer com a recessão. A redução de custos no processo
de usinagem é uma das responsáveis pela procura de serviço de gerenciamento.
“Este fenômeno se dá em razão da busca constante da indústria por maior
competividade, especialmente em momentos de crise. O Brasil tem uma
infraestrutura deficiente e uma elevada carga tributária, prover um pacote de serviços
robusto, que possa verdadeiramente impactar no custo por peça é essencial para a
competividade e permanência nos negócios”, diz Jerônimo.
O gerenciamento de ferramentas, que garante um controle maior das ferramentas
utilizadas no chão de fábrica, é um dos grandes negócios da empresa no exterior. A
empresa atende 65 clientes internacionais, sendo seis no Brasil – duas montadoras e
quatro empresas do setor de autopeças.
“Empresas do setor automotivo são as que mais nos procuram, já que a pressão de
custos sobre a cadeia de valor é imensa”, diz o executivo. Os ganhos com o serviço
dependem dos aspectos organizacionais de cada empresa. Entretanto, projetos que
estão em pleno funcionamento no Brasil, considerando apenas os valores que a
Gühring tem acesso, a economia tem sido superior a 20%, segundo a empresa.
“O gerenciamento de ferramentas é um serviço extremamente complexo. No passado,
não tínhamos no Brasil uma estrutura operacional adequada para realizar a análise
técnica e de dados para oferta-lo, bem como garantir os requisitos dos clientes. Este
é um serviço que recebe destaque na estratégia global da Gühring, atualmente são
mais de 70 projetos no mundo. Este serviço não é fácil vender, demanda amplo
conhecimento de gestão de negócios, equívocos por falta de conhecimento e
experiência, podem inviabilizar o projeto no médio prazo”, avalia.
Fiat reforça oferta de compactos para recuperar a liderança de mercado
01/06/2017 – Fonte: GS Notícias (Matéria do Jornal DCI)
A montadora terá quatro modelos para brigar nas disputadas categorias
lideradas pelo Ônix, da GM, e HB20, da Hyundai; o grupo italiano também
aposta na exportação para fugir da crise
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A Fiat se prepara para retomar a liderança do mercado de compactos. O grupo está
reforçando a oferta de modelos deste segmento e, para fugir da crise no País, a
montadora aposta também nas exportações para a América Latina.

"Agora temos quatro produtos para retornar à liderança de mercado", afirmou nesta
quarta-feira (31) o diretor de produto da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e brand Fiat,
Carlos Eugênio Dutra.
A marca acaba de lançar o compacto Argo, que vem para brigar com líderes de
mercado como o Ônix, da General Motors (GM), e o HB20, da Hyundai. A projeção da
FCA é atingir vendas mensais de 6 mil unidades do Argo.
No acumulado até abril, os cinco modelos mais emplacados do Brasil estão na
categoria de compactos de entrada, segundo dados da Federação Nacional da
Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). O Ônix lidera o ranking, seguido
do HB20, Ka (Ford), Sandero (Renault) e Gol (VW).
"Na faixa de compactos, o consumo de combustível é o item mais importante para o
consumidor [brasileiro] e nós oferecemos um produto extremamente econômico",
garante o diretor da FCA.
A Fiat foi líder de vendas por 14 anos consecutivos ao aliar as vendas de automóveis
e comerciais leves. Contudo, no ano passado a montadora perdeu a liderança para a
GM, que já vinha na frente com o Ônix.
Para o presidente do grupo na América Latina, Stefan Ketter, o Argo vem para reforçar
ainda mais a imagem da Fiat tanto no Brasil quanto na América Latina. "O modelo é
mais uma carta na nossa manga", destacou o executivo.
Dutra estima que as vendas da Fiat no segmento de compactos devem somar
aproximadamente 15 mil unidades por mês, sendo 3,5 mil tanto do Uno quanto do
Mobi, e cerca de 2 mil unidades do Palio, que já foi o carro mais vendido do Brasil por
anos.
Ele acrescenta ainda que o Argo, produzido em Betim (MG), também deve ser
exportado. "Estamos estimando cerca de 10 mil a 12 mil unidades anuais para a
Argentina, 8 mil para o México e este mesmo volume para demais países da América
Latina", ressalta.
Exportações
O presidente da FCA explica que o Brasil não tem um plano consistente de exportações.
"Nos últimos dois anos, as vendas das montadoras ao exterior cresceram cerca de
50% ao ano, mas grande parte foi para Argentina. Não se trata de uma estratégia
expressiva de exportações", observa Ketter.
Para 2017, a FCA pretende exportar 42 mil unidades somente para o México, incluindo
o Renegade, da Jeep. "Temos uma agenda de exportações importante", comenta o
executivo.
Ele acredita que uma meta "saudável" e "sustentável" de exportações para o Brasil
gira em torno de 20% da produção total. "Hoje, o País precisaria duplicar suas vendas
ao exterior. O Brasil tem uma chance única de se tornar líder em toda a América do
Sul", pondera.
Para tanto, Ketter avalia que o programa intitulado "Rota 2030" - que prevê uma nova
política industrial para a indústria automotiva - é essencial para a competitividade dos
carros brasileiros.
"Diferentemente de outros planos, o Rota 2030 partiu dos presidentes das
montadoras, que elencaram os pontos mais relevantes para tornar a indústria
automotiva brasileira verdadeiramente competitiva", acrescenta Stefan Ketter.

Ele assegura ainda que as montadoras estão trabalhando de forma conjunta para
resolver a situação difícil da cadeia de suprimentos.
"Somos a empresa que possui o maior índice de nacionalização do País e sabemos que
há fornecedores que estão à beira do abismo", conta Ketter. "Mas estamos avaliando,
de forma integrada, as possíveis soluções para toda a cadeia."
HDI lança seguro para motocicletas
01/06/2017 – Fonte: GS Notícias (Matéria do Jornal DCI)
São Paulo - A HDI Seguros lançará, nos próximos dias, um novo produto voltado para
motos. Em linha com o mercado na tentativa de compensar a queda nos prêmios com
a cobertura de automóveis, seguradora também oferta diferenciais e assistências mais
específicas.
Apesar da melhora que o mercado segurador começa a mostrar frente a contratação
de seguros para automóveis, com alta de 5,7% na arrecadação do primeiro trimestre
deste ano frente igual período de 2016 (de R$ 7,435 bilhões para R$ 7,866 bilhões) segundo dados da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais (CNseg) , o segmento ainda pode sofrer quedas até 2019.
Nesse sentido, porém, outras vertentes automotivas começam a ganhar destaque
entre as seguradoras.
De acordo com o vice-presidente técnico da HDI Seguros, Fabio Leme, o segmento
das motos de passei - acima de 500 cilindradas - tem mostrado crescimento no País e
"tem tudo para alavancar o mercado segurador" ao longo de 2017.
"Nem tudo no Brasil está em crise e esse é um produto que tem se destacado. Estamos
muito animados e confiantes de que essa é a aposta certa", disse o executivo ao DCI.
Segundo dados da B3 (união entre BM&FBovespa e Cetip), do total de 357.591 veículos
financiados, 15% corresponde às motos e, para Leme, o número deve continuar a
crescer.
"Ele tem todas as coberturas para automóvel como colisão e contra terceiros, mas há
ainda assistências e serviços de seguro oferecidos mais voltados para esse segmento
específico", comenta o vice-presidente.
Nessa linha, além das coberturas já conhecidas, há a oferta de seguro para
continuidade de viagens, na qual é oferecida a lavagem e higienização dos mecanismos
da moto, além da cobertura de todos os equipamentos. "São diferenciais que podem
trazer um apelo ao consumidor", completa Leme.
Crise fluminense
O único ponto, porém, é a possibilidade de o seguro não abranger o Rio de Janeiro.
De acordo com o executivo da HDI Seguros, apesar de o produto ser lançado no Brasil
inteiro, a crise mais forte no Estado do Rio inibe um pouco a participação da venda
dessa cobertura para os cariocas.
Ele reforça, porém, que a expectativa é otimista. "Lá a situação está grave, mas o
produto, como um todo, teve crescimento nos últimos anos e deve alavancar",
acrescenta.

Caminhão Volvo será 1º veículo autônomo do mercado brasileiro
01/06/2017 – Fonte: Automotive Business

Nem carro de luxo, nem popular, nem Google Car. Se ninguém furar a fila, o primeiro
veículo autônomo a ganhar presença comercial no Brasil será um caminhão da Volvo.
Após concluir com sucesso a etapa mais desafiadora de um projeto piloto em Maringá
(PR) ao lado da Usaçúcar, a companhia começa a preparar terreno para efetivamente
converter a tecnologia em negócio.
“Devemos lançar aqui em breve, em dois ou três anos”, antecipa Bernardo Fedalto,
diretor de vendas de caminhões no Brasil.
Na prática, no entanto, o ritmo parece mais acelerado, como conta Wilson Lirmann,
presidente do Grupo Volvo para a América Latina. “Estamos conversando com uma
série de clientes que poderiam se beneficiar do uso destes modelos em suas operações
e demonstram interesse. Ainda é algo preliminar, não há nada fechado”.
Ele esclarece que a ideia não é colocar um modelo autônomos na prateleira pura e
simplesmente. O plano é demonstrar a gama de tecnologias, mas adequar e
desenvolver soluções para cada cliente, encaixar perfeitamente o caminhão na
aplicação e buscar melhorias de produtividade.
O executivo enumera oportunidades nos setores agrícola, de mineração e em outras
operações logísticas realizadas em circuito fechado.
Enquanto a maior parte das montadoras tanto de leves quanto de pesados concentra
o trabalho com modelos autoguiados nas matrizes, a Volvo usa o Brasil como uma de
suas plataformas globais de desenvolvimento para a tecnologia.
O projeto com a Usaçúcar demandou mais de um ano de trabalho de um time que
reuniu 16 engenheiros da companhia no Brasil, três da Suécia e outros três do cliente.
A apresentação dos resultados do projeto na quarta-feira, 31, trouxe ao Brasil
executivos e jornalistas globais, um sinal claro de que o trabalho local se encaixa e
contribui para a estratégia tecnológica da matriz.
“Toda vez que trabalhamos em uma nova tecnologia, temos que imaginar como será
o mundo quando ela chegar ao mercado. No caso dos autônomos não vamos esperar.
Fazer o desenvolvimento em parceria com os clientes, construir e ir refinando ao longo
do caminho nos dá velocidade”, diz Sasko Cuklevs, diretor mundial de novos negócios
e soluções aos consumidores. Assim, no lugar de esperar pelas condições perfeitas
com estradas boas, regulamentação e interesse dos clientes, a companhia trabalha
em ritmo próprio.
A empresa começa a levar os autônomos para a vida real com operações em circuito
fechado, como o canavial brasileiro ou a mina na Suécia, onde a Volvo já tem veículos
em circulação. Assim, fica mais fácil reduzir os riscos e, claro, aguardar o avanço da
legislação para as vias públicas.

NOVIDADE PARA A FENATRAN
O próximo movimento importante da Volvo para entregar autonomia aos clientes
brasileiros acontece ainda em 2017 durante a Fenatran, feira de transportes marcada
para outubro, em São Paulo.
A companhia vai aproveitar a oportunidade para lançar o Tracking Assistance, sistema
de assistência à direção que não isenta o motorista de dirigir, mas entrega a
plataforma usada hoje pela Volvo em seus veículos autônomos que estão em teste.
Com GPS, mapas e sensores, o condutor acompanha em uma tela no interior do
caminhão a localização do veículo com precisão de centímetros e pode programar rotas
e operações específicas. Daí é só seguir o roteiro, com margem bem menor para erros
e otimização do consumo do combustível.
O recurso pode equipar caminhões novos da linha de semipesados e pesados VM ou
atualizar usados que já estão em circulação no mercado. A fabricante não abre
previsão de preço, apenas adianta que o lançamento terá um papel cultural ao
contribuir para que os transportadores brasileiros comecem a entender e a se
interessar por soluções autônomas.
“Lá atrás, em 2003, parecia uma loucura oferecer a caixa automatizada I-Shift para
caminhões. Hoje as empresas entenderam as vantagens e quase não vendemos
veículos sem a tecnologia”, compara Fedalto.
Ele acrescenta que a produção das soluções autônomas, ainda que não sejam feitas
em série de forma massificada, precisa amadurecer localmente, com o
desenvolvimento de fornecedores e ajuste de custos.
“Por enquanto, como estamos em testes e em desenvolvimento é aceitável um
investimento maior nestes componentes, algo que precisa mudar no futuro, quando a
novidade chegar ao mercado definitivamente.”
Produzido em Curitiba, Volvo lança primeiro caminhão autônomo brasileiro
01/06/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Veículo é destinado à colheita de cana e já está em funcionamento nas
lavouras da Usina Santa Terezinha, em Maringá

Volvo lançou nesta quarta-feira (31) o primeiro caminhão autônomo produzido no
Brasil, na fábrica em Curitiba. Divulgação/Volvo
A Volvo lançou nesta quarta-feira (31) o primeiro caminhão autônomo produzido em
solo brasileiro. O veículo foi desenvolvido na fábrica da montadora em Curitiba e é
destinado à colheita de cana. As colheitadeiras fazem o corte da cana e todo o produto
é colocado na carroceria do caminhão que anda sozinho. O caminhão já está em
funcionamento nas lavouras da Usina Santa Terezinha, em Maringá, e a previsão é
que a sua comercialização comece em até três anos.

A principal vantagem do caminhão autônomo é a sua precisão. Ele é capaz de rodar
em toda uma plantação, sem passar por cima dos brotos da cana-de-açúcar, chamados
de soqueiras. A precisão é de 2,5 centímetros na direção e o caminhão consegue reduz
em 4% as perdas durante uma colheita.

Principal vantagem do caminhão é que ele não passa por cima dos brotos da cana de
açúcar.Divulgação/Volvo
Um motorista humano, que antes era responsável por dirigir o caminhão, não
conseguia evitar o pisoteamento dos brotos. Isso acontecia porque a colheita da
cana ocorre em um período curto de tempo e o trabalho tem que ser feito em ritmo
acelerado, 24 horas por dia, sete dias por semana. Há, também, as palhas que caem
sob o solo durante o processo e atrapalham a visão do motorista. Estima-se que o
pisoteamento das soqueiras cause prejuízos de até 12% da produção anual de canade-açúcar.
O caminhão autônomo entra para resolver esse problema. A usina insere no sistema
do caminhão a o mapa digital do canavial a ser perecorrido. O sistema faz a leitura da
área e já é capaz de reconhecer precisamente as linhas da plantação, evitando o
pisoteamento.
O sistema é composto por duas antenas GPS de alta precisão (GNSS/RTK), dois
giroscópios de alta sensibilidade e um display posicionado no interior da cabine do
caminhão, que funciona como interface homem-máquina. Toda essa tecnologia é
responsável por reconhecer as rotas e colocar o caminhão para andar sozinho no
caminho pré-estabelecido.

