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Segunda-feira


CURSO: ESOCIAL: PREPARAÇÃO

PARA A

IMPLANTAÇÃO

E

CUIDADOS

COM A

REFORMA TRABALHISTA


A INDÚSTRIA EM NÚMEROS



REELEITO, SKAF PODE FICAR 17 ANOS À FRENTE DA FIESP



FATURAMENTO

DE QUASE METADE DAS INDÚSTRIAS É INSUFICIENTE PARA

PAGAR DÍVIDAS, MOSTRA



CNI

SIMPLES NACIONAL – DEPUTADO

DEFENDE ATUALIZAÇÃO DE LEI PARA

FAVORECER MICROEMPRESAS



ARTIGO: UM CAMINHO PARA ERGUER AS EMPRESAS



EMPRESAS

SE

ADAPTAM

PARA

ATRAIR

EXECUTIVAS

E

SUPERAR

'VIÉS

INCONSCIENTE'



BRASIL DEMORA PARA TER MULHERES EM CÚPULAS DE EMPRESAS



DIVERSIDADE MELHORA DECISÕES EMPRESARIAIS, DIZ VICE DO ITAÚ



INDÚSTRIA INSTALA 1,5 MIL ROBÔS POR ANO



MONTADORAS

INVESTEM EM ROBOTIZAÇÃO, MESMO COM CRISE E FÁBRICAS

OCIOSAS



FORNECEDORES DE PEÇAS TERÃO MAIS PODER QUE MONTADORAS



‘PROFISSÕES DEIXAM DE EXISTIR, MAS SURGEM OUTRAS’, DIZ CONSULTOR



EMPREGADORES TÊM DÚVIDA SOBRE REFORMA TRABALHISTA



PARA

SOBREVIVER,

SINDICATO

TERÁ

DE

SE

REINVENTAR,

DIZEM

PESQUISADORES



GRANDE SP
APONTA

PERDEU

15

VAGAS DE TRABALHO POR HORA NO SEMESTRE,

DIEESE



OS BONS VENTOS VOLTARAM



ARTIGO: A REFORMA UMBILICAL



ESTRANGEIROS VOLTAM A INVESTIR NO PAÍS



SITUAÇÃO

EXTERNA FAVORÁVEL DEIXOU O MERCADO BÊBADO, DIZ

CELSO

PASTORE


TEMER

DEVE ANUNCIAR HOJE REVISÃO DE METAS PARA DEFICIT DE

R$ 159

BILHÕES



GOVERNO DEVE ANUNCIAR NESTA SEGUNDA MUDANÇA DA META FISCAL



NOVA TAXA DO BNDES PODE REDUZIR DÍVIDA EM R$ 100 BILHÕES



QUEDA NAS RECEITAS AUMENTA DIFICULDADE DE CUMPRIR META FISCAL



PARLAMENTARES

AMEAÇAM EMPERRAR PROPOSTA DO GOVERNO DE ELEVAR

META FISCAL



PADILHA: GOVERNO SEGUE FIRME PARA APROVAÇÃO DA TLP SOB COMANDO DE
MEIRELLES



BNDES: PRIMEIRA TLP EM TERMOS REAIS DEVE FICAR EM TORNO DE 3%



SUBIR IMPOSTOS, CORTAR GASTOS, REVER META OU ABOLIR ARITMÉTICA, DIZ
KANCZUK



DÉFICIT MAIOR EM 2017 E 2018 DIFICULTA AJUSTE



CÂMBIO PARA FIM DE 2017 PERMANECE EM R$ 3,25



BANCOS ESTÃO OTIMISTAS COM A RETOMADA DA ECONOMIA



MERCADO

ACREDITA QUE

BC

MANTERÁ RITMO DE CORTE DOS JUROS EM

SETEMBRO



MERCADO

FINANCEIRO ELEVA PARA

3,5%

PROJEÇÃO PARA INFLAÇÃO ESTE

ANO



CONVERSÃO

DE AÇÕES DA

VALE

ATINGIU

84,4%

DOS PAPÉIS

PN

EM

CIRCULAÇÃO



ELETROBRÁS QUER POUPAR R$ 1,5 BI COM PESSOAL



FABRICANTES

ESTICAM ÔNIBUS PARA ELEVAR RECEITA DE EMPRESAS DE

TRANSPORTE



ÔNIBUS MAIOR DEVE ALCANÇAR 20% DAS VENDAS



NÃO HÁ MOTIVO ECONÔMICO PARA SUBSIDIAR COMPRA DE CAMINHÕES



ÔNIBUS OFERECE CÁPSULA-LEITO PARA COMPETIR COM AVIÃO NA CALIFÓRNIA



AGU VAI À JUSTIÇA POR REPARAÇÃO DA GM



PESQUISA DE PREÇO DE COMBUSTÍVEIS JÁ SOFRE COM CORTES DE GASTOS



MOTO ESPORTIVA DA DUCATI PASSA A SER MONTADA EM MANAUS E FICA MAIS
BARATA



CARROS PEQUENOS CHEGAM COM MUDANÇAS VISUAIS LIGADAS A CORRIDAS



TOYOTA INVESTE R$ 5 MI EM SÃO BERNARDO



TOYOTA ESPERA RECORDE DE PRODUÇÃO NO PAÍS



PEUGEOT 208 E 2008 ADOTAM NOVO CÂMBIO AUTOMÁTICO



LUCRO DA PACCAR VOLTA A CRESCER NO SEMESTRE



METALÚRGICOS PARAM FORD NO ABC EM PROTESTO A DEMISSÕES

CÂMBIO
EM 14/08/2017
Compra

Venda

Dólar

3,174

3,174

Euro

3,740

3,742

Fonte: BACEN

Curso: eSocial: Preparação para a Implantação e Cuidados com a Reforma
Trabalhista
14/08/2017 – Fonte: SINDIMETAL/PR
Acesse a PROGRAMAÇÃO COMPLETA
Inscrições – AQUI

A Indústria em Números
14/08/2017 – Fonte: CNI
A Indústria em Números apresenta a situação da indústria no Brasil, reunindo
estatísticas conjunturais da indústria brasileira de várias fontes, estatísticas estruturais
sobre a importância da indústria no Brasil e uma comparação com países selecionados.
Reeleito, Skaf pode ficar 17 anos à frente da Fiesp
14/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
Na segunda-feira passada, Paulo Skaf foi reeleito presidente da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) pela quarta vez consecutiva. Caso cumpra
seu mandato até o fim, o empresário de 62 anos de idade terá permanecido frente à
federação das indústrias paulistas por 17 anos. É uma situação inédita, para a qual o
estatuto da entidade foi alterado pelo menos duas vezes.
Skaf foi alçado novamente à presidência da instituição, diz a assessoria de imprensa
da Fiesp, porque “sua candidatura foi uma reivindicação feita por escrito por 100 dos
sindicatos com direito a voto na entidade e pelos diretores regionais do Centro das
Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp).” Segundo a Fiesp, ele teria sido
praticamente aclamado ao cargo, por uma quase unanimidade.
Conforme um industrial que faz parte da entidade, porém, há uma “receita de bolo”
para eleger um candidato numa associação de classe. Em primeiro lugar, dizer que o
time, e não apenas ele, fará a diferença. Depois, colocar o maior número de pessoas
em seu grupo. A chapa de Skaf tinha 129 membros. Também ajuda criar cargos e
conselhos.
Para José Ricardo Roriz, vice-presidente da Fiesp, a participação de muitas pessoas no
grupo eleito significa uma grande representatividade em decisões para as quais
convergem vários pontos de vista. “A alternância de poder também vem sendo
praticada há muito tempo, já que a diretoria muda bastante e temos um comitê de
jovens empresários, com 1.200 empreendedores”, diz ele, que vem sendo apontado
como o sucessor interno de Skaf.
Interesses. Para críticos, porém, essa alternância teria de acontecer de fato no
comando da instituição. “Se exigimos do setor público o fiel cumprimento de regras e
leis, o exemplo tem de vir de casa: fazer jogadas para se perpetuar no poder é péssimo
para a sociedade”, diz Roberto Giannetti da Fonseca, presidente da Kaduna Consultoria
e ex-diretor de relações internacionais e comércio exterior da Fiesp.
Giannetti já havia questionado a reeleição de Skaf em 2014, citando vários riscos
dessa permanência sem tempo determinado no cargo. Entre eles, a criação de um
sistema oligárquico que impede o surgimento de novas lideranças.
Ele não é o único a alertar para o problema. “Nesse caso, me preocupa que os
empresários brasileiros, em geral por conta de vícios institucionais que mancham a
escolha de dirigentes, estejam perdendo o protagonismo e a iniciativa, num momento
de crise e definição do que se quer do País”, afirma o economista Luiz Gonzaga
Belluzzo, que pertenceu ao conselho de economia da Fiesp e que diz não personificar
a crítica.
Em geral, a preocupação com a alternância diz respeito ao uso de entidades de
categorias por interesses políticos. Candidato pelo PMDB ao governo de São Paulo em
2014, Skaf teve 4,6 milhões de votos e não esconde suas pretensões eleitorais. “Não
é só a Fiesp que padece desse mal, mas usar instituições para alcançar cargos públicos