Sistema para navegação autônoma do caminhão da Volvo.Divulgação/Volvo
O papel do motorista é de apenas conduzir o veículo até o início da linha na lavoura e
depois retirá-lo da plantação para fazer o transbordo nos veículos de transporte que
levarão a carga até a usina de açúcar. O motorista também fica na cabine para
acompanhar o trajeto e realizar tarefas administrativas.
O caminhão foi projetado pelos engenheiros da Volvo no complexo industrial de
Curitiba e fabricado no mesmo local. Especialistas em direção autônoma da marca
na Suécia e funcionários da Usina Santa Terezinha, do Grupo Usaçucar, também
participaram do projeto.
O desenvolvimento levou pouco mais de um ano e o lançamento aconteceu nesta
quarta-feira (31), na Usina Santa Terezinha, em Maringá.

O veículo é um caminhão do tipo 6x4 eixos, com pneus de alta flutuação. Ele ainda
não está disponível comercialmente e a previsão é que ele seja oferecido para o
mercado em dois ou três anos.
Empresa paranaense começa a vender carros elétricos com preço de ‘popular’
01/06/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Com sede em Pinhais, na Grande Curitiba, Hitech Electric oferece dois
modelos para o uso urbano e também em áreas fechadas

O modelo e.coTech4 tem capacidade para levar qutro passageiros e atingir uma
velocidade de até 60 km/h. Hitech Electric
A tecnologia elétrica automotiva ainda engatinha no Brasil. No mercado, apenas BMW
i3 é movido com 100% de energia limpa. Os demais modelos disponíveis combinam
eletricidade e motor a combustão, chamados assim de híbridos. É caso do BMW
i8, Toyota Prius, Lexus CT200h, Ford Fusion Hybrid e Mitsubishi Outlander PHEV.
Mas agora o i3 terá a companhia de outros dois representantes conectados na tomada:
o e.coTech2 e o e.coTech4. Os nomes soam estranhos mesmo para quem acompanha
os movimentos da indústria automotiva. Trata-se de veículos feitos na China e que
têm como porta de entrada no Brasil uma empresa paranaense, de Pinhais, na Grande
Curitiba.
A Hitech Electric (www.hitech-e.com.br) começa a vender os veículos por valores
bastantes chamativos para um automóvel elétrico: R$ 44.890 (e.coTech2) e R$ 49.890
(e.coTech4). A dupla não chega só. Há ainda dois modelos de caminhão leve elétrico,
o e.coCargo (R$ 56.990) e o e.coTruck (R$ 59.990).
Os modelos são desenvolvidos pelo grupo Aoxin New Energy, uma estatal que é a
principal fornecedora de caminhões da China.

Linha de montagem dos carros em Pinhais.

O caminhão leve elétrico e.coCargo.Hitech Electric/ Divulgação

As novidades estarão no showroom de revendedores em algumas cidades do Brasil,
como Curitiba, Cascavel e São Paulo, a partir da primeira semana de julho de 2017.
Por enquanto, as vendas ocorrem apenas para B2B (empresas). “Ainda estamos
credenciando revendedores, com a ideia de ampliar os braços para outros estados”,
diz Rodrigo Contin, 34 anos, fundador do negócio em 2016.
Pelas fotos fica claro que a intenção da empresa não é competir com i3 ou os híbridos
citados acima. O visual não é um convite ao consumidor para entrar neste universo
sem emissão de gases poluentes.
Por isso, o empresário aposta que a demanda virá de quem já entende os benefícios
e a economia de um veículo elétrico no uso urbano e, principalmente, em locais
fechados, como condomínios, instalações industriais, clubes, hotéis, prefeituras e
parques.
“É um design exótico, que foge do perfil tradicional, mas que tem tido uma aceitação
muito grande dos clientes. Além disso, é possível personalizar os veículos em
diferentes cores e plotagens”, ressalta o empresário.

Segundo Contin, a Hitech Electric tem a vantagem de ser a primeira empresa brasileira
a investir em carros elétricos para o grande público - com exceção das próprias
montadoras. Para ele, será um enorme desafio abrir este mercado e torná-lo viável. “É
um negócio de 15 anos, para a próxima década. Quando o segmento for uma realidade
por aqui, já estaremos preparados, diz o curitibano.
A prefeitura de Curitiba e a Itaipu Binacional fizeram uma parceria com a Renault e
utilizam o quadriciclo elétrico Twizy em ações internas. Recentemente a seguradora
Porto Seguro adquiriu 16 unidades do modelo para atendimentos a sinistros pelas ruas
de São Paulo.

Gasto de R$ 4,50 por recarga
Os carros da Hitech são de baixa performance, com velocidade máxima entre 50 e 60
km/h. A autonomia alcança 120 km rodando com média de 35 km/h. Há a opção de
modelos com duas ou quatro portas, para levar dois ou quatro passageiros.
O veículo é movido com dois tipos de baterias: a de gel (comuns em carros a
combustão), que tem uma vida útil de 74 mil km, e a de íons de lítio, que encarece os
modelos em R$ 12 mil, porém seu ciclo de recargas dura 180 mil km.
A recarga da gel demora pelo menos 6 horas, enquanto a da íon-lítio é feita em apenas
30 minutos.
No Paraná, o custo o reabastecimento elétrico é de R$ 4,50 (referência Curitiba) e
pode ser em qualquer tomada comum - os veículos são bivolt.
Até o fim do ano, a startup de Pinhais pretende trazer o modelo e-go, que será capaz
de rodar por 350 km com uma recarga e atingir 140 km/h.

A economia média anual em combustível pode chegar a R$ 10mil e o retorno do
investimento ocorre em 36 meses, garante Contin, que é engenheiro mecânico e chefe
de equipe da Hitech Racing de Fórmula 3 desde 2009.
Como comparativo, para rodar os mesmos 120 km de autonomia doe.coTecho com
um Peugeot 208 1.2 Flex (15,1 km/l no uso urbano), seriam gastos R$ 27 em gasolina
- hoje o preço médio do litro está R$ 3,29 na capital paranaense. O hatch é considerado
o modelo com motor a combustão mais econômico do país atualmente.
Parcerias fortes

Rodrigo Contin, engenheiro mecânico e fundador do Hitech Electric em 2016.
Hitech Electric/ Divulgação
O e.coTech2 e e.coTech4 são oferecidos com rodas de liga leve e possuem freios a
disco. O pacote de opcionais inclui ar-condicionado, som com entrada USB/SD e airbag
duplo.
A intenção da Hitech é comercializar1 mil unidades até o fim de 2018. Para tanto, a
companhia fez uma parceria com uma grande empresa de manutenção automotiva

brasileira para fazer a revisão. O serviço em lojas da empresa (são 163 espalhadas
pelo país) custa R$ 178,30 e tem garantia de 12 meses.
“O custo de manutenção chega a ser 10% do valor cobrado por um motor a
combustão. Não tem troca de óleo e nem de filtros e velas e há uma redução de 50%
nos desgastes de suspensão e freio”, pontua Contin.
Além disso, também conta com a parceria de bancos para financiamento, como é o
caso da Caixa, que já tem uma linha específica para modelos elétricos, e do Santander,
que está próximo de lançar uma linha também.

Página do site da empresa de Pinhais. Reprodução/site
O empreendimento de Pinhais pretende não só oferecer carros elétricos como
também produtos para atender o segmento.
Destaque para o aplicativo que monitora o veículo de forma remota, repassando
informações sobre problemas e nível de bateria; a instalação de um controlador de
velocidade que identifica radares e desacelera o carro automaticamente; e um
dispositivo de recarga da bateria que podem ser instalados em prédios e condomínios.

“A intenção da empresa não é só ampliar o nicho de elétricos no país, mas também
trazer soluções para o uso diário no setor”, finalizada.
A Hitech Electric também comercializa seus produtos na própria sede, que fica na
Av. Maringá, 397, em Pinhais.
Por que o ex-CEO de uma empresa de móveis em ruínas chegou ao topo da
Ford
01/06/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Jim Hackett tem sido uma espécie de estrela pela transformação que
conduziu na Steelcase e sua capacidade de prever grandes mudanças na
forma como as pessoas trabalham

Jim Hackett (foto) assumiu a presidência da Ford no último dia 22 de maio. Entenda
como ele chegou ao topo da montadora.
O novo CEO da Ford – um ex-executivo de móveis de escritório de 62 anos, agora
encarregado de dar conta da mais antiga fabricante de automóveis do mundo e em

meio a frustrações sobre o preço das ações e as crescentes ameaças de rivais do Vale
do Silício – não é exatamente um nome da casa. Mas nos círculos de gestão e design,
bem como no Vale do Silício, Jim Hackett tem sido uma espécie de estrela pela
transformação que conduziu na Steelcase e sua capacidade de prever grandes
mudanças na forma como as pessoas trabalham.
Desde que obteve o trabalho número um da Ford, ele tem sido descrito como “um
especialista em guinadas”, graças ao seu histórico na Steelcase – que envolveu
profundos cortes de postos de trabalho e uma reinvenção da empresa –, bem como
seu recente mandato como diretor atlético na Universidade de Michigan, para onde
levou o treinador da NFL Jim Harbaugh para reavivar as conquistas do programa de
futebol da instituição.
Mas os especialistas em gerenciamento e design dizem que a expressão não traduz a
escolha inspirada que Hackett realmente é para o comando da Ford e que pode ser
explicada por esse conjunto de atributos: experiência na condução de uma empresa
familiar; a adoção precoce da agora popular abordagem de design thinking (ou de
busca de soluções pelo design) no desenvolvimento de produtos; vontade de aprender
com pessoas de fora de fora da companhia e ao mesmo tempo uma determinação de
não interferir diretamente em decisões sobre investimentos; e foco constante no
futuro do comportamento do consumidor.
“Ele está focado em tentar descobrir as necessidades não óbvias que as pessoas têm.
O que faria a vida delas melhor? O que elas realmente valorizariam se você desse
[soluções] a elas? “, diz David Kelley, um amigo de longa data de Hackett e fundador
da IDEO, renomada empresa de design da qual a Steelcase já foi majoritária e agora
possui apenas uma pequena parte.
Muitos especialistas em gestão veem paralelos entre o trabalho de Hackett em
reinventar espaços onde as pessoas trabalham e a tarefa de repensar espaços onde
elas dirigem e uma indústria que está passando por mudanças tão grandes. “De Uber
a carros sem motorista, há uma transformação enorme acontecendo na indústria
automotiva,” diz Noel Tichy, um professor de administração da Universidade de
Michigan que trabalhou com Hackett no passado e já escreveu sobre ele em vários de
seus livros. “Ele já fez isso [uma transformação] antes. Os conjuntos de habilidades
fundamentais são os mesmos.”
Sobre a Steelcase e o passado
A Steelcase, uma empresa com US$ 3 bilhões em receita anual, pode parecer uma
prova incomum para a a escolha de Hackett para a Ford, uma das empresas mais
emblemáticas da América, com mais de US$ 141 bilhões em vendas. “O que pode ser
menos sexy do que Grand Rapids e móveis de escritório?”, diz John Bacon, um autor
de Ann Arbor, Michigan, que entrevistou Hackett e escreveu um livro sobre o
renascimento do programa de futebol em Michigan sob a direção de Hackett.
Mas em muitos aspectos, dizem os especialistas em gestão, o caminho de Hackett até
a Ford é apenas algo natural. Hackett foi o primeiro CEO não-familiar a comandar a
Steelcase em 1994. Enquanto a Ford já teve várias lideranças vindas de fora, a família
continua a ser uma presença dominante com quem os CEOs devem aprender a lidar,
avalia Jeffrey Sonnenfeld, professor da Escola de Gestão de Yale.
Bill Ford Jr. é presidente executivo e enquanto a família possui menos de 2% do total
de ações em circulação, também detém cerca de 40% do poder de voto graças à sua
estrutura de ações de dupla classe. “Ele vai saber como fazer disso um ativo”, disse
Sonnenfeld. Com seu histórico, Hackett, que é amigo pessoal de Ford, saberá
“transformar esse tipo de estrutura organizacional e transformá-la em uma vantagem
competitiva, onde eles estarão mais com você do que contra você”.

Na Steelcase, Hackett era conhecido por ser um dos mais dedicados seguidores dos
princípios do design que o ajudaram a transformar a empresa, levando-a a passar de
um local de trabalho cheio de cubículos para o ambiente mais “aberto” que muitas
empresas usam agora.
Percebendo que as pessoas trabalhariam de forma mais colaborativa e mais focadas
na tecnologia móvel, ele insistir em mudanças como móveis de escritório organizados
em roda, que poderiam ser reconfiguradas, e mesas que se integravam com laptops
para exibir telas individuais de trabalhadores.
“O que ele realmente faz bem, e que sempre será uma constante no trabalho e na
liderança, é olhar para o futuro do comportamento das pessoas”, diz Kathryn Segovia,
chefe de design de aprendizagem da escola de design de Stanford que trabalhou com
Hackett na Steelcase em 2012.
Segovia, que estudou como os avatares interagem uns com os outros em ambientes
on-line para seu PhD em Stanford, foi uma “mentora reversa” de Hackett, ou seja,
alguém mais novo que o ajudou a orientar seu pensamento para os novos tempos, em
vários verões. “Ele fica muito feliz e confortável em um ambiente estudantil”, disse
ela.
Kelley da IDEO, que também é fundador da escola de design de Stanford, e que já
manteve uma linha direta entre seu escritório e o de Hackett, diz que Hackett envia
para ele links sobre novidades no campo do design sobre as quais nem mesmo ele
ainda teve notícias.
À medida que o negócio de serviços móveis da Ford cresce, startups de tecnologia nas
quais ele escolher investir também podem ter todo o processo influenciado por como
Hackett gerenciou os investimentos na IDEO anos atrás.
Em 1996, a Steelcase assumiu uma participação maioritária na empresa de design,
permitindo que ela operasse de forma autônoma, mas usando essa relação para incutir
a sensibilidade do design na forma de a empresa pensar. “Ele não sufocou [ninguém]”,
diz Sonnenfeld. “Ele tem um histórico para provar que ele pode ser um ímã para atrair
grandes talentos, seja através de investimentos ou recrutamento, e dar-lhes espaço
para respirar”.
Ele também sabia que a hora de deixar essa função chegaria e que seria preciso
revender a participação majoritária à IDEO, desde que ela estivesse apta a andar com
as próprias pernas.De acordo com um consultor de estratégia que trabalhou com
Hackett na Steelcase, “a maioria dos CEOs teria dito ‘boa sorte [com isso], nós temos
vocês nas mãos.’ Mas não Jim. Ele percebeu deixar a IDEO livre e segurar apenas uma
parte minoritária dela seria a coisa mais inteligente a fazer.”
Kelley concorda que isso, esse modus operandi, poderia ser atraente para aquelas
startups que conseguem fisgar o interesse da Ford. “A parte principal dessa história e
que é encorajadora para outras companhias é que, tipicamente, quando uma
companhia grande compra uma companhia pequena, elas dizem que não irão mexer
com elas”, explica.
“Mas eu não acho que isso aconteça tão frequentemente. Neste caso, porém,
aconteceu exatamente desta maneira. Ele [Hackett] realmente entende. Não é [uma
questão de] benevolência. É apenas muito inteligente em entender como tirar o
máximo da diversidade de pensamento de outras pessoas.”
Essa parceria da IDEO também ajudou a aprofundar as conexões de Hackett no mundo
da tecnologia – Kelley diz que ele conhece todos em Stanford e que “ele é alguém
dentro, que não vai deixar passar nada do que está acontecendo no Vale do Silício”.

Isso é algo que pesou na decisão da Ford segundo o próprio Bill Ford. Em uma visita
à região no ano passado, Ford contou, durante uma coletiva de imprensa, ter visto
executivos de tecnologia cumprimentar Hackett com abraços. “Alguns deles me
disseram, meu Deus, ele é um dos verdadeiros pensadores originais que conhecemos
e vocês são realmente sortudos por tê-lo”, disse Bill Ford aos repórteres. “Ver Jim não
só aproveitando tudo isso tão bem, mas também sendo levada em alta consideração,
me deu uma impressão e tanto sobre ele.”
Volvo: automação gera economia de R$ 25 milhões no canavial
01/06/2017 – Fonte: Automotive Business
A Volvo tem no Brasil parte importante de sua estrura global para desenvolver
caminhões autônomos. A primeira ofensiva local nessa área começou há pouco mais
de um ano, quando a companhia firmou parceria com o Grupo Usaçúcar para testar a
tecnologia na colheita da cana-de-açúcar. Com sede em Maringá (PR), o cliente tem
10 usinas no Brasil com toda a produção voltada às exportações.
Com mais de 60 anos de história, há 30 a empresa familiar mantém frota exclusiva de
caminhões da marca sueca. Os veículos são usados no transporte das 18 milhões de
toneladas de cana produzidas anualmente.
A iniciativa foi apresentada na quarta-feira, 31, por executivos brasileiros e globais a
jornalistas de diversos países. “A Usaçúcar nos desafiou a resolver um problema de
produtividade deles e este é o resultado”, conta Wilson Lirmann, presidente da
companhia para a América Latina. Ele conta que, até afora os testes mostram
benefícios inquestionáveis. A Usaçúcar calcula que o aumento da produtividade se
traduza em economia da ordem de R$ 25 milhões por ano para a empresa.
A questão era bastante lógica e tradicional entre as empresas que atuam no setor
sucroalcooleiro. Cada plantio de cana-de-açúcar garante cinco safras, uma por ano. A
questão é que, com o processo mecanizado, a colheitadeira e o caminhão onde as
plantas colhidas são jogadas precisam andar lado a lado na lavoura sem passar em
cima dos brotos, evitando o chamado pisoteio.
A questão é que impedir o atropelamento a compactação é humanamente impossível
porque há apenas 30 centímetros de distância entre as fileiras de cana. Na época da
colheita, o trabalho acontece 24 horas por dia, sete dias por semana.
“São três turnos. A missão pode ser um pouco mais simples para quem trabalha
durante o dia, mas quando está escuro o motorista não consegue enxergar nada,
apenas tenta acompanhar a colheitadeira”, conta Paulo Meneguetti, diretor da
Usaçúcar. Pelas contas dele o prejuízo é superior a 20% por colheita. “A cada plantio,
dos cinco anos acabamos perdendo um”, calcula.
Para resolver o problema, a Volvo equipou um VM preparado para operações fora de
estrada com sensores de movimento e de localização de alta precisão - basicamente
o kit que será vendido no pacote de assistência à direção Tracking Assistance, que
será lançado na Fenatran, em outubro.
A diferença é que, neste caso, a condução é efetivamente automatizada, equivalente
ao nível dois, em que o motorista não precisar usar os pés ou as mãos, apenas
permanecer atento ao trajeto. O veículo roda com precisão de dois centímetros e meio,
o que evita o temido pisoteio dos brotos de cana e, assim, as perdas significativas a
cada plantio.
Uma das limitações é que o veículo não é capaz de frear sozinho caso uma pessoa
passe diante dele, por exemplo. “Desenvolvemos o que era necessário para esta
aplicação, que acontece em circuito fechado e portanto não tem este como um pré-

requisito, já que o motorista está no caminhão e pode frear. A ideia é criar a solução
mais eficiente pelo menos custo”, esclarece Lirmann.
Nem toda a operação é automatizada. Estes veículos fazem o chamado transbordo da
cana, levando ela do campo e despejando nas máquinas da usina - etapa que segue
feita pelo condutor, mas os executivos da Volvo e da Usaçúcar garantem que a
operação ficou bem menos estressante para os profissionais.
“O motorista é essencial nesse processo e continuará assim mesmo com a automação”,
garante Meneguetti.
A Volvo investiu no projeto parte dos US$ 1,6 bilhão que tem programado globalmente
para o desenvolvimento de produtos. O cliente não aportou capital, apenas horas de
trabalho de três de seus engenheiros, que se somam aos 19 engenheiros da
montadora entre o Brasil e a Suécia que se debruçaram sobre o programa.
Quando a solução deixar de ser piloto e estiver no mercado para valer, Lirmann calcula
que o investimento do cliente se pagaria em pouco mais de uma safra. Um belo
argumento de vendas para que a companhia comece a fazer dos caminhões
autônomos um negócio rentável no Brasil.
FCA aposta alto no Fiat Argo
01/06/2017 – Fonte: Automotive Business

A direção da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) aposta bem alto no retorno do
igualmente alto investimento de R$ 1,5 bilhão feito para desenvolver e lançar o Fiat
Argo, que começa a ser vendido esta semana no Brasil por preços que vão de R$ 46,8
mil a R$ 70,6 mil, substituindo o Punto (que saiu de linha) e as versões mais caras do
Palio. “Agora temos quatro hatches bem posicionados e provavelmente vamos retomar
a liderança de mercado”, afirma sem rodeios Carlos Eugênio Dutra, agora diretor de
portfólio e pesquisa da FCA América Latina.
Pelos cálculos de Dutra, o segmento de hatches compactos – o maior do mercado
brasileiro, onde se concentram mais da metade das vendas – tem atualmente tamanho
de 80 mil unidades/mês e a Fiat espera abocanhar cerca de um quarto disso, contando
com 6 mil emplacamentos do Argo por mês, além de outras 15 mil unidades do Mobi,
Uno e Palio – este renovado pela última vez em 2012 e já bastante defasado, com a
chegada do Argo passa a ser vendido só com motorização 1.0; basicamente será mais
destinado a frotistas. “Nosso objetivo é ficar com pelo menos 20% dessa fatia de
mercado”, diz o executivo.
Dutra mostrou que atualmente o segmento nacional de hatches é dividido em duas
fatias desiguais, uma com modelos abaixo de R$ 45 mil que respondem por 40% das
vendas, os outros 60% são carros acima dos R$ 46 mil, com forte domínio de Chevrolet
Onix, Hyundai HB20, Volkswagen Fox e Toyota Etios. “Na parte de baixo já estamos
bem representados por Mobi, Uno e Palio, lideramos com 26% de participação. Na
parte de cima agora temos o Argo com configurações muito competitivas”, destaca
Dutra.

QUALIDADES

O desenvolvimento do Argo contou com cuidados refinados, antes pouco usuais na
companhia. Internamente, ele é tido como o carro de maior qualidade já feito nos 40
anos de história da Fiat em Betim (MG), com a ambição de ser o melhor hatch
compacto do País.
“O investimento no Argo é relevante porque engloba não só o veículo em si, mas toda
sua base produtiva, com a completa modernização da fábrica brasileira”, enfatiza
Stefan Ketter, presidente da FCA Latam. Com o modelo, foram introduzidos novos
modelos de desenvolvimento e manufatura, em linha com as melhores práticas
mundiais.
Houve também forte trabalho com fornecedores, que garantiu o alto índice de 93% de
nacionalização do Argo desde seu nascimento – porcentual raro no cenário atual da
indústria.
Com sete versões que englobam três motorizações (1.0, 1.3 e 1.8) e três transmissões
(manual, automatizado e automático de seis marchas), o Argo foi estrategicamente
pensado para bater nos hatches compactos mais “queridinhos” dos brasileiros
atualmente, Hyundai HB20 e Chevrolet Onix.
Dutra conta que, em clínicas realizadas meses antes do lançamento com potenciais
clientes, após apresentados a todas as qualidades do carro ao lado de três
concorrentes (Onix, HB20 e Ford Ka), 100% deles disseram que comprariam o Argo
em primeiro lugar. Nem sempre os clientes fazem na vida real o que disseram que
fariam nas clínicas, mas é certo que a Fiat tratou de preparar um bom acervo de
vantagens na guerra que vai travar com os rivais.
Trazendo a nova identidade visual da Fiat, as linhas do Argo foram claramente
inspiradas no Tipo europeu, um hatch médio, maior, mas com dianteira e traseira
muito parecidas com as do primo brasileiro. O resultado ficou bom, o Argo tem
aparência externa moderna e agradável – ainda que a novidade não tenha atraído
muitos olhares curiosos nas ruas por onde passou em test-drive; no trânsito foi
percebido como um carro como qualquer outro.
Dentro de suas proporções compactas, o Argo é tão ou mais comprido, largo e
espaçoso que seus concorrentes e do modelo que substitui, o Punto. O porta-malas de
300 litros e o volume interno da cabine de 2.806 litros está entre os maiores da
categoria.
Houve cuidado superior com o isolamento acústico da cabine, que ficou bastante
silenciosa. Para isso também ajudou o bom trabalho da engenharia que ajustou com
precisão a geometria da carroceria.

O interior da versão mais cara do Argo, a 1.8 HGT, com faixa vermelha no
painel e telas de sete polegadas na central multimídia e também no centro do
quadro de instrumentos.
Sem grandes luxos, o interior do Argo é descentemente bem-acabado para um carro
de sua categoria – com uso de materiais um ponto acima da usual indigência aplicada
à arquitetura dos veículos brasileiros. No centro do painel sobressai a tela sensível ao
toque de sete polegadas que agrega as funções da central multimídia (opcional na
versão 1.0 e de série a partir da 1.3), que espelha funções do smartphone como
navegação e músicas, via Android Auto ou Apple Car Play.
O sistema de som com quatro alto-falantes midwoofer e dois twiteers é considerado o
melhor da categoria. O conforto interno é completado com ar-condicionado de série
para todas as versões, bem como acionamento elétrico de travas e vidros dianteiros.
A condução das versões 1.3 Firefly automatizada (109 cv) e 1.8 e.TorQ automática
(138 cv) do Argo se mostrou bastante agradável com a suavidade da direção elétrica
(de série em todas as versões) e suspensão bem ajustada, que transmite pouco ao
interior as imperfeições do piso.
Em termos de desempenho e prazer de dirigir, a motorização 1.8 com câmbio
automático de seis velocidades casou muito bem com o Argo, deixa o carro bem
esperto. A opção com motor Firefly 1.0 três-cilindros (77 cv) ainda não estava
disponível para avaliação, mas tendo em vista o desempenho do 1.3, não se espera
nada emocionante.
CUIDADO CONSTRUTIVO
Do ponto de vista construtivo, “usamos as melhores análises virtuais disponíveis no
mundo para desenvolver este carro”, conta Claudio Demaria, diretor de
desenvolvimento de produto da FCA Latam. Na composição da carroceria, 45% dos
aços utilizados são de alta resistência, sendo 10% estampados a quente.
Demaria afirma que o Argo foi bem em todos os testes de impacto virtuais e reais
realizados dentro da FCA, com baixo comprometimento da estrutura da carroceria e
bom funcionamento dos elementos de segurança passiva, como airbags frontais,
sidebags (airbags laterais para motorista e passageiro disponíveis só como opcional
nas versões mais caras 1.8 Precision e HGT), cintos de segurança de três pontos para
todos os ocupantes, sistema Isofix de fixação de cadeirinhas para crianças, além de
absorvedores de impacto estrategicamente instalados no painel, portas, laterais
superiores e apoia-pé do motorista.
A segurança é complementada com diversos sistemas ativos, como os obrigatórios
freios com ABS, mas a boa novidade é a incorporação de série do controle eletrônico
de estabilidade e tração (ESP, fornecido no Brasil pela Bosch) a partir da versão Drive
1.3 GSR, com câmbio automatizado.
No consumo – que segundo pesquisas consultadas pela FCA hoje representa a
característica mais importante para 38% dos compradores de hatches compactos –
todas as versões do Argo ganharam nota A na etiquetagem veicular do Inmetro.

Na cidade ajuda bastante o sistema start-stop de série desde a versão 1.0 mais barata,
que desliga o motor nas paradas em semáforos e religa nas partidas. A Fiat usou a
solução indistintamente certamente para empurrar sua média de consumo para baixo
e assim ganhar o benefício de desconto extra no IPI, como previsto nas metas de
eficiência energética do Inovar-Auto.
PREÇOS E EQUIPAMENTOS
Com exceção da versão 1.0, todos os preços do Argo subiram em relação ao modelo
que ele substitui, o Punto. O pacote de equipamentos é bastante completo desde a
versão mais barata. A Fiat calibrou a tabela do hatch para competir essencialmente
com Chevrolet Onix e Hyundai HB20, mas tem versões 1.8 que vão bastante além em
valores.
Mesmo o topo de linha HGT 1.8 AT6, em torno de R$ 71 mil, pode ter o preço
catapultado facilmente para além dos R$ 76 mil com inclusão de opcionais como
pintura metálica, câmera de ré com sensor de estacionamento, ar-condicionado digital,
retrovisores externos com rebatimento elétrico, sensores de chuva e crepuscular,
revestimento de bancos em couro sintético, sidebags para passageiro e motorista e
rodas de liga leve de 17 polegadas com pneus 205/50.
Veja abaixo os preços básicos do Argo e as principais listas de equipamentos
• Fiat Argo 1.0 Drive manual: R$ 46.800
Principais equipamentos incluídos no preço: direção elétrica progressiva; arcondicionado; quadro de instrumentos com tela central TFT de 3,5 polegadas com
relógio digital, calendário e indicador de temperatura externa, além de informações de
distância percorrida, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade
média e tempo de percurso; banco do motorista com ajuste de altura; sistema startstop; acionamento elétrico de travas e vidros dianteiros; pré-instalação para som (dois
alto-falantes dianteiros, dois alto-falantes traseiros, dois tweeters e antena).
Com inclusão da central multimídia com tela sensível ao toque de sete polegadas
com Apple CarPlay e Android Auto, o preço do Drive 1.0 sobe para R$ 48.790.
• Fiat Argo 1.3 Drive manual: R$ 53.900
Adiciona sistema de monitoramento da pressão dos pneus, central multimídia,
volante multifuncional e porta USB adicional para o passageiro traseiro.
• Fiat Argo 1.3 Drive GSR automatizado: R$ 58.900
Adiciona controles de tração e estabilidade ESP, assistente de partida em rampa,
aletas para trocas de marchas no volante, controle de velocidade de cruzeiro, apoio
de braço para o motorista, acionamento elétrico de vidros traseiros e retrovisores.
• Fiat Argo 1.8 Precision manual: R$ 61.800
Adiciona alarme, faróis de neblina, LED de contorno do farol, rodas de liga-leve 15
polegadas e banco traseiro bipartido.
• Fiat Argo 1.8 Precision automático AT6: R$ 67.800
Acrescenta aletas para trocas atrás do volante, controle de velocidade de cruzeiro,
apoio de braço para o motorista, volante revestido em couro.
• Fiat Argo 1.8 HGT manual: R$ 64.600
Adiciona tela colorida de 7 polegadas no quadro de instrumentos co informações do
computador de bordo, friso vermelho na grade dianteira, spoilers no para-choque,
moldura preta na parte inferior da lateral e nas caixas de roda, ponteira de
escapamento cromada, rodas de liga-leve 16 polegadas e calibração de suspensão
mais esportiva, faixa vermelha no painel.
• Fiat Argo 1.8 HGT automático AT6: R$ 70.600

Acrescenta aletas para trocas de marchas atrás do volante, apoio de braço para o
motorista e controle de velocidade de cruzeiro.