acaba apequenando as que tiveram histórias fantásticas e fizeram muito pelo Brasil”,
diz Giannetti.
Críticos citam como exemplo a campanha “Não vou pagar o pato”, defendida pela
entidade desde setembro de 2015, com a assinatura explícita de Skaf. Para os
especialistas, outras pautas que seriam mais benéficas à indústria de maneira geral e
também ao País, como a própria reforma da Previdência, deveriam ser adotadas pela
instituição.
Na Fiesp, porém, o pato, um dos símbolos das manifestações pelo impeachment de
Dilma Rousseff, não é visto com estranheza. “É marcante, na gestão do Paulo, a
aproximação da Fiesp com a sociedade”, diz Roriz. “O pato, com sua linguagem simples
e objetiva, nos conectou às pessoas porque ninguém aguenta mais impostos.”
Skaf recusou o pedido de entrevista. Mas informou, por meio de sua assessoria, que
“as campanhas da Fiesp, sempre resultado de decisões unânimes de sua diretoria e
conselho de representantes formado por todos os sindicatos filiados, têm a
legitimidade para defender a indústria, o emprego e o bem da sociedade. Graças a
algumas delas, mobilizamos a opinião pública e evitamos decisões relativas ao
aumento de impostos, contrárias ao interesse geral.”
As pretensões políticas de Skaf também não são encaradas como um problema
internamente. De acordo com Roriz, Skaf, como outros líderes oriundos de associações
sindicais, empresariais ou não, faz bem em ter pretensões políticas e há uma
separação entre o dirigente sindical e o candidato. “Nosso maior problema é cada
empresário ter ido tratar de sua companhia e deixado a política ser cuidada por quem
não tem formação”, afirma.
Nem mesmo o fato de Skaf ter sido citado nas investigações da Lava Jato parece
incomodar os afiliados. Skaf se reportou à diretoria da entidade, quando veio a público
a delação de Marcelo Odebrecht que havia repassado R$ 2,5 milhões ao presidente da
Fiesp. Em sua defesa, disse que não havia pedido ou autorizado contribuição de
campanha, que não as regularmente declaradas. “O Paulo esclareceu que não usou
esses recursos nem teve vínculo (com o apresentado na delação)”, diz Roriz.
Faturamento de quase metade das indústrias é insuficiente para pagar
dívidas, mostra CNI
14/08/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
Crise derrubou vendas e elevou endividamento do setor. Empresários sugerem criação
de linha de crédito de capital de giro para recuperar finanças e retomar a atividade

A recessão derrubou as vendas da indústria brasileira e quase metade das empresas
do setor não faturam o suficiente para pagar suas dívidas. O percentual de indústrias
nesta situação subiu de 33,7% em 2014 para 47,7% em 2015, quando a crise se
agravou, permaneceu o mesmo em 2016, e as perspectivas para este ano, mesmo
com a queda dos juros, são pouco animadoras. Se nada for feito, e o cenário atual se
mantiver, a previsão é que 43,2% das empresas continuem sem caixa para honrar as
dívidas.

No entanto, em um cenário em que o faturamento seja igual ao de 2016, apenas com
a correção de 4,33% relativa à inflação, e o custo financeiro bruto caia dos atuais
24,1% ao ano para 16% ao ano, a estimativa é que o número de empresas nesta
situação fique em 30,1%. As informações estão no estudo da Confederação Nacional
da Indústria (CNI) intitulado Financiamento de Capital de Giro para Empresas da
Indústria de Transformação, feito pelo Centro de Estudos de Mercados de Capitais
(Cemec).
De acordo com o estudo, a queda no faturamento, provocada pela recessão, trouxe
uma série de dificuldades para as empresas. De 2014 a 2016, as vendas e a produção
industrial tiveram quedas mais expressivas do que o Produto Interno Bruto (PIB) do
país. As vendas no varejo caíram 16,6% de 2014 para 2016 e o PIB industrial registrou
retração de 9,9% entre 2014 e 2016, período em que o PIB brasileiro encolheu 7,3%.
Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), desde março de
2014, que marca o início da recessão, até março deste ano, a média móvel de
produção da indústria de transformação caiu 19,1%.
JUROS E CÂMBIO – Os problemas se agravaram com a elevação dos juros e a
desvalorização cambial. As taxas médias de juros das operações do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) subiram de 7,33% ao ano em 2014
para 11,80% ao ano no primeiro trimestre de 2017. “As fortes oscilações do câmbio,
como a elevação de 47% em 2015, tiveram impacto direto no valor da dívida e das
despesas financeiras das empresas”, afirma o estudo.
Além disso, a oferta de crédito para capital de giro diminuiu, prejudicando ainda mais
a situação das empresas. O total de empréstimos para empresas teve uma queda
acumulada em 12 meses de 14,6% na comparação entre fevereiro de 2017 e o mesmo
mês de 2016. Na avaliação da CNI, esse quadro compromete a operação diária das
empresas, aumenta a inadimplência e é mais um obstáculo para a retomada do
crescimento.
O estudo, que já foi encaminhado à direção do BNDES, inclui uma proposta para
enfrentar a situação. A sugestão da CNI é a criação de uma linha de crédito, sem
subsídios, formada por uma combinação de recursos do mercado e do Progeren,
programa do BNDES para financiamento de capital de giro das empresas. Com mais
recursos para capital de giro, as empresas terão condições de reequilibrar as finanças,
voltar a crescer e criar empregos, argumenta a CNI.
O Fórum Nacional da Indústria é um órgão consultivo da diretoria da CNI, que reúne
presidentes de 44 associações nacionais setoriais da indústria e outros líderes
empresariais. A reunião do Fórum é coordenada pelo presidente da CNI, Robson Braga
de Andrade.
Simples Nacional – Deputado defende atualização de lei para favorecer
microempresas
14/08/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
A importância das pequenas e microempresas para a geração de empregos e
o recolhimento de impostos foi destacada durante audiência pública da
Comissão Especial da Tributação das Micro e Pequenas Empresas
O presidente da Comissão Especial da Tributação das Micro e Pequenas Empresas
(PLP 341/17), deputado Carlos Melles (DEM-MG), destacou a necessidade de se
atualizar a lei que instituiu o Estatuto da Microempresa (Lei do Supersimples – Lei
Complementar 123/06).