• Fiat Argo 1.8 Opening Edition Mopar: R$ 75.200
Baseado na versão de topo 1.8 HGT automático, acrescenta acessórios Mopar.
Limitada a mil unidades, a versão especial do Argo será oferecida somente com
pintura Azul Portofino (na foto acima), teto e retrovisores em preto, aerofólio preto
na tampa traseira, rodas de alumínio de 16 polegadas escurecidas, protetor de
soleira das portas, tapetes de borracha e carpete, kit de alto-falantes com 60 W e o
identificação Mopar nas colunas traseiras. Os donos destas unidades terão as três
primeiras revisões gratuitas.
Porsche terá lista negra contra especuladores
01/06/2017 – Fonte: Automotive Business

A Porsche pretende criar uma espécie de “lista negra” contra especuladores, clientes
que vêm adquirindo na Europa edições especiais de seus carros para depois revendêlas com preço bem maior. Num caso recente, os 911 R colocados à venda por € 240
mil foram arrematados em poucos dias. Alguns meses depois eram revendidos por €
700 mil.
A notícia foi divulgada por um site português, que recorda que essa prática também
ocorre com outros fabricantes de esportivos. “Não fabricamos uma quantidade tão
grande de carros e por isso conhecemos bem a maioria de nossos clientes”, recorda
Andreas Preuninger, responsável pelo desenvolvimento de versões de alto
desempenho da Porsche.
Embora saiba que é difícil evitar especulações desse tipo, a Porsche pretende
investigar detalhadamente os compradores. Quando identificada a prática, tais clientes
perderão automaticamente a prioridade nos pedidos:
“No futuro, esse consumidor terá maior dificuldade de acesso às nossas edições
limitadas”, informa o executivo, que lamenta o fato de muitos desses exemplares
acabarem trancados numa garagem: “Pessoalmente, gosto que nossos carros sejam
utilizados (...) Eles são bons demais para ficar parados acumulando pó!”
Continental firma parcerias com NIO e Baidu, da China
01/06/2017 – Fonte: Automotive Businesss
A Continental anuncia novas parcerias com as chinesas NIO e Baidu com o objetivo de
avançar no desenvolvimento de novas tecnologias para veículos elétricos e também
para carros autônomos. Para a área de veículos elétricos, a empresa assinou um
acordo de cooperação com a NIO, uma startup global de origem chinesa que planeja
lançar seu primeiro carro elétrico em 2018, o ES8, um crossover de oito lugares, cujo
conceito foi apresentado durante o Salão de Xangai no mês passado.

O acordo foi assinado na quarta-feira, 31, em Berlim, na Alemanha, pelo membro
executivo do conselho da Continental e presidente da divisão de chassis e segurança,
Frank Jourdan, e pelo fundador e chairman da NIO, William Li.
Neste primeiro momento, a Continental fornecerá sistemas de suspensão a ar e pneus
para o crossover. Pelo acordo, as duas empresas vão colaborar juntas não só no campo
de carros elétricos, mas também em sistemas inteligentes de transporte e automação
em novos modelos para o futuro, visando uma parceria estável de longo prazo.
Entre os planos posteriores, estão o desenvolvimento conjunto de sistemas de
carregamento sem fio, condução autônoma, painéis digitais, sistemas de freio de
próxima geração e sistemas de suspensão a ar. Além disso, as empresas acordaram
em estabelecer plataformas de cooperação nas áreas de promoção da marca,
marketing de produtos, promoção de tecnologia, treinamento em qualidade e em
atendimento ao cliente.
“Os carros do futuro contêm unidades elétricas, que estarão totalmente conectadas e
automatizadas. Em 2025, esperamos uma participação de mercado para sistemas de
acionamento totalmente elétricos de cerca de 10% e a Continental está bem
posicionada para satisfazer com sucesso essas futuras demandas em sistemas de
acionamento automotivo. Hoje, a China é um dos principais mercados de veículos
elétricos e nossa parceria com a NIO contribuirá para avançar ainda mais no
desenvolvimento de veículos elétricos e do mercado chinês para estes modelos”, disse
o presidente executivo da Continental, Elmar Degenhart.
“Estamos empolgados nesta parceria com a Continental em vários projetos, incluindo
tecnologia de condução autônoma, carregamento e bateria para oferecer serviços e
experiências únicas aos nossos usuários”, comentou Li.
O segundo acordo é com a Baidu, uma das maiores empresas especializadas em
internet da China, comumente chamado de Google chinês por desenvolver tecnologias
semelhantes ao concorrente norte-americano.
Com ela, o objetivo da Continental é também avançar na área de condução autônoma,
veículos conectados, e serviços inteligentes de mobilidade. A parceria foi firmada na
mesma ocasião, assinada por Frank Jourdan, da Continental, e Qi Lu, presidente do
grupo e diretor de operações da Baidu.
As empresas pretendem explorar diferentes campos de colaboração, como sistemas
de sensores e softwares para sistemas avançados de assistência ao motorista e
condução autônoma, aplicações para a plataforma Apollo, da Baidu, incluindo
inteligência artificial, segurança cibernética e carros conectados, bem como testes
rodoviários, coleta de dados e análise para condução autônoma.
“A Continental desenvolve e fornece tecnologias e serviços pioneiros para a mobilidade
do futuro. A Baidu é uma das empresas mais importantes de internet na China. Com
a nossa colaboração estratégica, levaremos a mobilidade inteligente a um passo ainda
mais importante”, afirmou o presidente executivo da Continental, Elmar Degenhart.
“A inteligência artificial tem um grande potencial para impulsionar o desenvolvimento
social e uma das maiores oportunidades da IA é o de veículos inteligentes. Ao juntar
as mãos com a Continental, estamos nos esforçando para atualizar a inteligência na
indústria automobilística e desenvolver um novo ecossistema de mobilidade inteligente
e condução autônoma, capacitando as indústrias existentes e as novas”, afirmou Qi
Lu, da Baidu.

Brasil pode ficar estável só com minirreformas, diz Deutsche Bank
01/06/2017 – Fonte: Exame
Para o banco "não é impossível que Temer continue presidente por vários meses" e
Brasil pode manter estabilidade econômica mesmo com reformas superficiais
Os mercados internacionais estão dispostos a dar ao Brasil “o benefício da dúvida”
para continuar o ajuste fiscal, de acordo com um relatório lançado hoje pelo Deutsche
Bank.
Com inflação em queda e uma situação confortável na balança de pagamentos, a
avaliação dos investidores é que as margens de ganho são suficientes para cobrir o
risco atual do país.
A avaliação do time de pesquisa do banco é que a situação do presidente Michel Temer
permanece “muito frágil” após a crise política disparada pela delação de executivos da
JBS.
No entanto, os partidos ainda não chegaram a um consenso sobre um possível
sucessor. Por isso, “se não houver novos desenvolvimentos implicando Temer ainda
mais no escândalo, não é impossível que ele continue sendo presidente por vários
meses”.
Ainda assim, o banco considera que as reformas econômicas estão em risco e vê dois
cenários básicos em relação à reforma da Previdência.
No primeiro, o governo focaria em passar apenas a fixação de uma idade mínima de
aposentadoria, um dos pilares da proposta, e que exige uma Emenda Constitucional.
Isso tem pouco impacto fiscal no curto prazo, mas garantiria metade da economia
prevista pela reforma em 10 anos, segundo cálculos de Paulo Tafner, pesquisador
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo (Fipe/USP).
A segunda opção seria usar medidas provisórias para passar pedaços da reforma que
não precisam entrar na Constituição, como mudanças nas pensões ou no tempo
mínimo de contribuição.
A vantagem é que essas partes teriam impacto fiscal já no curto prazo e a
desvantagem é que não atacam os problemas estruturais do sistema e não mudam a
trajetória de gastos no longo prazo.
O governo reafirma que o cronograma sofrerá apenas um pequeno atraso, que não há
“plano B” e que o objetivo segue sendo o de aprovar a PEC já apresentada e negociada.
De qualquer forma, o Deutsche considera que a reforma da Previdência sempre foi
condição “necessária, mas não suficiente” para a estabilização da dívida.
Nada faria o país escapar de subir impostos e cortar mais gastos para conseguir um
superávit primário até 2020.

Essa necessidade só vai crescer se o governo só conseguir aprovar uma minirreforma,
mas não seria o fim do mundo:
“Supondo a continuidade de um ambiente internacional benigno (especialmente taxas
de juros baixas nos Estados Unidos) e a ausência de choques domésticos adicionais, o
Brasil pode se safar e manter a estabilidade econômica implementando apenas
reformas superficiais antes das eleições de 2018”, diz o texto.
Senadores divergem em Plenário sobre andamento do projeto de reforma
trabalhista
01/06/2017 – Fonte: Senado Notícias




O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), presidente da CAE (ao fundo na foto),
rebateu críticas da senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) e pediu perícias e
esclarecimentos da Polícia Legislativa
PLC 38/2017

A leitura do relatório da Reforma Trabalhista, feita na semana passada na Comissão
de Assuntos Econômicos (CAE), voltou a provocar polêmica no Senado nesta terçafeira (30). O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), presidente da comissão, rebateu
críticas feitas pela senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR). Ela havia apresentado, na última
quinta-feira (25) questão de ordem sobre o andamento do projeto (PLC 38/2017).
A reunião em que foi lido o relatório, no dia 23 de maio, terminou após
desentendimento entre senadores. Na ocasião, Tasso deu como lido o relatório do
senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) e concedeu vista coletiva à matéria. De acordo
com a senadora, não houve pedido de vista antes do encerramento da reunião. Para
ela, houve descumprimento do regimento interno porque o relatório não havia sido
distribuído previamente aos senadores. A senadora pediu a suspensão da tramitação
do texto e a anulação da reunião.
Para Tasso, é preciso que tudo seja esclarecido, já que alguns senadores chegaram a
fazer acusações de fraude. Por isso, o senador relatou ter encaminhado à Polícia
Legislativa do Senado vários questionamentos sobre os fatos ocorridos na data da
leitura do relatório. Foram pedidas imagens da reunião.
— Isso colocado, espero que essas respostas sejam dadas. Assim, ficará esclarecido
definitivamente se houve quebra de alguma parte do Regimento, se houve qualquer
tipo de fraude, se houve qualquer tipo de falta ao decoro e se houve qualquer tipo de
crime nessa reunião — declarou.
Em resposta, a senadora disse ter levantado fatos durante a questão de ordem, não
acusações levianas. Para ela, o que ocorreu durante a reunião foi "um trator sendo
passado por cima da oposição e um relatório dado como lido sem previsão regimental".
Gleisi acusou Tasso de querer criminalizar uma discussão política.
— Ele tem todo o direito de fazer pedido sobre a sessão, o que aconteceu e vir aqui
fazer a discussão política. Agora ele não pode tratar como caso de polícia divergências
numa comissão e num debate político. Chega de criminalizar a política! — argumentou
a senadora.

A divergência entre os senadores levou a uma discussão entre Tasso e Lindbergh
Farias (PT-RJ), e o presidente do Senado, Eunício Oliveira, teve que interromper a
captação dos microfones. Para ele, o texto ainda não chegou ao Plenário e deve ser
debatido nas comissões.
Artigo: O impacto tributário da terceirização
01/06/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Existem distorções de opiniões em ambos os casos, tanto da classe
trabalhadora quanto da empresarial

Do ponto de vista tributário, toda e qualquer reforma traz algum tipo de impacto na
arrecadação. Quando se trata de relações de trabalho, as consequências podem ser
ainda maiores, pois podem refletir em toda a economia. No caso da lei da terceirização,
que estabeleceu a terceirização de todas as atividades empresariais – em curta análise
–, os efeitos ainda precisam ser analisados criteriosamente. Isso porque existem
distorções de opiniões em ambos os casos, tanto da classe trabalhadora quanto da
empresarial.
O debate vai muito além de demandas e exigências trabalhistas. Quando uma empresa
opta por terceirizar a mão de obra, ela pode acumular créditos de PIS e de Cofins com
o pagamento da empresa que terceiriza os serviços. Não são todas as companhias que
têm acesso a essa compensação, apenas aquelas que utilizam o regime de apuração
não cumulativo de contribuição.
Por outro lado, a lei limita a tomada de crédito de PIS e de Cofins a 3,65%, enquanto
que pelas regras anteriores à regulamentação o valor poderia chegar a 9,25% para
contratantes que estão no lucro real. Ou seja, aqui o governo introduz disfarçadamente
aumento de tributação. Além disso, a empresa que contrata mão de obra terceirizada
pode ter pesado custo adicional administrativo, pois a lei exige árduo trabalho de
fiscalização para exigir que a empresa contratada cumpra todas as obrigações.
O governo não estimularia a aprovação de uma lei que resultasse em redução da
arrecadação
Em questões previdenciárias, a pessoa jurídica terceirizada irá arcar com parte desses
pagamentos, devendo a empresa contratante recolher os 11% de INSS conforme a
emissão de nota de prestação de serviço. Até esse ponto, a norma beneficiará os cofres
públicos, visto que aquilo que não for recolhido pela empresa será feito pela
terceirizada.
Entretanto, do ponto de vista social, a lei afeta diretamente a oferta de salário aos
trabalhadores, já que, para ter lucro, a terceirizada terá de negociar um salário menor
que o valor que se pagaria aos empregados diretos que realizam a mesma função. Em
superficial análise, um funcionário terceirizado pode ganhar até 30% menos que um
empregado direto. Desta forma, mesmo que as contribuições previdenciárias sejam
mantidas, o valor arrecado será menor.
Outro efeito, ainda que secundário à lei, diz respeito à retenção de Imposto de Renda
de Pessoa Física. Com a redução de salários em determinados setores em que a
terceirização será mais evidente, a base de tributo arrecado poderá ser menor.

Consequentemente, com menor poder aquisitivo de certas classes sociais, o consumo
também cai, e isso pode gerar um efeito cascata. A arrecadação está totalmente
atrelada à questão econômica e o resultado de uma afeta diretamente a outra.
No entanto, é certo que o governo não estimularia a aprovação de uma lei que
resultasse em redução da arrecadação, ainda mais em período de recessão. Se as
empresas que terceirizam mão de obra conseguirem reduzir custos,
consequentemente o lucro será maior, o que geraria uma incidência maior de tributos
relativos aos ganhos reais.
É claro que, vista desta forma, a questão tributária seria muito mais simples do que
realmente é. Dentro desse universo ainda existem outras sistemáticas que podem
influenciar diretamente a arrecadação, como a categoria da atividade econômica
empresarial e os diversos tipos de tributos incidentes, além do já mencionado
consumo.
Outra questão que é importante analisar refere-se aos setores que já utilizam mão de
obra terceirizada. Em alguns casos, já existem regras estabelecidas quanto ao tipo e
os valores de arrecadação.
A lei deu margem para novos entendimentos, principalmente por parte do fisco, que
pode distorcer o regime de tributação e autuar as empresas contratantes. Se isso
ocorrer, seria desastroso paras essas empresas. Além disso, mais uma vez o
investimento em compliance para assegurar o correto pagamento de impostos ficaria
a cargo do contribuinte.
(André Luiz Bonat Cordeiro é advogado e mestre em Direito Empresarial).
Conselho vai revisar CLT e texto da reforma
01/06/2017 – Fonte: EM.com
O governo lança hoje um órgão que poderá propor ao presidente Michel Temer que
vete alguns pontos da reforma trabalhista, caso o projeto seja aprovado no Senado.
Criado há mais de 20 anos pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, o
Conselho Nacional do Trabalho vai ser instituído oficialmente com 30 membros, sendo
dez representantes do governo, dez dos trabalhadores e dez dos patrões.
Segundo o Ministério do Trabalho, uma das missões do colegiado será "revisar" a
septuagenária Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). O ministro do Trabalho,
Ronaldo Nogueira, disse que o conselho poderá analisar o projeto da reforma
trabalhista e propor modificações no texto, mesmo depois do aval dos senadores - o
texto já foi aprovado pela Câmara.
"O governo como um todo vai avaliar o texto que for aprovado para ver a viabilidade
de aceitar as sugestões dos senadores e outras modificações", afirmou Nogueira ao
Estado. "O governo verá se poderá atender ou não aquilo que o Congresso propuser."
Sobre o atraso em uma semana na tramitação do texto na Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE) do Senado, Nogueira disse que os parlamentares têm deliberado o
projeto de "modernização" de legislação trabalhista em seu "devido tempo e
maturidade".
Segundo ele, as reformas serão aprovadas porque há consciência de todos trabalhadores, empregadores e classe política - de que o País precisa modernizar sua
legislação para introduzir sua economia no cenário global, gerar empregos e combater
a desigualdade social.
O Conselho Nacional do Trabalho ainda deverá tratar da questão do fim da
obrigatoriedade do imposto sindical, um dos pontos da reforma. O ministro já se

posicionou contrário ao fim do desconto obrigatório de um dia de trabalho para os
sindicatos, mas afirmou que o governo não entrará nessa questão e que há outras
formas de os sindicatos se financiarem. Políticas de fomento à geração de empregos
também devem ser discutidas pelo conselho.
Com média da população passando de 100 anos, países desenvolvidos vivem
'bomba-relógio da aposentadoria', diz Fórum Econômico Mundial
01/06/2017 – Fonte: G1
Equilibrar as contas da Previdência, desafio que está no centro do debate da reforma
brasileira, é uma tarefa bem maior para as nações desenvolvidas. O deficit
previdenciário de seis grandes economias mundiais poderá chegar a US$ 225 trilhões
(R$ 733 trilhões) na metade do século, três vezes o valor do PIB global hoje, segundo
o Fórum Econômico Mundial (FEM).
Os seis países com os maiores sistemas de pensão do mundo - em termos de
investimento total em fundos de pensão -, Estados Unidos, Reino Unido, Japão,
Holanda, Canadá e Austrália estão sentados numa "bomba-relógio" que poderá
provocar a "maior crise previdenciária da história", diz um relatório divulgado
recentemente.
O estudo compara o quadro da situação previdenciária com o das mudanças climáticas.
"Temos que tratar disto agora ou aceitar que as consequências adversas assombrarão
as gerações futuras", escreveu o diretor de sistemas financeiros e de infraestrutura do
FEM, Michael Drexler.
Se incluídos os países mais populosos - China e Índia -, o deficit dos países, que
atualmente é de US$ 70 trilhões (R$ 230 trilhões), passará para US$ 400 trilhões (R$
1,3 quatrilhão) em 2050, valor cinco vezes maior que o da economia global.
O cálculo do deficit previdenciário feito pelo FEM inclui gastos dos governos,
investimentos de trabalhadores e empregadores em fundos de pensões e aplicações.
Expectativa de vida
Pessoas nascidas hoje nos seis países analisados terão uma expectativa de vida acima
de 100 anos, o que reduzirá pela metade a proporção de trabalhadores por
aposentados - hoje ela é de oito para um; em 2050, será de quatro para um.
O aumento da longevidade aumenta, também, o tempo em que as pessoas recebem
o benefício da aposentadoria. No Japão, por exemplo, que terá a mais alta expectativa
de vida - de 107 anos -, as pessoas se aposentam aos 60 anos, o que significa que
poderiam receber aposentadoria por mais de 45 anos, um período maior que o tempo
de contribuição.
Uma consequência óbvia de se viver mais, diz o documento, é que as pessoas terão
que trabalhar por mais tempo. A organização sugere que a idade para aposentadoria
seja de pelo menos 70 anos em 2050 nos países com expectativa de vida acima dos
100 anos.
Alguns desses países já preveem revisão da idade da aposentadoria, mas em nenhum
dos casos, por enquanto, para acima de 70 anos.
No Brasil, a expectativa de vida projetada para 2050 pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) é de 80,7 anos. O estudo do FEM não inclui o país, mas
Michael Drexler, um dos editores do estudo, disse à BBC Brasil que a situação no país
é menos preocupante.

"Os países que analisamos, como Japão e China, têm a demografia como o principal
gerador (do deficit); na China, por causa da política do filho único, e no Japão, por
conta da tendência de envelhecimento. Já o Brasil, do ponto de vista demográfico,
parece ter uma situação mais esperançosa", afirmou Drexler.
A atual proposta do governo brasileiro para a reforma da Previdência estabelece a
idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres, e 5 anos de contribuição
para aposentadoria com 70% do valor da aposentadoria. Para se aposentar com valor
integral, o tempo de contribuição seria de 40 anos. Há regras diferentes ainda para o
regime de transição; a reforma prevê poucas alterações no caso de militares e
servidores públicos. Em 2016, o deficit previdenciário do governo brasileiro foi de R$
227 bilhões, 3,5% do PIB do país.
O porta-voz do FEM evitou comentar especificamente sobre a reforma proposta pelo
governo de Michel Temer. Ele ponderou que, em linhas gerais, o aumento da idade de
aposentadoria é uma das medidas possíveis quando existe um deficit previdenciário.
"Mas seria simplista demais dizer que o Fórum Econômico Mundial defende apenas a
extensão do tempo de trabalho (para nações com esse deficit)", acrescentou.
Ele também diz que o estudo não levou em conta as características específicas de cada
país, e sim, equacionou alguns pontos centrais para eventualmente serem debatidos
pelos legisladores.
Acesso à aposentadoria
O WEF alerta, também, que metade dos trabalhadores no mundo são informais ou de
setores desorganizados que não contribuem com programas de previdência e que
acabam fragilizando ainda mais o sistema; e que 48% da população na idade de se
aposentar não recebe aposentadoria.
Essa é uma característica da Índia, onde a cada dez trabalhadores, nove são informais,
segundo o FEM. No Brasil, dados do Ministério do Trabalho divulgados em 2015
indicavam que cerca de 56% dos empregos no país eram formais.
"O desafio da Índia, portanto, não é demográfico; ele decorre da grande economia
informal, cujos indivíduos não têm acesso ao sistema previdenciário. E no caso do
Brasil, esta também seria uma preocupação, não tão grande quanto na Índia, mas um
dos desafios do governo", afirmou Drexler.
A falta de acesso ao sistema previdenciário também preocupa em algumas economias
desenvolvidas, segundo Han Yik, chefe de Investidores Institucionais do FEM.
"Até mesmo em Nova York, 57% dos trabalhadores não têm acesso a planos de
pensão, ou porque são autônomos ou porque ganham abaixo do limite permitido para
sua empresa incluí-lo no esquema", diz.
Por isso, outra recomendação do FEM é criar políticas para melhorar o acesso aos
planos de aposentadoria, especialmente do trabalhador informal, autônomo e
daqueles com contratos flexíveis.
Responsabilidade do trabalhador
Para calcular o deficit previdenciário do relatório, o FEM usou médias baseadas em
aposentadorias pagando 70% do último salário, o que está de acordo com
recomendações internacionais para manter o padrão de vida do aposentado.
Isso pressupõe contribuições de diferentes fontes: do governo, dos fundos de pensão
do empregador (público ou privado) e dos investimentos de cada indivíduo. Na maioria

dos países pesquisados - com exceção, por exemplo, da Holanda -, o idoso teria a
aposentadoria do governo e a complementaria com outros ganhos para atingir os 70%.
O FEM entende que o trabalhador terá progressivamente mais responsabilidade sobre
a sustentabilidade de sua aposentadoria, através, por exemplo, de aplicações
financeiras.
Por isso, o FEM cobra mais iniciativas para a educação financeira dos trabalhadores,
especialmente dos mais vulneráveis, em lidar com esses investimentos.
No exemplo do Brasil, Drexler ressalta que, embora o sistema bancário seja
desenvolvido, as opções de produtos financeiros disponíveis à população são menores
do que em países mais desenvolvidos. E que o país deveria investir mais a educação
financeira.
atam clima de caça às bruxas, pois eram pessoas ligadas à Nippon Steel (um dos
acionistas da empresa).O clima interno na Usiminas é cada vez melhor. As demissões
fazem parte da rotina.Há uma ação da Nippon na Justiça que questiona a sua eleição
para a presidência da Usiminas. Você se sente ameaçado no cargo?Tenho 40 anos de
Usiminas. Existe, e é público, um conflito entre os acionistas. Meu papel tem sido, por
meio da minha relação pessoal com ambos, buscar encontrar uma solução. Mas ainda
não encontramos.
Petrobras pede inclusão de R$1,66 bi em Programa de Regularização
Tributária
01/06/2017 – Fonte: Reuters
A Petrobras solicitou a inclusão de débitos tributários no Programa de Regularização
Tributária (PRT) instituído pela Medida Provisória 766/2017, com pedidos de
compensação de tributos federais não homologados no montante de 1,66 bilhão de
reais, disse a companhia em comunicado nesta quinta-feira.
Segundo a petroleira, a adesão se deu em sua maioria em processos na esfera
administrativa com expectativa de perda provável, tendo como forma de pagamento
20 por cento em espécie e o restante com créditos de prejuízo fiscal. A Petrobras disse
que o impacto estimado em seu resultado líquido consolidado é de 308 milhões de
reais.
IBGE: crise política desencadeada em maio pode afetar economia e emprego
01/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
A crise política, desencadeada pela divulgação em 17 de maio da delação do
empresário Joesley Batista, um dos sócios do grupo de proteína animal JBS, pode
afetar os números já desfavoráveis do mercado de trabalho no País. A avaliação é de
Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e Rendimento do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Em abril, a população desocupada teve ligeiro recuo em relação ao patamar de março:
14,048 milhões ante 14,176 milhões. A população ocupada cresceu de 88,947 milhões
para 89,238 milhões. A taxa de desemprego saiu de 13,7% para 13,6%. No entanto,
dois terços das informações levadas em consideração são repetidas, o que impede que
os dados sejam comparáveis, alerta Azeredo.
“O mercado está demitindo menos. A procura por trabalho continua crescendo, mas
cresce em intensidade menor. O mercado reage de alguma forma a efeitos externos,
tanto macroeconômicos quanto políticos. Só que a pesquisa reflete abril. Você tem um
mês de maio com crise política, com efeitos que podem afetar o cenário econômico e
podem afetar o mercado de trabalho”, disse Azeredo.

Segundo ele, os dados ainda mostram redução da ocupação, aumento do desemprego
e o menor patamar da série de postos de trabalho com carteira assinada.
“Em três anos, o Brasil perdeu 3,5 milhões de empregos, sendo 96% deles com
carteira assinada”, lembrou o coordenador do IBGE.
O pesquisador explica que a desaceleração no ritmo de aumento da população
desempregada pode estar associada ao desalento, pessoas que deixam de procurar
emprego por acreditarem que não conseguirão uma vaga.
Projeto concede incentivos a empresa que contratar idosos
01/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
Projeto de lei do senador Pedro Chaves (PSC-MS) concede incentivos fiscais para a
contratação de empregados com idade igual ou superior a 60 anos.
Nesses casos, o empregador poderá deduzir da contribuição social paga pela empresa
o valor de um salário mínimo para cada semestre de contrato de trabalho de
empregado idoso.
Além disso, a empresa poderá deduzir da base de cálculo da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido, o total da remuneração paga ao empregado com idade igual ou
superior a 60 anos.
Pedro Chaves explica que o objetivo do PLS 154/2017 é diminuir a taxa de desemprego
nesta faixa etária. A reportagem é de Gustavo Azevedo, da Rádio Senado.
Senado aprova MP que amplia o Programa Seguro-Emprego
01/06/2017 – Fonte: Tribuna PR

 Proposições legislativas
 MPV 761/2016
O Plenário aprovou, nesta quarta-feira (31), Medida Provisória (MP) 761/2016 que
prorrogou o prazo de adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE) e permite a redução
em até 30% de salários e da jornada de trabalho e ainda a contratação de idosos,
estagiários, pessoas com deficiência e ex-presidiários.
O PSE é destinado às empresas em situação de dificuldade econômico-financeira e
permite a redução de salários e de jornada de trabalho dos funcionários. Aprovada na
Câmara dos Deputados na forma do projeto de Lei de Conversão do senador Armando
Monteiro (PTB-PE), a MP prevê que, se essas pessoas forem contratadas durante a
vigência da adesão da empresa ao programa, seu salário e jornada devem seguir a
redução prevista no acordo coletivo dos trabalhadores.
A MP prorroga o prazo de adesão ao programa de dezembro de 2016 para dezembro
de 2017. A previsão de sua extinção é prorrogada de 2017 para dezembro de 2018.
Segundo o governo, ao reduzir os custos da mão de obra o programa diminui o número
de demissões nas empresas em dificuldades financeiras temporárias. O Executivo
também alega que manutenção dos empregos é indispensável para a retomada do
crescimento econômico.