“Essa é uma lei viva, uma lei que nós estamos desde 1996 trabalhando muito forte,
desde o Simples, o Supersimples, a instalação de uma comissão especial para discutir
micro e pequena empresa. Ao longo desses anos, essa lei tem contribuído para aquilo
que o Brasil tanto precisa: geração de emprego e, sobretudo, formalização”, afirmou
o deputado, em audiência pública realizada pela comissão na última quarta-feira (9).
O projeto analisado pela comissão limita em 3,95% a alíquota do ICMS incidente sobre
produtos sujeitos à substituição tributária adquiridos por microempresas e por
empresas de pequeno porte enquadradas no Simples Nacional. A alíquota é inferior à
que é normalmente aplicada nos estados.
Atualmente, os microempresários pagam a mesma alíquota exigida das empresas de
médio e grande porte. Eles alegam que isso faz com que o benefício trazido pelo
Simples seja anulado pela dupla tributação.
Substituição tributária
O diretor-presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae), Guilherme Afif Domingos, fez um pequeno histórico do processo de
elaboração da lei que instituiu o Simples e lembrou que o sistema não é um tipo de
benefício fiscal, mas apenas uma tributação diferenciada, positiva para a economia
como um todo.
Em relação à substituição tributária, Afif Domingos acrescentou que 70% dos
pequenos empresários se sentem prejudicados pelo mecanismo. “Dentro desse grupo,
66% afirmam ser alto ou muito alto o tamanho do prejuízo com a substituição
tributária. Nós temos que buscar a nacionalização do ICMS, com regras únicas
nacionais, e a integração e automação das obrigações acessórias, que é a nota
fiscal eletrônica no campo tributário e o e-social, no campo trabalhista, que está no
prelo, e nós estamos trabalhando nessa direção”, declarou.
Afif também propôs a atualização dos valores do teto de recolhimento e que o
pagamento simplificado de tributos seja estendido a todas as empresas.
O representante do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Fábio Santos
Pereira Silva, reconheceu os números positivos apresentados pelo Simples. Segundo
Silva, o ministério apoia as ações para modernizar o sistema e para melhorar a
situação de inadimplência e a captação de crédito pelas microempresas.



ÍNTEGRA DA PROPOSTA:
PLP-341/2017
Artigo: Um caminho para erguer as empresas
14/08/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Mesmo sendo um procedimento que envolve a empresa toda, na maioria dos
casos o processo de planejamento e orçamento continua sendo realizado de
forma ultrapassada

Em época de crise econômica, o orçamento das organizações torna-se uma ferramenta
de gestão vital sobre a qual as empresas se debruçam para minimizar os impactos do
período de recessão. Apesar disso, ainda é possível ver companhias que não têm um

processo orçamentário implantado e há outras que o executam, mas não de forma
eficaz.
Dessa forma, as corporações não conseguem obter valor para o negócio em razão de
diversas situações como a falta de uma cultura organizacional e de comprometimento
orientado para resultados, baixa qualidade dos dados e da condução do processo e
uso simplificado de soluções de tecnologia.
Uma pesquisa global da KPMG conduzida com a Association Of Chartered Certified
Accountants (ACCA), com mais de 900 profissionais de finanças em 50 países,
identificou que 46% dos entrevistados acreditam que o orçamento da organização
geralmente representa um número politicamente acordado que não diz respeito à
realidade do negócio.
Além disso, mesmo sendo um procedimento que envolve a empresa toda, na maioria
dos casos o processo de planejamento e orçamento continua sendo realizado de forma
ultrapassada, imposto pela área de finanças e com pouco alinhamento com a realidade
diária das operações.
Ainda há companhias que não têm um processo orçamentário implantado e outras que
o executam de forma ineficaz
Quando bem estruturados, os processos de planejamento e orçamento têm focado em
uma metodologia que está se mostrando muito eficaz: o Orçamento Base Zero (OBZ).
Tal ferramenta teve origem nos Estados Unidos, pela Texas Instruments, em 1969, e
foi adotado pelo estado da Geórgia, em todo o governo Jimmy Carter, a partir de 1973.
O conceito OBZ é baseado em uma previsão orçamentária projetada sem levar em
consideração o que ocorreu nos anos anteriores, na qual cada gestor necessita
justificar cada gasto baseado em uma real necessidade que esteja alinhada à
estratégia da companhia, visando obter ganhos sustentáveis e não ganhos pontuais.
O objetivo principal dessa metodologia é não estabelecer paradigmas e rever todo o
processo “do zero”, incluindo a revisão das premissas estratégicas.
Empresas da Região Sul do Brasil estão cada vez mais adotando o OBZ para se adaptar
ao novo cenário econômico brasileiro, criando inúmeros casos de sucesso. Com cerca
de R$ 150 milhões de faturamento e 390 funcionários, uma empresa do ramo
farmacêutico do Paraná encerrou o ano passado com um resultado de Ebitda de cerca
de R$ 5 milhões negativos, considerando apenas o resultado dos produtos de marca
própria. Com a aplicação da técnica de Orçamento Base Zero, a empresa projetou
atingir R$ 10 milhões positivos em seu Ebitda para 2017, considerando a receita dos
produtos de marca própria e o gasto total para atender ambas as operações.
Diante disso, torna-se cada dia mais claro que as ações-chave para se ter um processo
de planejamento com sucesso passam por um diretor financeiro que tenha um papel
de engajar todos os níveis da organização e, principalmente, os executivos seniores,
para que executem um orçamento sem viés político e autocrático. Além disso, tal
atividade deve ser encarada como um processo da empresa e suportada pela área de
finanças, que tem o papel de garantir a integração e senso de propriedade por toda a
organização.
Outro ponto importante é identificar os papéis e responsabilidades de cada área e
também a forma de incentivo dos executivos que deve ser estabelecida por metas
relacionadas claramente com os fatores externos (mercado e economia) e internos
(estratégia e investimentos), em vez de metas negociadas apenas entre os
departamentos.
(Sérgio Bento Silva é sócio de consultoria em gestão de finanças da KPMG no Brasil.
Aldo Macri é gerente de consultoria da KPMG na Região Sul do Brasil).

Empresas se adaptam para atrair executivas e superar 'viés inconsciente'
14/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
As empresas brasileiras começam a incorporar o termo "viés inconsciente" ao seu
vocabulário. A ideia é chamar a atenção de seus funcionários para ideias preconcebidas
em relação a grupos específicos, como mulheres, negros e deficientes físicos.
No caso de gênero, um exemplo é a crença de que, após casamento e maternidade, o
desempenho profissional da mulher tende a piorar.
"Não deixa de ser uma tradução de preconceito. E todos nós, homens e mulheres,
temos vieses inconscientes", diz Vanessa Lobato, vice-presidente de recursos
humanos do Santander no Brasil.
"Se a gente não começar a discutir isso abertamente e a agir, vão se passar 80 anos
sem grandes mudanças", afirma a executiva.

Cassiano Dias, trabalha na Mastercard e teve direito à licença paternidade de 56 dias
O Santander no Brasil lançou pela primeira vez um posicionamento oficial sobre
diversidade no início deste ano e fez um treinamento com 120 funcionários com cargo
de chefia no país.
Outro lado sensível da questão de gênero, segundo especialistas e gestores, é
convencer as mulheres de que elas podem alçar voos mais altos na carreira.
"Sinto que a própria mulher coloca barreiras", afirma Erika Takahashi, vice-presidente
de Recursos Humanos da MasterCard.
De acordo com Takahashi, por isso é importante que as empresas demonstrem que
entendem que as pessoas atravessam momentos de vida diferentes e criem espaço
para que os funcionários consigam conciliar o lado pessoal ao profissional.
Desde o ano passado, a MasterCard instituiu uma política de trabalho em casa e de
horários flexíveis. O Itaú Unibanco também começou há pouco um projeto-piloto para
testar o "home office".
Camila Araújo, sócia da consultoria Deloitte, ressalta que, sem medidas desse tipo, as
empresas vão se tornar menos atrativas.
"Sempre gostei muito do que faço e coloquei foco na carreira, mas sacrifiquei minha
vida pessoal. Demorei para tentar engravidar e precisei fazer tratamento", diz ela, que
está grávida do primeiro filho, aos 40. "Olhando para trás, eu teria buscado um
equilíbrio maior."
PAPEL EQUÂNIME
Para Regina Madalozzo, pesquisadora do Insper, também é preciso promover políticas
que contribuam para um papel mais equânime entre os gêneros na sociedade.
"A percepção cultural do papel do homem tem de mudar", afirma a pesquisadora.