A despesa com o PSE é estimada em R$ 327,3 milhões e R$ 343,4 milhões em 2017
e 2018, respectivamente. Os cálculos baseiam-se em um público de 55 mil,
atualmente coberto pelo programa, e pelo período médio de 5,6 meses de duração.
Além disso, a adesão de novas empresas ao PSE está sujeita à disponibilidade
orçamentária e financeira a ser fixada pelo Executivo.
Com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), o governo federal pagará
até metade da parcela do salário que o trabalhador deixar de receber, limitada a 65%
(R$ 1.068,00) do teto do seguro-desemprego (atualmente em R$ 1.643,72).
Adesão
A medida altera o critério de adesão de empresas pelo Indicador Líquido de Empregos
(ILE), que na prática representa o balanço de demissões e abertura de novos postos
de trabalho na firma durante o ano.
As empresas participantes são proibidas de contratar funcionários para executar as
mesmas atividades exercidas por empregado abrangido pelo programa, o que já é
previsto na legislação. Mas abre exceções para os casos de efetivação de estagiário,
contratação de pessoas com deficiência e ex-presidiários.
A MP 761 mantém as regras relativas aos acordos coletivos necessários à adesão ao
programa. Permite ainda que o número total de trabalhadores e de setores abrangidos
pelo PSE, bem como o percentual de empregados, possa ser alterado sem a
formalização de um aditivo contratual.
Ainda pela MP, as empresas que aderirem ao programa de forma fraudulenta deverão
devolver o valor integral recebido do governo acrescido de juros com base na taxa
Selic.
Alterações
Entre as mudanças no texto original aprovadas na Comissão Mista do Congresso, que
analisou a medida, estão a contratação de pessoas idosas e a atribuição de um caráter
permanente ao programa.
Entretanto, a dispensa da comprovação de regularidade fiscal, previdenciária e relativa
ao FGTS para adesão ao PSE foi retirada na Câmara, que devolveu ao texto a exigência
dos comprovantes.
Temer assina MP que cria novo Refis
01/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente Michel Temer assinou na noite desta quarta-feira, 31, a Medida Provisória
(MP) que cria o novo Refis (parcelamento de débitos tributários). De acordo com o
Palácio do Planalto, o texto será publicado em edição extra do Diário Oficial da União
(DOU).
A publicação é considerada pelos parlamentares uma condição para destravar a
votação ainda nesta quarta de outra MP, a 765, que dá reajustes e cria um bônus para
auditores da Receita Federal. A equipe econômica fechou nesta quarta o texto da
proposta, após longa negociação com deputados, que queriam condições ainda mais
favoráveis para o parcelamento.
Relator da MP que instituiu o Refis anterior, o deputado Newton Cardoso Jr. (PMDBMG), já disse que os parlamentares podem voltar a modificar o texto no Congresso
Nacional. Mas a área econômica deve recomendar o veto de pontos que sejam objeto
de alteração durante a tramitação.

Depois que Cardoso Jr. desfigurou a proposta original ao incluir descontos de
praticamente 100% dos juros e das multas, a equipe econômica buscou negociar um
texto para minimizar o impacto das mudanças propostas pelos parlamentares. Esse
texto vai substituir a MP 766, que caduca em 1º de junho.
A proposta, como antecipou o Broadcast, cria o Programa Especial de Regularização
Tributária (PERT), como foi batizado o novo Refis. O parcelamento será permitido para
débitos vencidos até 30 de abril de 2017. Trata-se de uma flexibilização em relação
ao programa original, que previa a inclusão de dívidas vencidas até 30 de novembro
de 2016. O prazo para a adesão também foi alongado para até 31 de agosto deste
ano.
O texto prevê três grandes modalidades de adesão ao parcelamento de débitos junto
à Receita Federal e dois tipos para dívidas com a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN). O prazo máximo para o pagamento será de 180 meses. Já o maior
desconto previsto é na modalidade de pagamento à vista, com abatimento de 90%
nos juros e 50% nas multas (no caso de débitos com a PGFN, ainda há previsão de
desconto de 25% nos encargos e honorários advocatícios).
Com a publicação do texto, o plenário da Câmara deve começar a votação da MP 765,
do bônus. A base aliada do governo já costurou um acordo para acatar todos os
destaques em votação simbólica para dar celeridade e levar o texto ao plenário do
Senado amanhã.
Na prática, isso mantém o texto-base já aprovado na semana passada e implica na
retirada definitiva do artigo que estabelece a arrecadação com multas como fonte de
financiamento do bônus de eficiência criado para os auditores.
Sem a fonte de financiamento, o bônus não pode ser implementado. Os auditores já
adiantaram que pressionarão o governo por uma solução posterior.
“O governo vai ter que resolver essa questão”, disse Claudio Damasceno, presidente
do Sindifisco, sindicato que representa a categoria. Nem que para isso, segundo ele,
seja necessária a edição de nova MP para garantir a fonte de recursos. Em meio às
negociações dos últimos dias, os auditores ameaçam paralisar o Fisco em todo o País
em meio à crise política.
Novo Refis não deve gerar perda fiscal neste ano, diz Meirelles
01/06/2017 – Fonte: Reuters

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta quarta-feira que o novo
formato do Programa de Regularização Tributária (PRT), conhecido como Refis, pode
não gerar perda fiscal para o governo neste ano, o que a equipe econômica vê
acontecendo só em 2019.
Falando a jornalistas, o ministro afirmou que o texto do novo Refis deverá ser enviado
ao Congresso até esta quinta-feira.
"Pode ser inclusive que, dependendo das circunstâncias, não haja, por exemplo,
nenhuma perda esse ano. Pode ser que esse ano inclusive haja um ganho", disse o
ministro.

"Agora, pelos nossos cálculos, pode haver uma perda talvez no ano de 2019, mas nós
estamos fazendo os devidos cálculos e vamos publicar isso", acrescentou.
Em seus moldes originais, o governo previa arrecadação de 8 bilhões de reais com o
PRT, voltado para empresas e pessoas físicas regularizarem seus débitos tributários.
O texto foi afrouxado pelo Congresso Nacional, o que fez o governo decidir enviar nova
proposta para tentar minimizar os eventuais prejuízos que teria com o projeto
aprovado em comissão parlamentar.
Depois de participar de cerimônia de posse do novo ministro da Justiça, Torquato
Jardim, Meirelles reiterou discurso do governo de que não há um plano B para a
reforma da Previdência e que ela deve ser aprovada como está. Afirmou também que
é "muito prematuro" dizer o quanto a crise política estaria afetando a economia.
"A economia reage com uma defasagem, com o devido tempo. Os mercados
financeiros, em termos de preços, estão relativamente estáveis", disse.
Novo Refis dá desconto generoso a empresas
01/06/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro
Os descontos não foram tão generosos como as empresas devedoras queriam, mas os
parlamentares conseguiram negociar condições muito mais favoráveis para pagar em
até 180 meses débitos tributários no novo Refis. Após uma longa negociação, que
entrou até como moeda de troca de apoio dos parlamentares às medidas de interesse
do governo no Congresso, a equipe econômica fechou ontem o texto da proposta que
cria o novo parcelamento em substituição ao Programa de Regularização Tributária
(PRT).
O maior desconto previsto na proposta prevê abatimento de 90% nos juros e 50% nas
multas. A pressão pela flexibilização das regras foi maior do que a ocorrida com o
programa de repatriação de recursos não declarados no exterior e partiu, sobretudo,
de um grupo de cerca de 60 parlamentares ligados a empresas familiares com dívidas
elevadas.
A lista da dívida dos congressistas e das suas empresas chegou a ser divulgada pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Mas foi depois retirada da página do órgão
da internet. A expectativa é que R$ 200 bilhões em dívidas de empresas e pessoas
físicas sejam renegociadas e parceladas.
O Estadão/Broadcast apurou que os parlamentares, até esta quarta-feira, 31, com o
texto já pronto, ainda tentavam negociar condições mais favoráveis. O ministro da
Fazenda, Henrique Meirelles, porém, considerou o texto como o final. Ele teve de
entrar em campo para barrar novas concessões.
Recursos
Um dos fatores que desgastaram as negociações foi a estratégia dos parlamentares
de anunciar pontos do acordo que não haviam sido aceitos. Em compensação à
concessão de descontos maiores, o governo calcula entrada de R$ 13 bilhões no caixa
do Tesouro este ano. Esse ingresso de recursos é possível porque a nova proposta
negociada pelo governo concede descontos e juros maiores para os devedores que
quitarem uma parcela à vista entre agosto e dezembro. No projeto original, o governo
estimava uma entrada de R$ 8 bilhões.
Depois que o relator da MP 766, deputado Newton Cardoso Jr. (PMDB-MG), desfigurou
a proposta original ao incluir descontos de praticamente 100% dos juros e das multas,
a equipe econômica buscou negociar um texto para minimizar o impacto das mudanças
propostas pelos parlamentares. Esse texto vai substituir a MP 766, que caduca hoje.
A Receita é contra esses Refis porque os sucessivos programas, desde 2000, criaram

os chamados “viciados”, que pagam só as primeiras prestações e voltam a dever
esperando o próximo Refis.
A proposta, à qual o Estadão/Broadcast teve acesso antecipadamente, cria o Programa
Especial de Regularização Tributária (Pert), como foi batizado o novo Refis. O
parcelamento será permitido para débitos vencidos até 30 de abril de 2017 – no
projeto original, previa-se a inclusão de dívidas vencidas até 30 de novembro de 2016.
O prazo para a adesão também foi alongado para até 31 de agosto deste ano. O texto
prevê três modalidades de adesão ao parcelamento de débitos com a Receita e dois
com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Na noite de ontem, o governo publicou em edição extra do Diário Oficial da União a
MP 783, que cria o novo Refis.
Já em votação simbólica, o plenário também aprovou dois destaques à MP 765 que,
na prática, impedem a implementação de um bônus de eficiência para auditores da
Receita.
Nas últimas semanas, uma medida virou moeda de troca da outra, e os negociadores
do Refis usaram o bônus para pressionar por benefícios mais vantajosos no programa
de parcelamento. “Só votamos (o bônus) se a MP sair”, afirmou Cardoso Jr.
Tucanos resistem a responder para governo sobre voto da Previdência, diz
Mansur
01/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
Principais fiadores do governo Michel Temer na Câmara, deputados do PSDB resistem
a informar para interlocutores do Palácio do Planalto como votarão na reforma da
Previdência, após a crise política instalada no País com a divulgação da delação dos
donos e executivos do frigorífico JBS.
O governo começou nesta semana a fazer um novo levantamento de intenção de votos
na Casa, para medir a temperatura de apoio a reforma após a crise. “Estamos
começando a fazer. Está complicado. O PSDB só quer informar a partir da próxima
semana”, afirmou o deputado Beto Mansur (PRB-SP), vice-líder do governo e um dos
responsáveis pela pesquisa.
Na próxima semana, está marcado o julgamento pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
da ação que pode levar à cassação de Temer. A bancada tucana na Câmara, cuja
maioria já defende o desembarque do governo, vem defendendo esperar o julgamento
pela Corte para tomar a decisão oficialmente.
Votos
Apesar de o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ter dado uma previsão de
começar a votar a reforma no plenário ainda no primeiro semestre, Mansur disse que
o governo só autorizará a votação da proposta quando tiver certeza de que tem pelo
menos 330 votos favoráveis, mais do que os 308 mínimos necessários para aprovar a
matéria.
Antes mesmo da delação da JBS, o governo já não contabilizava esse quórum. Na
época, o deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS), também vice-líder do governo na
Câmara e um dos principais defensores da reforma da Previdência, só contabilizava
“cerca” de 270 votos a favor da proposta.

Banco Central reduz juros, mas vê incertezas na atividade econômica
01/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Ao considerar os efeitos da crise política sobre a atividade econômica, o Banco Central
decidiu nesta quarta (31) não só manter o corte da taxa básica de juros, a Selic, em
um ponto percentual —mesmo patamar da última redução— como sinalizou que
deverá reduzir esse ritmo em sua próxima reunião.
Os juros foram reduzidos, por unanimidade, para 10,25% ao ano, o que era esperado
pelo mercado desde que a delação da JBS atingiu o presidente Michel Temer.
No comunicado da decisão, em que o BC cita a palavra "incerteza" cinco vezes (o
termo foi usado duas vezes na decisão de abril), a autoridade monetária lembra que,
se a crise política durar muito tempo, as reformas, e consequentemente a economia,
serão prejudicadas.
"Em função do cenário básico e do atual balanço de riscos, o Copom [Comitê de Política
Monetária do BC] entende que uma redução moderada do ritmo de flexibilização
monetária em relação ao ritmo adotado hoje deve se mostrar adequada em sua
próxima reunião", afirma o texto.
Antes da delação, o próprio BC considerava o cenário de inflação esperada abaixo da
meta e de atividade econômica fraca e apontava para uma redução maior que um
ponto na reunião deste mês.
Como a delação de Joesley Batista atingiu o presidente Temer, ameaçando a
aprovação de reformas como a trabalhista e a da Previdência, a expectativa do
mercado mudou de um corte de 1,25 ponto percentual para a manutenção do ritmo
anterior.
Foi o sexto corte consecutivo na taxa básica —o atual ciclo de redução começou em
outubro do ano passado.
REFORMAS
O impacto da crise sobre a agenda econômica do governo foi o principal ponto
ressaltado no comunicado do BC.
"A manutenção, por tempo prolongado, de níveis de incerteza elevados sobre a
evolução do processo de reformas e ajustes na economia pode ter impacto negativo
sobre a atividade econômica."
O BC disse ainda que, apesar de o comportamento da inflação ter permanecido
favorável, é necessário acompanhar os efeitos do aumento da incerteza sobre os
preços.
"O Comitê entende como fator de risco principal o aumento de incerteza sobre a
velocidade do processo de reformas e ajustes na economia. Isso se dá tanto pela maior
probabilidade de cenários que dificultem esse processo, quanto pela dificuldade de
avaliação dos efeitos desses cenários sobre os determinantes da inflação."
A crise política, segundo o texto, dificulta uma queda mais rápida dos juros.
"O Comitê entende que o aumento recente da incerteza associada à evolução do
processo de reformas e ajustes necessários na economia brasileira dificulta a queda
mais célere das estimativas da taxa de juros estrutural e as torna mais incertas".