Segundo ela, medidas como licença-paternidade mais longa são importantes.
Recentemente, algumas empresas —a maioria multinacionais— têm oferecido
períodos de ausência paterna maiores que os cinco ou 20 dias previstos na lei
brasileira.
Para Cassiano Dias, diretor de desenvolvimento de negócios com comerciantes da
MasterCard, o benefício contribui muito para o maior equilíbrio entre os gêneros.
Pai de uma menina de dois meses, ele optou por dividir o benefício de 56 dias de
licença em três períodos. Logo após o nascimento, se ausentou por 15 dias. Quando a
mulher voltar a trabalhar, em outubro, vai tirar mais 20 dias.
"Vou aproveitar mais essa fase única em que o bebê começa a sorrir, a interagir, e
minha mulher vai se sentir menos pressionada e mais tranquila", afirma o diretor.
Em dezembro, Dias pretende usufruir do restante da licença para ficar com a bebê e
com o filho maior de cinco anos que estará de férias.
Brasil demora para ter mulheres em cúpulas de empresas
14/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

O número de mulheres ocupando cargos nas cúpulas das empresas brasileiras tem
avançado vagarosamente nos últimos anos.
Dados de relatório recente da consultoria Deloitte mostram que a participação
feminina em conselhos de administração de 64 companhias de médio e grande porte
passou de 6,3% para 7,7% entre 2015 e 2017.
O aumento de 1,4 ponto percentual representou pouco menos da metade do
crescimento médio de 3 pontos percentuais registrado pelos 44 países pesquisados.
Ficou muito aquém ainda dos saltos de nações desenvolvidas que perseguem essa
agenda há mais tempo, como Nova Zelândia e Noruega, com aumentos de,
respectivamente, 10 e 5 pontos percentuais, e de alguns emergentes como Colômbia
(alta de 7,5 pontos percentuais).
Segundo Camila Araújo, sócia da Deloitte, é possível que, com a crise econômica e as
denúncias de corrupção que afetaram o mundo corporativo, a agenda da diversidade
tenha ficado temporariamente em segundo plano.
"Outras pautas, como a necessidade de reforçar a área de 'compliance' das empresas,
se tornaram muito urgentes. Mas a tendência de busca por maior participação feminina
é anterior aos últimos dois anos e vai continuar."
Segundo a consultoria Great Place to Work (GPTW), entre as empresas consideradas
as melhores para trabalhar no Brasil, a parcela de mulheres em cargos de chefia
passou de 11% para 33% do total entre 1997 e 2016.
O número de presidentes de empresas do sexo feminino também tem crescido.
Elas eram 13% entre as 150 companhias classificadas pela GPTW como as mais
atrativas para os funcionários no ano passado e passaram a representar 16% do total
de comandantes neste ano.

"Pode parecer pouco, mas não é. Em um passado não muito remoto, era raríssimo
encontrar uma CEO mulher", diz Lina Eiko Nakata, gerente de conteúdo da consultoria.
DISCUSSÃO
Apesar dos avanços graduais, grandes empresas começam a falar mais abertamente
sobre abaixa representação feminina em cargos de gestão.
Elas apontam a existência de um nó em sua hierarquia que impede que as mulheres
avancem no mesmo ritmo que os homens a partir de um momento da carreira que
tende a coincidir com a maternidade.
No Santander, por exemplo, a fatia total de chefes do sexo feminino chega a 37% no
Brasil. Mas, quando o recorte é feito do cargo de superintendente para cima, o
percentual cai para 23%.
O mesmo ocorre no Itaú Unibanco. As mulheres representavam 51% dos
coordenadores, 36% dos gerentes, 24% dos superintendentes e 13% dos diretores,
em março.
"Conforme a gente vai subindo na hierarquia do banco, vai perdendo representação
da sociedade", afirma Claudia Politanski, vice-presidente do Itaú Unibanco.
Ela ressalta que os números do banco vêm melhorando –em 2003, as diretoras
mulheres eram 3%, mas que há um longo caminho pela frente. "No comitê executivo,
sou só eu. E, no conselho, a gente não tem nenhuma mulher", afirma a executiva.
Por causa desse tipo de diagnóstico, mais empresas têm discutido internamente as
barreiras ao avanço feminino e adotado medidas como metas de elevar a parcela
feminina em cargos de gestão.
Outra ação que tem se tornado mais comum é tentar garantir que nos processos
seletivos para vagas de chefia exista pelo menos uma mulher tanto entre os
responsáveis pela decisão quanto entre os candidatos.
Diversidade melhora decisões empresariais, diz vice do Itaú
14/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Claudia Politanski, vice-presidente do Itaú Unibanco
O aumento da diversidade entre os funcionários melhora o processo de tomada de
decisão das empresas.
A opinião é de Claudia Politanski, vice-presidente e membro do comitê executivo do
Itaú Unibanco. Única mulher na cúpula do banco, ela é a responsável por transformar
a diversidade "em um valor".
No caso da desigualdade de gênero, Politanski ressalta que, "enquanto a atribuição da
responsabilidade [nas famílias] for toda da mulher, é difícil imaginar que, nas
empresas, teremos equidade".
Diversidade
A gente começou a pensar nesse assunto quando percebeu que tendia a ter pessoas
muito iguais. As pessoas precisam estar compradas com a nossa cultura, mas elas

podem pensar diferente e isso faz com que a discussão dos assuntos, a forma de
conduzir os negócios, seja mais ampla.
Desequilíbrios
Temos mais mulheres do que homens, mais do que na população, mas, quando
olhamos cargos de liderança, percebemos que o percentual de mulheres vai
decrescendo. Quando a gente olha a questão racial, num país de maioria negra, a
gente tem não só menos negros do que a população, mas menos negros do que o
sistema financeiro.
No caso dos portadores de deficiência, sempre cumprimos a lei de cotas. Mas não
temos portadores de deficiência ocupando posições de liderança. A discussão LGBT é
sensível porque, no final das contas, o que a gente espera das pessoas? A gente espera
que elas se sintam à vontade para colocar seus pontos. Por isso, para cada uma dessas
questões, traçamos uma estratégia.
Gênero
Fomos olhar se as mulheres [no banco] têm formação diferente da dos homens. E não,
é exatamente igual. Quando a gente olha a performance, também é igual. Então, o
que acontece? Na transição de coordenador para gerente, você está em torno dos 30
anos, que é o momento da maternidade. Não acho que exista uma só questão, mas
esta é certamente relevante.
Viés inconsciente
A gente fez um trabalho tentando entender isso, que incluiu uma representação
gráfica. Começa com a imagem de uma executiva arrumadinha e termina com ela de
terno todo desarrumado, com carrinho de feira, bebê no colo. No fim das contas, as
pessoas pensam: aquela mulher, quando tiver cerca de 25 anos, vai casar, vai cuidar
dos filhos.
Tem isso. Mas tem também o lado do trabalho duro. Enquanto a atribuição da
responsabilidade [nas famílias] for toda da mulher, é difícil imaginar que, nas
empresas, teremos equidade. Falo porque já vivi isso. É muito difícil.
Filhas
Tenho duas filhas adultas. Tive a primeira com 22 anos. Estava trabalhando, recémformada, e me lembro que deixar aquele bebezinho e ir trabalhar, meu Deus do céu...
O propósito da maternidade é uma coisa muito forte. Você precisa ter no seu trabalho
algo muito forte também, que faça diferença na sua vida.
Sempre gostei muito do que fazia e tracei uma estratégia. Quando eu estava no banco,
estava no banco. Todo o tempo remanescente, meu e do meu marido, era das
meninas. Nunca tive empregada que dormisse, nunca tive babá no fim de semana.
Quando estava em casa, as filhas eram minhas.
Políticas
Aprovamos uma política para mães e gestantes. No mês da volta da licença, o horário
é de três horas a menos para quem tem jornada de oito horas e de duas a menos para
as com jornada de seis. As metas são suspensas. Não sei se é suficiente, mas mostra
a preocupação e põe o assunto na mesa.
A gente também tem feito um compartilhamento das experiências. Eu ouvia muito de
mulheres: não sei o que vai ser dos meus filhos. Eu pensei: tenho filhas adultas,
absolutamente normais, bacanas pra caramba.
Aí fiz um painel com elas no banco. E ficou claro que a lembrança da ausência delas é
muito focada em exemplos específicos, como "você faltou uma apresentação de balé
porque tinha uma viagem para o exterior". Mas, se a pergunta for: "Você sentiu falta
da presença da sua mãe na infância e na adolescência?", a resposta será não.