Grandes bancos anunciam redução de juros após corte da Selic
01/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
Os grandes bancos anunciaram, imediatamente após a divulgação da decisão do
Comitê de Política Monetária (Copom), repasse integral do corte de 1 ponto porcentual
na taxa básica, a Selic, que passou de 11,25% para 10,25% ao ano, para os juros
cobrados em linhas de crédito para pessoa física e empresas. Trata-se da quarta
redução consecutiva que essas instituições promovem, em linha com a política
monetária do Banco Central de corte dos juros.
No Banco do Brasil, a redução impacta positivamente o segmento de pequenas e
médias empresas, com corte de juros no cheque especial, capital de giro e recebíveis.
Já na pessoa física, o destaque é a diminuição das taxas na linha de parcelamento do
cartão de crédito, cujo juro mínimo passa de 1,91% ao mês para 1,83% ao mês. As
taxas valem a partir desta quinta-feira, 1º.
O Bradesco também vai disponibilizar as novas taxas nesta quinta. Com isso, a taxa
mínima de Cheque Especial cairá de 9,57% para 9,49% ao mês. Já a taxa mínima de
juros de Crédito Pessoal será reduzida de 1,75% para 1,67% ao mês. Para as
empresas, além do repasse integral da queda da Selic nas carteiras de desconto, as
linhas de conta garantida, capital de giro e cheque especial também serão reduzidas,
de acordo com o Bradesco.
“A queda da taxa básica de juros, resultado da baixa consistente da inflação e da maior
confiança gerada pelas reformas, permite que continuemos a reduzir a taxa de juros
para nossos clientes”, destaca Candido Bracher, presidente do Itaú Unibanco, em nota
à imprensa.
A instituição cortará os juros nas taxas do empréstimo pessoal, cheque especial,
parcelamento de cheque especial e financiamento de veículos no caso do crédito a
indivíduos. Para as micro e pequenas empresas, o repasse será para as taxas do capital
de giro. No Itaú, as novas taxas passam a valer a partir do dia 7 de junho.
Corte da taxa Selic poderia ser maior não fosse turbulência política, avalia
CNI
01/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) avaliou nesta quarta-feira, 31, por meio
de nota, que a “recente turbulência política impediu que o Banco Central acentuasse
o ritmo de queda dos juros”.
Ao comentar a redução de um ponto porcentual da taxa Selic, anunciada há pouco
pelo Comitê de Política Monetária (Copom), a CNI afirma que o corte poderia ter sido
maior, “caso o ambiente de incertezas não tivesse dificultado os horizontes da
economia”.
“O comportamento da inflação, abaixo da meta para 2017, e suas perspectivas
favoráveis permitiriam um corte mais agressivo dos juros, o que iria contribuir para a
continuidade da gradual normalização da atividade econômica”, diz a nota da entidade.
Na avaliação da CNI, a intensidade do ritmo de queda dos juros nas próximas reuniões
depende da solução das incertezas políticas que viabilize a continuidade das reformas
em discussão no Congresso.
A entidade volta a defender que as reformas são “cruciais tanto para a garantia do
equilíbrio fiscal de longo prazo como para a modernização das relações econômicas e
a elevação da competitividade dos produtos brasileiros”.

“São, portanto, fundamentais para a consolidação do crescimento econômico.”
Ritmo de corte do juro será reduzido já na próxima reunião, indica BC
01/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
Os membros do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiram,
por unanimidade, reduzir a Selic (a taxa básica de juros) em 1 ponto porcentual, de
11,25% para 10,25% ao ano. O corte foi o sexto consecutivo. Comunicado do BC
divulgado após a decisão, porém, indica que o ritmo de corte do juro será reduzido já
na próxima reunião.
“Em função do cenário básico e do atual balanço de riscos, o Copom entende que uma
redução moderada do ritmo de flexibilização monetária em relação ao ritmo adotado
hoje deve se mostrar adequada em sua próxima reunião”, cita o documento divulgado
pelo BC.
A redução de 1 ponto porcentual era largamente esperada pelos
mercado financeiro. De um total de 57 instituições consultadas
Broadcast, 47 esperavam corte de 1 ponto porcentual da Selic,
diminuição menor, de 0,75 ponto porcentual, e duas mantinham
redução de 1,25 ponto porcentual.
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No mercado, havia a percepção de que um corte de 1,25 ponto porcentual seria
possível, mas não provável. Isso porque a crise política surgida após as delações de
executivos da JBS, que comprometem o governo de Michel Temer, elevou o risco para
os próximos meses. O próprio presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, em
comunicações recentes, havia reconhecido que as incertezas aumentaram por conta
do cenário político.
Foi justamente o aumento das incertezas, que colocam em risco as reformas
trabalhista e previdenciária, o principal motivo citado pelo Copom na decisão desta
quarta.
IPCA
O Banco Central atualizou suas projeções para a inflação na reunião que decidiu reduzir
o juro básico para 10,25% ao ano. No cenário de mercado – que utiliza expectativas
para câmbio e juros do mercado financeiro -, o BC reduziu ligeiramente a projeção
para o IPCA em 2017 de 4,1% para 4,0%. No caso de 2018, a expectativa subiu
marginalmente, de 4,5% para 4,6%.
Com novo corte, Brasil deixa de ter maiores juros reais do mundo
01/06/2017 – Fonte: Exame
O Brasil está agora em segundo lugar mundial em juros reais de 4,30% atrás
da Rússia com 4,57% e seguido por Turquia com 3,63%.

Brasileiros x americanos (Thinkstock/Thinkstock)
O Brasil perdeu a sua liderança entre os maiores juros reais (juros nominais menos
inflação) do mundo.
O Copom promoveu hoje o segundo corte consecutivo de 1 ponto percentual na Selic,
que foi de 11,25% para 10,25%.

A conclusão é de um estudo realizado a cada reunião pelo site MoneYou com a Infinity
Asset Management, mas que acaba de mudar sua metodologia após discussões com o
Banco Central.
O ranking passou a adotar a taxa de juros referencial do dia, como o Swap DI Pré de
1 Ano, por considerar que ela exprime melhor os juros de uma operação real de
mercado do que o referencial das taxas nominais aplicadas pela Selic.
Além disso, o ranking abandonou o uso da inflação passada dos últimos 12 meses (ex
post) e passou a usar a inflação projetada para os 12 meses seguintes (ex ante).
O presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, vinha enfatizando que a medida
ex-ante era mais adequada pois é a que mais influencia as decisões econômicas. A
mudança no método favorece países onde a inflação está em queda livre.
No entanto, o Brasil seguia líder até pelo menos abril mesmo se fosse considerado
esse tipo de cálculo: tinha 6,36%, seguido da Rússia com 5,12%.
Pela conta nova, o Brasil está agora em segundo lugar mundial em juros reais com
4,30% atrás da Rússia com 4,57% e seguido por Turquia com 3,63%.
Nos últimos lugares do ranking estão países com juros reais negativos como Espanha
(2,29%), Reino Unido (-2,37%) e Bélgica (-2,48%).
A Venezuela foi excluída por falta de dados confiáveis e a Nova Zelândia foi incluída
por sua importância regional.
Veja a taxa de juros reais (juro atual menos inflação dos próximos 12 meses) das 40
economias analisadas:
Incertezas sobre reformas e ajustes na economia compõem ‘fator de risco’
para BC
01/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
O aumento da incerteza sobre o andamento das reformas e ajustes na economia
compõem o “fator de risco principal” para o Banco Central. A avaliação consta do
comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) divulgado após a redução do
juro para 10,25% ao ano. A palavra “incerteza” aparece cinco vezes no documento
divulgado nesta quarta-feira, 31, e o termo “incertas” foi usado uma vez. Em abril, o
termo só apareceu duas vezes no documento e ambas para usadas para o cenário
externo.
O aumento da incerteza citado pelo BC ocorre “tanto pela maior probabilidade de
cenários que dificultem esse processo (de reformas e ajuste), quanto pela dificuldade
de avaliação dos efeitos desses cenários sobre os determinantes da inflação”.
Diante da incerteza sobre reformas e o ajuste, todas as principais variáveis da
economia passam a ficar nebulosas para o BC. Ao comentar a trajetória da inflação, o
Copom diz que a trajetória permanece favorável, mas “é necessário acompanhar
possíveis impactos do aumento de incerteza sobre a trajetória prospectiva da inflação”.
“Ressalta-se que, neste momento, as projeções condicionais do Copom envolvem
maior grau de incerteza”, explica o documento.
Sobre a atividade, ocorre o mesmo fenômeno. Os diretores do BC dizem que há
estabilização, mas ressalta que a “manutenção, por tempo prolongado, de níveis de
incerteza elevados sobre a evolução do processo de reformas e ajustes na economia
pode ter impacto negativo sobre a atividade econômica”.

Sem clareza sobre as principais variáveis que devem ser seguidas pelo BC, o Comitê
diz que o quadro “dificulta a queda mais célere das estimativas da taxa de juros
estrutural e as torna mais incertas”.
Copom destaca que mercado prevê inflação de 4,25% em 2019
01/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
O comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) divulgado nesta quarta-feira,
31, destacou que a expectativa para a inflação para 2019 e “horizontes mais distantes”
está em torno de 4,25% na pesquisa Focus realizada semanalmente pela instituição.
Em abril, o documento citava que as previsões encontravam-se “ligeiramente abaixo
de 4,5%”.
Nas próximas semanas, o Conselho Monetário Nacional (CMN) decidirá a meta de
inflação para 2019. Na equipe econômica, há debate sobre a pertinência de reduzir
essa referência estacionada em 4,50% desde 2005.
No documento divulgado há pouco pelo BC, o Comitê nota ainda que as previsões para
a inflação na pesquisa Focus “recuaram para em torno de 4,0% para 2017 e situamse ao redor de 4,4% para 2018”.
Empresários e centrais sindicais veem cautela na decisão do Copom
01/06/2017 – Fonte: O Globo
Entidades reconhecem riscos da crise política, mas dizem que se juros não
caírem mais a recuperação da economia vai demorar

Entidades empresariais e centrais sindicais lamentaram a decisão do Comitê de Política
Monetária (Copom) de manter o ritmo de corte da taxa Selic em um ponto percentual.
Em comunicado, a Confederação Nacional da Indústria (CNI), afirma que foi a "recente
turbulência política" que impediu que o Banco Central acentuasse o ritmo de queda
dos juros.
A redução de um ponto percentual promovida hoje pelo Copom poderia ter sido maior,
caso o ambiente de incertezas não tivesse dificultado os horizontes da economia", diz
a CNI, lembrando que a inflação situa-se abaixo da meta para este ano.
Para a CNI, a intensidade do ritmo de queda dos juros, agora, dependerá da solução
das incertezas políticas, de modo a viabilizar a continuidade das reformas em
discussão no Congresso. "Na avaliação da CNI, as reformas são cruciais tanto para a
garantia do equilíbrio fiscal de longo prazo como para a modernização das relações
econômicas e a elevação da competitividade dos produtos brasileiros. São, portanto,
fundamentais para a consolidação do crescimento econômico".
A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) destaca que os sinais de
recuperação da economia ainda são muito incipientes, e como a inflação mantém-se
em trajetória cadente, há espaço para que o Copom dê continuidade ao processo de
redução da taxa de juros.

"A duração e a intensidade desse processo, contudo, dependem da aprovação das
reformas, fator chave para o equilíbrio das contas públicas e para a retomada do
crescimento econômico e da geração de empregos", diz a Firjan, em comunicado.
Para o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, o
Copom errou ao não promover corte "mais incisivo" da taxa de juros, diante das
expectativas de inflação abaixo da meta tanto para 2017 como para 2018.
“Ao não acelerar a queda dos juros, o Banco Central retarda o processo de retomada
da economia e da geração de empregos”, disse Skaf, em nota.
A redução de um ponto da taxa Selic anunciada hoje, na avaliação da Força Sindical,
de pouco vai servir para a recuperação da economia brasileira.
"Precisamos ser mais arrojados no que se refere à taxa de juros. O Brasil não pode
ficar à mercê de tanta cautela quando tantos brasileiros não têm acesso sequer a
produtos básicos para sua subsistência. O excesso de zelo é a tranca que fecha as
portas do crescimento econômico", disse o presidente da Força, Paulo Pereira da Silva,
o Paulinho.
Antonio Neto, presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), faz coro e diz
que o corte de um ponto pouco ajudará na reversão do quadro recessivo e de
desemprego nas alturas.
"É imprescindível que o Copom execute cortes mais acentuados para que o Brasil
cresça de maneira acelerada. Os juros altos desestimulam o investimento e reduzem
a capacidade produtiva, freando, consequentemente, o consumo e aumentando
drasticamente o custo da dívida pública, que mantém os altos lucros do sistema
financeiro em detrimento das condições de vida do povo brasileiro", diz o dirigente da
CSB.
Balanços financeiros e a retomada do crescimento
01/06/2017 – Fonte: GS Notícias (matéria do Jornal Valor Econômico)
Recentemente, o IBGE divulgou a base de dados (de 2000 a 2014) denominada
"Contas Econômicas Integradas" (CEI), que propicia a análise dos balanços financeiros
dos chamados setores institucionais: empresas não financeiras, setor financeiro,
famílias, governo e resto do mundo. Cada balanço mensura o saldo financeiro dado
pela diferença entre todas as fontes de rendimentos/transferências e o total de gastos.
Saldos negativos (déficits) resultam em necessidades de financiamento dos setores
correspondentes.
Eventuais déficits devem ser financiados por saldos positivos (superávits) gerados
pelos demais setores. Portanto, existe uma regra contábil de soma zero dos balanços,
a partir da qual déficits e superávits devem se compensar. O gráfico ao lado ilustra a
trajetória destes balanços como proporção do PIB, cuja soma para todos os anos é
também necessariamente zero.
Vale ressaltar que os superávits do resto do mundo correspondem à necessidade de
financiamento externo ou aos déficits em transações correntes. Além de uma quase
constante necessidade de financiamento externo (com exceção de 2004 a 2006), é
interessante notar a regularidade dos superávits das famílias e do setor financeiro. A
manutenção destes saldos positivos justificou-se principalmente pelos altíssimos juros
e elevada desigualdade social.
No caso das famílias, a despeito do amplo crescimento do endividamento das pessoas
físicas, sobretudo no período 2009/2014, o aumento no fluxo de rendimentos
financeiros (juros e dividendos) auferidos pelas classes abastadas (R$ 397 para R$

717 bilhões, ou seja, 12,5% ao ano) foi superior à expansão dos pagamentos de juros
pelas classes endividadas (R$ 174,5 para R$ 299,5 bilhões, ou seja, 11,4% ao ano).
Sem ações para redução dos saldos de famílias e setor financeiro, a economia
continuará vulnerável a crises.
Com relação ao setor financeiro, os superávits foram fundamentalmente mantidos
devido aos lucros decorrentes dos elevados juros (e spreads) pagos pelos segmentos
endividados de famílias, empresas e governo.
Ademais, a impressionante resiliência dos saldos de famílias e setor financeiro
estimados (em proporção do PIB) durante a recessão de 2015/16 é emblemática do
caráter estrutural destes balanços. Por outro lado, chamam atenção os permanentes
déficits das empresas não financeiras e do governo até 2014. Denota-se também que
de longe foram os balanços mais afetados pela recessão.
É de fato peculiar a manutenção de déficits financeiros pelas empresas por um período
tão prolongado. Na análise de dados da CEI de economia avançadas, estes balanços
tendem a apresentar trajetória cíclica, alternando saldos positivos e negativos.
Durante períodos de aceleração do crescimento espera-se realmente uma deterioração
nestes saldos em função da expansão inicial nos gastos.
No entanto, com a maturação dos investimentos, os lucros retidos pelas empresas
costumam propiciar superávits. A desaceleração econômica após o ciclo de
investimentos do período 2006/10 inviabilizou uma dinâmica expansiva mais
consistente nos lucros e os déficits das empresas foram mantidos, ampliando
sobremaneira a fragilidade financeira deste setor. A partir de meados de 2014, com a
"contribuição" de choques (Operação Lava-Jato e redução nos preços das
commodities), o ajuste se impôs de forma abrupta.
A principal variável ajustada foram os investimentos, que sofreram retrações sem
precedentes e, conjuntamente com a redução nos custos salariais em função das
demissões em massa, levaram o balanço das empresas a níveis positivos inéditos. A
acentuada deterioração do balanço financeiro do governo deve ser entendida neste
contexto de forte retração econômica.
As receitas são determinadas pela arrecadação com os impostos que, por sua vez, são
altamente correlacionadas com a atividade econômica. Por outro lado, parte
expressiva dos gastos/transferências corresponde a compromissos constitucionais,
não passíveis de contingenciamento. Logo, a despeito dos severos cortes de gastos
onde era possível ser feito (principalmente nos investimentos), a necessidade de
financiamento do governo atingiu níveis muito elevados na recessão.
Quanto aos superávits do resto do mundo, os dados também apontam para a presença
de um importante componente estrutural, associado principalmente ao crescente
espaço ocupado pelas importações, em detrimento da produção nacional. Beneficiada
pela dinâmica predominante de apreciação do real, substituições de produção nacional
por produtos estrangeiros também prejudicaram o alcance de melhores resultados
financeiros no balanço das empresas, em particular do setor industrial.
A recente redução na necessidade de financiamento externo deve-se também
principalmente ao comportamento das importações, que sofreram forte retração. Em
suma, a recuperação e consolidação de uma trajetória de crescimento mais consistente
e sustentável requer mudanças estruturais que alterem fundamentalmente a dinâmica
dos balanços financeiros das empresas não financeiras, as principais responsáveis
pelos investimentos.
A geração de superávits pelas empresas não pode ser explicada apenas por crises e
retrações abruptas de investimento, devendo estar associada à expansão da produção

e da produtividade. Contudo, o foco da política econômica tem sido na melhora do
balanço do governo a partir do maior controle dos gastos públicos e das transferências
previdenciárias.
Ainda que aceitemos a tese de que redução do déficit do governo para níveis próximos
de zero reduza a taxa de juros, nada garante que isto modifique a estrutura
superavitária de famílias, setor financeiro e resto do mundo. Com a reprodução das
tendências verificadas nestes últimos balanços, a simples matemática da regra de
consistência da soma dos balanços nos diz que o saldo das empresas não financeiras
voltará a gravitar em terreno deficitário.
Sem ações de política econômica focadas na geração de superávits, ou pelos menos
diminuição dos déficits, em transações correntes e/ou na redução dos saldos
financeiros de famílias e setor financeiro, a economia brasileira voltará a estar
vulnerável a crises.
As opiniões emitidas neste artigo são de inteira responsabilidade do autor, não
exprimindo, necessariamente, o ponto de vista das instituições onde trabalha. Thiago
de Moraes Moreira é economista da Petrobras, professor de Macroeconomia do
Corecon-RJ e membro do Grupo Reindustrialização.
Commodities de exportação continuam sob pressão
01/06/2017 – Fonte: GS Notícias (matéria do Jornal Valor Econômico)
01/06/2017 por Valor Online
A tendência de recomposição da oferta brasileira e a desvalorização do real em relação
ao dólar voltaram a derrubar as cotações do suco de laranja na bolsa de Nova York
em maio. De acordo com cálculos do Valor Data baseados nas médias mensais dos
contratos futuros de segunda posição de entrega (normalmente os de maior liquidez),
a queda em relação a abril foi de 8,38%, ampliando as perdas na comparação com
dezembro do ano passado para quase 30%.
E, no que depender dos mais recentes movimentos dos fundos de investimentos que
atuam nesse mercado em Nova York, novas baixas estão por vir. De acordo com
informações da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), na
semana encerrada no último dia 23 os gestores de recursos ("managed money")
mantinham um saldo líquido vendido de 882 contratos, quatro vezes mais que o total
registrado na semana anterior.
O pessimismo em relação aos preços cresceu com a confirmação de que o aumento
da produção de laranja no cinturão formado por São Paulo e Minas Gerais de fato
resultará na recuperação dos estoques de suco brasileiro nas mãos das grandes
empresas exportadoras (Citrosuco, Cutrale e Louis Dreyfus), que lideram os
embarques globais. Foi a forte queda desses estoques que levou as cotações a
máximas históricas no segundo semestre de 2016.
Mas o suco não foi a única "soft commodity" exportada pelo Brasil a perder sustentação
em Nova York em maio. Em larga medida em virtude da desvalorização do real - que,
teoricamente, estimula as vendas do país no mercado internacional -, café e açúcar
também recuaram.
De acordo com o Valor Data, a média do café em maio foi 2,91% menor que no mês
anterior, e no caso do açúcar a retração foi de 2,72%. A produção brasileira das duas
commodities deverá ser menor na safra 2017/18, mas as quedas sinalizadas não têm
causado maiores preocupação.
A continuidade da curva descendente das cotações levou suco de laranja e açúcar a
registraram as menores médias mensais desde abril de 2016 em Nova York; no caso
do café, foi o piso desde maio do ano passado. O algodão também caiu no mês, 1,88%

em relação a abril, e atingiu o mais baixo nível desde janeiro. O cacau, por sua vez,
ficou praticamente estável, no menor degrau desde outubro de 2007. Também não
houve variações expressivas entre os grãos negociados em Chicago.
As pequenas oscilações foram positivas, é verdade, mas soja, milho e trigo
continuaram apresentando, em maio, quedas em relação ao mesmo mês do ano
passado. O Brasil é o maior exportador de soja do mundo e ocupa a segunda posição
no ranking dos embarques de milho. No caso do trigo, é um dos principais
importadores.
O trio segue sob forte influência do ritmo de plantio da safra 2017/18 nos EUA. E,
apesar das fortes chuvas recentes, os trabalhos têm se desenvolvido, em geral, dentro
das médias históricas, conforme levantamentos do Departamento de Agricultura dos
EUA (USDA).
Não há, portanto, ameaças aos volumes polpudos que novamente deverão ser colhidos
pelos americanos na nova temporada, como não houve em 2016/17. Pelo menos por
enquanto. Mais sobre preços em Commodities Agrícolas.
Fundo cambial é melhor aplicação em maio, mas pior no ano
01/06/2017 – Fonte: O Globo
Destaque no acumulado de 2017 é para as carteiras que investem em ações

Quem fez aplicações em fundos cambiais conquistou em maio uma rentabilidade
expressiva em um mês marcado pelo aumento da turbulência nos mercados
financeiros. Essas carteiras lideraram o ranking de aplicações, segundo a alta do dólar
registrada no período. Já a pior opção ficou com as carteiras que investem em ações.
No entanto, no acumulado do ano, as posições se invertem, os investimentos em ações
foram as melhores opções e os em moeda estrangeira, a pior.
Os fundos cambiais tiveram um rendimento de 2,61% no mês até o dia 26, último
dado disponibilizado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro
e de Capitais (Anbima). A justificativa para esse ganho foi a alta do dólar no mês
passado, de 1,95%, uma das consequências da crise política deflagrada após a
divulgação do conteúdo da delação premiada dos executivos da JBS, que citaram o
pagamento de propina a mais de 1800 políticos, entre eles o presidente Michel Temer.
Como a turbulência política deve continuar, mesmo que com a volatilidade um pouco
menor, a orientação de especialistas é manter a cautela.
— A incerteza política vai continuar a interferir na economia. Não vamos ter uma
cenário de forte volatilidade igual a maio, mas ainda é preciso cautela — disse Raphael
Figueredo, analista da Clear Corretora.
As ações foram os ativos que sofreram a maior volatilidade em maio. No dia 18,
primeiro dia de negociação após as delações da JBS, o Ibovespa, principal índice de
ações da B3 (ex-BM&FBovespa e Cetip) registrou a maior queda desde 2008 e teve os
negócios suspensos por meia hora, com a adoção de um mecanismo chamado “circuit
breaker“, que também não era utilizado desde 2008, ao da crise financeira global.
Em meio a esse cenário, os fundos de ações livre foram o pior investimento do mês,
com uma rentabilidade negativa de 1,83%. O Ibovespa, em maio, caiu 4,11%

Segundo Figueredo, apesar do cenário de incerteza, para quem busca ganhos de longo
prazo, é um bom momento para comprar ações, já que alguns papéis ainda estão com
um preço considerado abaixo do potencial.
Fabio Colombo, administrador de investimentos, concorda com a avaliação e
recomenda cautela.
— Em razão da queda do Bolsa, em maio, a recomendação é de compra gradativa e
parcial da carteira de ações —disse.
No acumulado do ano, os extremos trocam de posição. Os fundos de ações livres
acumulam os maiores ganhos, com 8,45%, e os cambiais, os priores, com alta de
apenas 1,11%, abaixo inclusive da caderneta de poupança, que de janeiro a maio
registra alta de 2,97%.
Para junho, os investidores devem ficar atentos ao andamento da crise política. No
próximo dia 6, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve votar a cassação da chapa
Dilma-Temer. O andamento das reformas e os indicadores econômicos no Brasil
também são importantes. do ponto de vista externo, a economia americana e a
chinesa podem influenciar os negócios por aqui.
As melhores aplicações de maio
Fundos cambiais*: +2,61
Dólar comercial: +1,95%
Fundos renda fixa curta duração*: +0,81%
Fundos renda fixa duração livre*: +0,61%
Caderneta de poupança: +0,58%
Fundos multimercados livre*: -0,27%
Fundos de ações índice ativo*: -1,78%
Fundos de ações livre*: -1,83%
Ibovespa: -4,11%
IGP-M: -0,93%
As melhores aplicações no ano
Fundos de ações livre*: +8,45%
Fundos de ações índice ativo*: +8,14%
Fundos renda fixa curta duração*: +4,75%
Fundos multimercados livre*: +4,57%
Fundos renda fixa duração livre*: +4,52%
Ibovespa: +4,12%
Caderneta de poupança: +2,97%
Fundos cambiais*: +1,11
Dólar comercial: -0,46%
Publicidade
IGP-M: +1,29%
*até 26 de maio
Temer diz que crescimento da economia é resultado de medidas do governo
01/06/2017 – Fonte: Reuters
O presidente Michel Temer comemorou, em mensagem no Twitter nesta quinta-feira,
o crescimento de 1 por cento da economia brasileira no primeiro trimestre de 2017, e
disse que o número é resultado das medidas do governo.
"Acabou a recessão!", escreveu o presidente. "O Brasil voltou a crescer. E com as
reformas vai crescer ainda mais".

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou mais cedo que o
Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 1 por cento no primeiro trimestre deste
ano sobre os três meses anteriores, dentro do esperado.
Com isso, o país encerrou dois anos seguidos de recessão, a mais longa da história.
Sobre o primeiro trimestre de 2016, no entanto, o PIB encolheu 0,4 por cento nos três
primeiros meses deste ano.
Perspectiva é que PIB seja positivo e marque o fim da recessão, diz Dyogo
01/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, mostrou otimismo nesta quarta-feira, 31,
em relação ao resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre, que
será divulgado na quinta-feira, 1º de junho, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Segundo ele, a perspectiva é de que o dado será positivo, o que,
na opinião de Dyogo, “é importante porque marca o fim da recessão”.
“A economia brasileira está reagindo. Há indicadores que fundamentam isso”, afirmou
Dyogo Oliveira, que deu como exemplo os números relativos à capacidade de consumo
das famílias. A perspectiva, no entanto, é que, mais uma vez, o resultado venha um
pouco abaixo da projeção do Banco Central, divulgada no indicador IBC-Br.
Questionado sobre o cenário ruim do mercado de trabalho, como demonstrou o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, ao divulgar
que 14 milhões de brasileiros estão desempregados, o ministro afirmou apenas que o
resultado da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua)
“veio dentro do esperado”.
PIB cresce 1% no 1º trimestre, puxado por agronegócio
01/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

A economia brasileira registrou, no primeiro trimestre deste ano, o primeiro resultado
positivo após dois anos seguidos no vermelho.
O IBGE divulgou nesta quinta (1º) que o PIB (Produto Interno Bruto) cresceu 1% no
primeiro trimestre em relação ao quarto trimestre de 2016, já retirados os efeitos
sazonais. É o primeiro número positivo desde dezembro de 2014.
Em relação ao primeiro trimestre de 2016, o PIB recuou 0,4%. No acumulado de
quatro trimestres, a queda é de 2,3%.
O principal fator para o resultado positivo no primeiro trimestre foi o desempenho do
setor agropecuário, que cresceu 13,4% no período, embalado por safras recordes de
grãos.
Os serviços, que respondem por mais de 70% do PIB, ficaram estáveis. E a indústria
teve leve alta de 0,9%.
Com o desemprego em nível recorde, o consumo seguiu em leve baixa (-0,1%).
O investimento recuou 1,6%, ainda na esteira da recessão.

O resultado do PIB veio em linha com o que projetavam analistas. A projeção central
era de uma alta de 1% no trimestre.
FIM DA RECESSÃO?
Embora o número aponte uma melhora, economistas afirmam que não é garantia de
que o país saiu da recessão.
Em termos técnicos, para que uma economia esteja em expansão é preciso que o
crescimento esteja espalhado por vários setores e em rota sustentável.
Além disso, os dados que começam a sair do segundo trimestre e a mais recente
turbulência política elevam o risco de que o PIB volte a cair nos próximos meses.
Para especialistas, as duas características que indicam fim da recessão —crescimento
em vários setores e em rota sustentável— não estão claramente configuradas no Brasil
atualmente.
Apesar dos bons resultados do agronegócio, a indústria tem apresentado altos e baixos
e o setor de serviços continua sofrendo com a falta de demanda em um contexto de
desemprego recorde.
Além disso, segundo economistas, o PIB pode voltar a recuar no segundo trimestre,
principalmente após a deterioração do cenário político, com risco de paralisia de
reformas, como a da Previdência.
"Ainda não via motivo suficiente para dizer que a recessão tinha acabado. A crise
política adicionou um viés extra de baixa nessa análise", diz o economista Paulo
Picchetti, da FGV.
Picchetti é um dos sete membros do Comitê de Datação dos Ciclos Econômicos
(Codade) que estabelece, oficialmente, o início e o fim das recessões no Brasil.
Ele ressalta que foi difícil determinar o início do atual ciclo recessivo e tudo indica que
isso se repetirá no processo para registrar seu fim.
Os comitês de datação de ciclos —no Brasil e em outros países— normalmente
esperam algum tempo para anunciar suas decisões e só se manifestam quando têm
elementos suficientes nos quais se basear.
Embora o conceito de dois trimestres consecutivos de queda seja a definição mais
popular de recessão. Na prática, nem sempre isso ocorre.
O Codace estabeleceu o segundo trimestre de 2014 como o marco inicial do atual ciclo,
embora ele tenha sido seguido por dois outros trimestres de estabilidade do PIB.
REVISÃO
Na divulgação do PIB, o IBGE anunciou também a revisão dos resultados referentes a
três trimestres de 2016. O resultado do acumulado do ano, porém, foi mantido em 3,6%.
No quarto trimestre, a queda do PIB foi atenuada, passando de 0,9% para 0,5%. No
terceiro trimestre, a queda foi revista de 0,7% para 0,6%.
O terceiro trimestre manteve retração de 0,3%. E no primeiro trimestre, foi acentuada:
ao invés de cair 0,6%, o PIB caiu 1%, informou o IBGE.