Indústria instala 1,5 mil robôs por ano
14/08/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro
Embora liderado pela indústria automobilística, o processo de robotização no País se
espalha por outros setores, com destaque para as indústrias de alimentos e bebidas,
eletroeletrônica e química. O uso de robôs em diversas etapas da produção é um
importante passo para fazer parte da chamada Indústria 4.0, ou fábricas inteligentes,
totalmente automatizadas, dizem executivos do setor.
“Até recentemente a robótica era considerada só pelas grandes multinacionais, mas
agora começa a ser adotada também por médias e até pequenas empresas”, diz José
Rizzo, presidente da Associação Brasileira de Internet Industrial e da empresa de
automação Pollux. “É o segmento tecnológico que mais cresce no mundo.”
No Brasil, segundo ele, são instalados em média 1,5 mil robôs por ano, mas, embora
seja um avanço em relação a períodos recentes, é um volume considerado ainda muito
baixo em relação aos países mais desenvolvidos. “A instabilidade econômica inviabiliza
investimentos e o custo de capital é elevado”, justifica Rizzo.
Para Marcelo Cioffi, diretor da consultoria PricewaterhouseCoopers (PwC), o
movimento que ocorre nas montadoras está relacionado a lançamentos dos chamados
veículos globais (o mesmo produto em todos os países) e novas tecnologias que
exigem a robotização.
“Com o mercado pressionado, a grande ociosidade em fábricas que receberam
investimentos recentes e a situação econômica atual, acho difícil que ocorra neste
momento uma nova onda de investimentos que leve a indústria brasileira a níveis
mundiais”, avalia Cioffi.
Atraso
Dados da Federação Internacional de Robótica (IFR, na sigla em inglês) mostram que
na Coreia do Sul, país que lidera o processo de automação, há 531 robôs para cada
grupo de 10 mil trabalhadores na indústria como um todo.
Em Cingapura, no Japão e na Alemanha, a proporção é superior a 300. Na China está
em 49, mas com previsão de chegar a 150 até 2025. No Brasil, empresários do setor
de automação avaliam que há apenas 10 robôs para cada 10 mil trabalhadores na
indústria (ver quadro).
Na opinião de Rafael Paniagua, presidente da ABB, empresa de robótica com quatro
unidades no Brasil, a baixa “densidade” de robôs no País “aponta diretamente para o
crescimento desses equipamentos nos próximos anos”.
A ABB importa robôs e faz adaptações, instalação e presta serviços de manutenção. A
produção de robôs está concentrada basicamente no Japão, na Alemanha e na Suíça.
A China entrou no ramo recentemente.
“É uma questão de custo-benefício”, afirma Roberto Cortes, presidente da MAN Latin
America, fabricante de caminhões e ônibus. “Depende da relação robô versus mão de
obra.”
A MAN, explica ele, produz caminhões “sob medida”, ou seja, o cliente define boa parte
das características do modelo que vai comprar. Não é uma linha contínua, onde a
robotização é mais eficaz, afirma.
Atração turística
Segundo Cortes, quando a fábrica de Resende (RJ) foi inaugurada, em 1996, com o
inovador sistema modular de produção (com fornecedores ao lado da linha de

produção dos veículos), havia apenas dois robôs na área de pintura. “Era uma atração
turística, todo mundo queria ver.”
Só dez anos depois foram instalados mais 10 robôs na montagem de cabines e na
própria pintura. “Nos próximos meses vamos dar um salto tecnológico com 40 novos
robôs, elevando o número total para 52”, informa Cortes. O investimento soma R$
200 milhões.
A modernização será necessária para a produção de uma nova linha de caminhões
globais que, diz o executivo, será chave para o processo de internacionalização da
operação brasileira. “O novo processo produtivo será mais eficiente, mais produtivo,
com mais rapidez e praticamente erro zero”, diz Cortes, sem dar detalhes do novo
produto.
Produtividade
Celso Placeres, diretor da Volkswagen, ressalta as vantagens da robotização, como
flexibilidade para fazer diferentes modelos em uma mesma linha sem riscos de troca
de peças, garantia de qualidade e eficiência. O robô, por exemplo, “avisa” se há algum
defeito no ponto de solda. O que opera na armação identifica se alguma medida da
carroceria está fora da tolerância.
Placeres lembra que o avanço tecnológico não ocorre só com a robotização, mas
também com um processo contínuo de digitalização. Um sistema simples, criado na
própria fábrica, acende uma luz vermelha de alerta se o trabalhador colocar a mão na
caixa errada para pegar peças indicadas pelo sistema digital para o carro que passa
na linha.
As empresas não revelam os ganhos de produtividade com a robotização. A Pollux,
criada no Brasil há 20 anos, comercializou 200 robôs nos últimos 2,5 anos, a maioria
para atividades leves. No período, dobrou seu faturamento para R$ 60 milhões e
passou a atuar com a locação de robôs.
“Em vez de gastar R$ 400 mil na compra, é possível locar um robô por R$ 8 mil a R$
9 mil por mês e garantia de assistência”, informa Rizzo.
Montadoras investem em robotização, mesmo com crise e fábricas ociosas
14/08/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro
Em meio à crise, com fábricas ociosas e dispensa de funcionários, a indústria
automobilística brasileira está intensificando o processo de robotização das linhas de
montagem. Cada carro lançado nos últimos anos ou nova fábrica exigiram tecnologias
mais avançadas, vitais, segundo empresas, para melhorar a produtividade, a
qualidade e a capacidade para competir no mercado global e não fechar as portas.
Das 21 montadoras consultadas pela reportagem, 14 informaram o número de robôs
em suas fábricas, num total de 4.653 unidades. Grande parte foi adquirida nos últimos
quatro anos, período em que a produção de veículos caiu 32%, de 2,2 milhões de
unidades em 2013 (até julho) para 1,48 milhão neste ano.
O total de funcionários baixou de 136 mil para 106,7 mil – 21% a menos, ou quase
30 mil vagas. A saída da crise que começa a ser vislumbrada ocorrerá com uma
indústria modernizada. Em alguns anos a produção poderá retomar o patamar do précrise mas o mesmo não ocorrerá com o emprego.
“Muitas vagas não vão voltar, por isso temos de preparar os trabalhadores para uma
migração”, diz Aroaldo Oliveira da Silva, secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos
do ABC. “Talvez não seja mais necessário montadores, mas sim profissionais para
planejamento, programação e manutenção.”

Para iniciar a produção do novo Polo neste mês e do Virtus em 2018, a Volkswagen
instalou 373 novos robôs no setor de solda de chapas de carrocerias na fábrica de São
Bernardo do Campo, no ABC paulista, a mais antiga do grupo. Segundo o diretor de
engenharia e manufatura, Celso Placeres, são máquinas com tecnologia avançada,
mais rápidas, menores, mais precisas e eficientes que as anteriores.
De 2010 para cá, a Volkswagen acrescentou 971 robôs às linhas de montagem das
três fábricas de automóveis no ABC, Taubaté (SP) e São José dos Pinhais (PR) e na de
motores em São Carlos (SP). Hoje, tem 2.187 dispositivos principalmente nos setores
de pintura, solda e agora na gravação de chassi e medição de carrocerias.
Na produção do novo EcoSport, lançado em julho, a Ford introduziu na fábrica de
Camaçari (BA) 22 robôs que medem as carrocerias a laser e informam as máquinas à
frente o local exato onde devem ser feitos furos para encaixe de peças. “Somos a
segunda fábrica do grupo a usar essa tecnologia adotada nos EUA no ano passado
para a produção do novo Mustang”, informa Milton Gil, gerente de estamparia e
carroceria da Ford.
“Os últimos anos foram de altos investimentos em robotização, especialmente por
parte da indústria automotiva”, diz Rafael Paniagua, presidente da ABB no País,
empresa com sede na Suíça e líder global em robotização industrial. Mundialmente,
cerca de 70% dos robôs estão no setor automotivo.
Fornecedores de peças terão mais poder que montadoras
14/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Quando a General Motors cindiu sua operação de autopeças, em 1999, a ideia era
abandonar um negócio genérico e de baixa margem de lucro e se concentrar na
construção e na venda de carros.
Com o avanço dos serviços de carros on-line e das tecnologias de smartphones nos
carros, o eixo do poder na indústria automobilística está virando, em detrimento das
montadoras e em favor dos fornecedores de componentes, antes desconsiderados.
Na Alemanha, as grandes (Volkswagen, Daimler e BMW) enfrentam acusações de
conluio tecnológico. Nos EUA, a atenção da mídia rendeu publicidade grátis ao novo
carro elétrico da Tesla.
Cresce o medo de queda nas vendas de veículos a compradores individuais, à medida
que apps de serviços de carros –que em breve terão veículos autoguiados– substituem
a propriedade de automóveis. Os novos compradores passarão a ser frotas, que
comprarão carros em massa e a preços mais baixos, privando as montadoras de seu
valor de marca.
Por enquanto, o balanço beneficia as montadoras. Mas os investidores confiam mais
no futuro de fornecedores de componentes como Delphi, Bosch, Valeo e Continental,
que ganharam terreno em termos de tecnologia, eletrônica e recursos de segurança.
Milhares de fornecedores vêm há muito desempenhando papéis fundamentais mas
nada glamourosos na produção de veículos.
Hoje, seus componentes respondem por mais de 70% do valor de um carro, ante 40%
a 50% no início dos anos 1990. Sua participação cresceu à medida que os carros
ficaram mais complexos tecnologicamente.

A virada em favor dos fornecedores pode se acelerar à medida que o fator de
diferenciação entre carros deixa de ser o conjunto motopropulsor, que inclui motor e
transmissão, e passa a ser o software e a eletrônica.
"As megatendências –eletrificação, carros compartilhados e carros autoguiados–
mudarão o modelo de negócio nas montadoras mais do que no setor de autopeça", diz
Wolfgang Schäfer, da fornecedora Continental.
Há cinco anos, montadoras e fabricantes de peças tinham relações preço/lucro
semelhantes em suas ações. Mas neste ano o indicador caiu para 7,4 nas montadoras
e subiu a 13,4 nos grandes fornecedores de autopeças, segundo dados da Bernstein.
Os dois conjuntos de empresas estão sujeitos aos mesmos fatores cíclicos, como
recessões ou queda nas vendas de carros, mas os investidores estão apostando que a
soma das peças de um carro tenha valor superior ao todo.
VIRADA
A virada ainda não chegou. As margens das montadoras europeias são as mais altas
desde 1990. Graças ao mercado chinês, a venda de carros deve subir para 114 milhões
em 2024, segundo a consultoria AlixPartners.
As montadoras precisam acelerar seu investimento, e os motores, transmissões e
sistemas de escapamento serão cada vez mais substituídos por baterias importadas
da Ásia, o que reduzirá as barreiras aos novatos –como a Tesla demonstrou nos EUA.
Muitos fornecedores de autopeças não são afetados pelas tendências. Carros, mesmo
que autoguiados ou compartilhados, continuarão a precisar de freios, portas e pneus,
e semicondutores, equipamentos eletrônicos e sistemas de segurança.
"Na cadeia de valor, o fornecedor de componentes se tornou mais importante que
nunca", diz Arndt Ellinghorst, analista da EvercoreISI.
‘Profissões deixam de existir, mas surgem outras’, diz consultor
14/08/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro
O efeito real sobre o impacto da robotização no número de empregos é incerto.
Defensores do processo, visto como irreversível, afirmam que diversas profissões vão
desaparecer, mas outras surgirão, a exemplo do que ocorreu nas revoluções
industriais anteriores.
“Em países com maior índice de robotização, como Coreia, Cingapura, Japão e
Alemanha, a taxa de desemprego é baixa”, diz o presidente da ABB no Brasil, Rafael
Paniagua. De acordo com dados de 2015 e 2016, nesses países o desemprego varia
de 2,2% a 6,1% da população economicamente ativa (ver quadro acima). O Brasil,
apesar do baixo índice de robotização, registrou taxa de desemprego de 11,6% em
2016, decorrente em boa parte da crise econômica.
“Estamos vivendo o desemprego conjuntural, mas a reorganização do processo
produtivo também terá impacto no desemprego estrutural”, afirma o secretário-geral
do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Aroaldo Oliveira da Silva. Ele reconhece, porém,
que se o Brasil não acompanhar a transformação industrial muitas empresas podem
levar a produção para outro local. “Na Alemanha, onde nasceu a Indústria 4.0,
sindicatos e governo buscam intensificar a qualificação dos trabalhadores; no Brasil
ainda não vemos essa preocupação por parte do governo.”
Para Marcelo Cioffi, da PwC, é certo que o mercado de trabalho será impactado, mas
ao longo dos anos haverá uma acomodação. “Novas tecnologias promovem mudanças
no mundo todo e profissões deixam de existir, mas outras surgem.” O Brasil levará

um bom tempo até essa etapa. Para ele, uma onda consistente de robotização
pressupõe altos investimentos e, no momento, a maioria das empresas não está
preparada para essa mudança radical. “Além disso, embora alto, o custo da mão de
obra brasileira ainda é menor do que em muitos países e, por isso, vários processos
de automação devem ser postergados.”
José Rizzo, presidente da Associação Brasileira de Internet Industrial, defende uma
mobilização entre empresas, governo e sociedade para qualificar as pessoas e facilitar
o empreendedorismo. “É preciso repensar a forma de ensino e facilitar a criação de
empresas de tecnologia”.
Para Rizzo, ainda que parte dos funcionários perca o emprego, a automação vai salvar
as vagas de quem ficar. “As empresas hoje avaliam quão viável é manter a operação
em um país; se não for, levam para outro e todas as vagas são perdidas.”
Novos postos
Na MAN, fabricante de caminhões da marca Volkswagen e onde o uso de robôs será
quadruplicado, não haverá cortes. “Pode até haver contratação”, diz o presidente da
empresa, Roberto Cortes.
Para ele, o novo processo produtivo e a nova linha de produtos ajudarão nas
exportações, o que pode exigir mais mão de obra. A meta é ampliar de 15% para 30%
a produção para o mercado externo.
Empregadores têm dúvida sobre reforma trabalhista
14/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
Weler Morais emprega quatro pessoas na capital federal. Três trabalham na Orus
Clínica Odontológica e a quarta fica a quase 20 quilômetros dali, na residência do
cirurgião dentista. Pelos jornais, Morais acompanhou a reforma trabalhista e acredita
que as mudanças na legislação poderão reduzir a burocracia e até os custos
trabalhistas da clínica. Mas ele tem dúvidas se haverá benefícios para Neurailde
Araújo, sua empregada doméstica há mais de dez anos.
“A reforma parece que pode ajudar a clínica. Poderá ser interessante conversar com
as funcionárias sobre parcelar as férias como nós, os sócios, já fazemos. A saída
amigável também poderá reduzir custos”, afirma o dentista.
Como empregador, Morais acredita que a reforma é positiva porque deixa mais claras
as obrigações e os deveres dos três sócios da clínica e também para as três
funcionárias que trabalham de segunda-feira a sexta-feira na área central de Brasília.
Mas o quadro muda quando o tema é Neurailde. Mesmo registrada desde o início do
trabalho, há mais de uma década, a empregada doméstica acompanhou os debates
sobre a PEC das domésticas e, quando a proposta foi aprovada, a recebeu como um
ganho de direitos.
“Quando criaram a PEC, ela ficou realmente empolgada sobre os novos direitos. Mas
com a reforma trabalhista parece bem diferente porque ninguém fala nada sobre os
domésticos. Nem parece que estão mudando a lei geral”, afirma o dentista.
Na periferia da zona sul de São Paulo, a reforma trabalhista também tem passado
despercebida no número 2.661 da Estrada do M’Boi Mirim. Lá, Cleusa Ferreira
administra uma pequena empresa de empregos domésticos que agencia trabalhadores
da região do Capão Redondo para clientes em bairros nobres como Campo Belo,
Moema e Morumbi.

“Ninguém veio perguntar dessa reforma. Parece que o empregador e o empregado só
terão dúvida quando realmente precisarem contratar ou forem questionar alguma
coisa na Justiça”, diz a dona da Cleusa’s Baby.
Emprego formal
Uma das promessas do governo ao defender a reforma trabalhista era a perspectiva
de formalização dos trabalhadores. Pesquisa da Organização Internacional do Trabalho
(OIT) mostra que o Brasil é o país com o maior número de trabalhadores domésticos
do mundo: 7,2 milhões – e 17% das mulheres atuantes no mercado de trabalho são
empregadas domésticas.
Desse total, pouco mais de 30% tem carteira assinada, de acordo com o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Defensores da mudança na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) dizem que a nova
legislação vai facilitar a contratação de pessoas que atualmente são informais. Garçons
de buffet, vendedores temporários ou babás eventuais eram citados como exemplos
de categorias que poderiam ser formalizadas.
Cleusa discorda que alguma coisa mudará para as babás eventuais e a culpa nem será
da reforma. “Não acredito que as folguistas serão registradas. Hoje, uma babá que
trabalha de sexta à noite até segunda de manhã costuma ganhar uns R$ 500 por fim
de semana. Se registrar, o salário cai para R$ 1.200 ou R$ 1.300 por mês. Pelos R$
700, aposto que elas não vão querer o registro”, diz.
Para sobreviver, sindicato terá de se reinventar, dizem pesquisadores
14/08/2017 – Fonte: Bem Paraná
O fim do financiamento obrigatório (que entidades tentam reverter) é só um dos
efeitos da reforma trabalhista sobre os sindicatos -e, se bem usado, pode fortalecêlos, defendem cinco economistas que estudam o tema.
"A reforma abre opções de escolhas estratégicas", diz Hélio Zylberstajn, professor da
USP e coordenador do Projeto Salariômetro da Fipe. "Se as escolhas forem tacanhas,
nada muda. Mas, se entenderem que é um momento de mudança de paradigma, tudo
pode melhorar."
Promulgada em julho, a lei nº 13.467 passa a valer em novembro com pelo menos
quatro efeitos diretos no mundo sindical. O primeiro é o fim do desconto de um dia de
trabalho de todo empregado. Conhecido como imposto sindical, o recurso somou R$
2,6 bilhões em 2016 (60% do descontado), fonte fundamental de manutenção das
entidades mais fracas. Estima-se que metade dos 7.000 sindicatos de trabalhadores
urbanos do setor privado tenha surgido só para receber o imposto, sem atuar por seus
representados. Agora, o desconto será feito apenas dos trabalhadores que o
autorizarem.
Com a perspectiva de perder essa verba, entidades tentam emplacar outra
contribuição, decidida na assembleia que aprova a convenção coletiva. Se 10% da
categoria participar da votação e metade deles mais um aprovarem o desconto, ele
valerá para todos. "Se forem atrás dessa migalha, não vamos avançar nada", afirma
Zylberstajn.
Para Sergio Firpo, professor do Insper, não contar com receita obrigatória levaria os
sindicatos a atuar melhor: "Uma coisa é viver de mesada, outra é ter que trabalhar
para se sustentar". Uma das dificuldades para os sindicatos, porém, é que suas
conquistas valem mesmo para os não sindicalizados -que são o que os economistas
chamam de "free riders", ou "caroneiros".

"As conquistas valem para todos, mas só haverá conquistas se os sindicatos
conseguirem se manter", ressalta Firpo. "É como em um jogo: se cada um achar que
o outro vai contribuir, ninguém contribui, e todos perdem", diz Naercio Menezes Filho,
também do Insper.
Menezes Filho lembra que sindicatos como o dos bancários paulistanos, considerado
forte, defendem o fim do imposto sindical e devolvem o desconto a seus membros.
"Eles entendem que a adesão voluntária fortalece a entidade. Não lutariam por algo
que os prejudica." João Guilherme Vargas Netto, consultor de entidades de
trabalhadores, discorda: "Ninguém defende a sério o fim do imposto".
Vargas Netto, que chama a nova lei de "deforma trabalhista", diz que cortar as fontes
de financiamento não é a melhor forma de combater sindicatos "de fachada". "A
solução correta seria apertar a fiscalização."
Mantidas as regras da nova lei, grande parte dos sindicatos deve perecer e dar lugar
a entidades mais verticais e mais representativas, dizem os cinco economistas. Não
haverá impacto com o desaparecimento de vários sindicatos, afirma José Márcio
Camargo, professor da PUC-Rio, porque eles já não funcionam na prática.
Na avaliação do professor da UnB Jorge Arbache, secretário de Assuntos Internacionais
do Ministério do Planejamento, o atual sistema sindical brasileiro não faz bem nem
para os sindicatos nem para as relações de trabalho. No Brasil, cada categoria é
representada por apenas um sindicato por município -a chamada unicidade sindical. A
falta de competição, o financiamento garantido e a possibilidade de o trabalhador
pegar carona desestimulam a associação.
Em 2015, eram 18,4 milhões os trabalhadores com 16 anos ou mais sindicalizados,
19,5% de um total de 94,4 milhões de empregados, segundo o IBGE. Como
comparação, as taxas variam de 50% a 80% nos países escandinavos e ficam perto
de 30% na Itália, no Canadá e no Reino Unido.
OUTROS IMPACTOS
Há impactos mais graves para os sindicatos que o fim da contribuição obrigatória, diz
o consultor sindical José Guilherme Vargas Netto. Segundo ele, mudanças como a que
permite acordos individuais de aspectos como jornada de trabalho e banco de horas
(para trabalhadores mais qualificados) e a que cria comissões de trabalhadores com
poder de negociação direta com o empregador ferem a capacidade de representação
sindical.
Vargas Netto diz que entidades de metalúrgicos de várias tendências discutem
estratégia comum para as negociações deste semestre. "Os próprios sindicatos vão
descobrir condições de resistência", afirma.
Os acordos diretos são fortalecidos por outra mudança na lei, que dá ao que for
negociado prevalência sobre o que está na legislação. Tal regra favorece também os
sindicatos, aponta Sergio Firpo, do Insper: "Antes, todo o esforço de negociação ia por
água abaixo, porque a Justiça determinava que as concessões contrariavam a
legislação. A nova regra legitima a ação dos sindicatos".
Jorge Arbache, da UnB, diz que a reforma pode levar as relações de trabalho a um
outro patamar. "É preciso favorecer o compartilhamento de interesses. A economia
global exige respostas mais sofisticadas, é preciso olhar para fora da porta da fábrica."
ROBÔS RIVAIS
Ele considera fundamental que os sindicatos passem a se preocupar com interesses
de médio e longo prazo. "Robôs muito baratos, softwares gratuitos, inteligência
artificial e muitas outras inovações tecnológicas vão transformar ainda mais a forma
como se produzem bens e serviços."

Segundo Arbache, se não se preparar para esse futuro, o país perderá competitividade
e demandas trabalhistas ficarão inviáveis tanto para empresas quanto para governos
(que não conseguirão manter benefícios como seguro-desemprego).
O professor da UnB diz que a saída é sindicatos e empresas agirem juntos para levar
seus setores à liderança, com a criação de tecnologias e novas formas de emprego. "A
mudança pode doer agora, mas os sindicatos podem voltar com uma agenda muito
mais forte que a atual."
Hélio Zylberstajn, da USP, concorda que o país precisa se preparar para as mudanças
na forma de produção, mas considera que o impacto ainda é remoto no Brasil. "Há
muito a ser construído, muito espaço até exaurir o mercado de trabalho." Mudanças
grandes no mercado de trabalho, como terceirização, pejotização e trabalho
compartilhado, também devem levar a novas revisões do sistema.
Grande SP perdeu 15 vagas de trabalho por hora no semestre, aponta Dieese
14/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Embora os índices de emprego estejam mostrando sinais de recuperação, os
trabalhadores da Grande SP continuam sofrendo com o desemprego em alta. Dados
do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos)
mostram que a região fechou, entre janeiro e junho deste ano, 15 vagas por hora, ou
364 postos por dia.
Ao todo, são 66 mil vagas de trabalho encerradas, bem menos dos que as 184 mil
fechadas no mesmo período de 2016, mas ainda distante de uma recuperação. "O
Brasil vem mostrando pequenos sinais de recuperação, mas está longe de ser algo
para se comemorar", diz César Andaku, economista do Dieese.
O desempregado Adilson Demizu, 47 anos, morador da Vila Ema (zona leste), foi uma
das vítimas do corte de vagas neste ano. Há três meses, Demizu perdeu o emprego
de 19 anos em um supermercado no centro da capital.
"Por causa da crise, houve cortes de funcionários com salários altos", diz ele, que era
gerente.
Após a demissão e com o cenário desfavorável, o desempregado planeja abrir o próprio
negócio e não ter mais carteira assinada.
Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística), afirma que o que está havendo é uma mudança de
desempregados para o mercado informal.
"Há mais pessoas sem carteira assinada e por conta própria, sem garantias
trabalhistas previstas na lei."
Quem também está em busca de recolocação é o engenheiro de produção Diogo Rossi,
37 anos, desempregado desde junho. "Percebi que haveria ajuste no quadro de
funcionários e me preparei. Consegui planejar meus gastos para sustentar minha
família por até seis meses."

Rossi conta que passa cinco horas por dia em busca de emprego, mas, até agora,
realizou apenas duas entrevistas.
Pelas previsões de Azeredo, ele ainda terá que ter muita paciência. "Vemos que há
muito que caminhar para recompor o que foi perdido."
UM ANO
Desde que começou a trabalhar como aprendiz de ajustador mecânico, aos 14 anos,
Vagner Rosa, hoje com 53 anos, conta que jamais passou por momento tão delicado
na vida profissional, que teve início em 1978.
Há mais de um ano, o supervisor de logística está desempregado. "Cansei de mandar
currículos. Tenho cadastro em sites especializados em vagas de emprego e participo
de grupos nas redes sociais, mas, até agora, não apareceu nenhuma entrevista",
lamenta ele, que mora em São Caetano do Sul (ABC).
Para Rosa, a idade e o cargo são critérios que o colocam em desvantagem. "Já passei
dos 50 e minha qualificação é alta. Pessoas com meu perfil já não são atraentes para
as empresas, que buscam jovens", diz ele.
*
LONGE DA RECUPERAÇÃO
> A Grande SP fechou um total de 364 vagas por dia entre janeiro e junho deste
ano
> Ao todo, são 66 mil postos de trabalho encerrados
> Por hora, foram fechadas 15 vagas na região
> Há mais de 2 milhões de desempregados na Grande SP neste ano
LEVE MELHORA
> No mesmo período do ano passado, foram fechadas, ao todo, 184 mil vagas na
Grande SP
> Um total de 1.010 postos diariamente
> Por hora, 42 postos de emprego deixaram de existir
CENÁRIO AINDA DIFÍCIL
> Dados do IBGE mostram que, no último trimestre terminado em junho, o Brasil
registrou 13,5 milhões de desempregados
> No trimestre anterior, haviam 13,8 milhões de pessoas sem
emprego
> O ano de 2017 começou com um pico de 14 milhões de desempregados
> Somente no primeiro ano do governo Temer, 2,6 milhões de trabalhadores
entraram na fila do desemprego em todo o país
POR SETOR E LOCALIDADE
Áreas e locais que concentram maior queda de vagas na região metropolitana de SP
em 2017
89 mil
vagas foram extintas no comércio e reparação de veículos
11 mil
postos foram encerrados na construção
54,8%
dos desempregados, ou 1,1 milhão de pessoas, moram na capital paulista
17,4%
das pessoas sem emprego na região metropolitana vivem em Guarulhos, Mogi das
Cruzes e Suzano, ou 361 mil
10,4%
vivem no ABC paulista, com 216 mil desempregados
Fontes: Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos), Seade (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados), IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e reportagem

Os bons ventos voltaram
14/08/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro
Com a inflação mais baixa desde 1999 e alta na geração de empregos formais,
economia mostra que recuperação já começou

Há motivos para confiar no aquecimento econômico. Uma pesquisa realizada pela
Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi)
na semana passada mostrou que 47% dos brasileiros estão otimistas quanto à
retomada da economia a partir de 2018.
Depois de dois longos e difíceis anos de recessão, a crença na recuperação econômica
se justifica: os preços estão caindo, o crédito está mais barato e o País voltou a abrir
vagas de emprego. Em 2015, quando a inflação anual ultrapassava os 10%, era
impossível acreditar que, dois anos depois, o índice ficaria abaixo do centro da meta.
Os indicadores positivos mostram que a economia, enfim, está reagindo — uma
recuperação lenta, porém palpável.
Para os consumidores, as melhoras começam a ser sentidas no bolso. A inflação anual,
de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medido pelo IBGE,
alcançou o patamar mais baixo desde fevereiro de 1999. O setor de alimentos acumula
três meses de deflação, o que demonstra que a queda de preços não está relacionada
apenas ao clima ou à sazonalidade.
Até o crédito ficou mais barato. A queda da inflação puxou para baixo a taxa básica
de juros, a Selic. Em 2016, quando o presidente Michel Temer chegou ao governo, ela
estava a 14,25%. Agora, a 9,25%, a Selic ficou abaixo de dois dígitos pela primeira
vez em quatro anos. Isso fez com que os grandes bancos públicos e privados também
diminuíssem suas taxas de juros para linhas de crédito pessoal e empresarial.
“Vimos mudanças relevantes a partir da troca da equipe econômica”, diz Paulo
Azevedo, professor de estratégia financeira do Ibmec SP. “Dadas as condições
econômicas, não havia como fazer um milagre, mas a equipe mostrou austeridade,
buscando mecanismos para diminuir gastos e aumentar a arrecadação, o que o
mercado tem visto com bons olhos.”
“A equipe econômica mostrou austeridade, buscando mecanismos para diminuir
gastos e aumentar a arrecadação” Paulo Azevedo, professor do Ibmec SP
Um dos sinais da caminhada rumo ao fim da recessão foi o resultado positivo do PIB
no primeiro trimestre, que cresceu 1%. Foi o primeiro resultado positivo em oito
trimestres. Agora, o País precisa entrar em um ciclo virtuoso: restabelecer a confiança
do consumidor, que passará a comprar mais, fazendo com que as empresas aumentem
a produção, a indústria diminua sua capacidade ociosa e o País gere empregos.
É um ótimo sinal que, pelo quarto mês consecutivo, o emprego formal, com carteira
assinada, registre elevação. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho na quarta-feira 9, em
julho deste ano o Brasil gerou 35.900 vagas.
A outra boa notícia é que, após o bom desempenho da agricultura este ano, a indústria
também passa a dar sinais de recuperação. Tanto que a maior parte dos empregos

em julho foi criada pela indústria de transformação. “A recessão que estamos vivendo
foi longa e bastante dura, por isso, assim como a retomada econômica, a retomada
do emprego vai ser lenta e gradual”, afirma Marcel Balassiano, pesquisador da área
de Economia Aplicada do FGV IBRE. Segundo o ministro do Trabalho, Ronaldo
Nogueira, não veremos números negativos de geração de postos até novembro.

FGTS E PIB
Para 2017, o governo prevê que o PIB cresça 0,5%. O avanço também é fruto de uma
medida bem-sucedida do Planalto: a liberação do saque das contas inativas do FGTS.
Segundo o Ministério do Planejamento, o impacto dos saques no PIB pode somar 0,61
ponto percentual. Na prática, sem a injeção desses recursos, o resultado poderia ser
de retração de 0,11%.
“O FGTS foi uma medida muito importante não apenas para estimular o consumo, mas
para diminuir o endividamento das famílias brasileiras”, diz Azevedo, do Ibmec. O
mercado prevê uma alta menor para o PIB em 2017: 0,38%.
“A economia foi afetada ao longo desse período por diferentes crises políticas, a última
ainda este ano, com a delação da JBS, mas ainda assim teremos um resultado melhor
do que o do ano anterior”, afirma. “Precisamos primeiro parar de cair para, então,
começar a crescer.” Um caminho que já começamos, desta vez de maneira consciente
e sustentável.

Artigo: A reforma umbilical
14/08/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Reservar R$ 3,6 bilhões em recursos públicos para pagar campanhas em um
país que alcançou a marca de 14 milhões de desempregados é, no mínimo,
uma irresponsabilidade
Em uma semana em que o governo anunciava a possibilidade de aumentar a
arrecadação do Imposto de Renda e de tributar dividendos, vimos a absurda
aprovação, em comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa mudanças
nas regras eleitorais, do chamado “distritão” e de um fundo bilionário para campanhas.
Sob a fachada de uma “reforma política”, os deputados se reuniram às pressas e, mais
uma vez, realizaram uma votação à noite, em um horário que impossibilitou qualquer
discussão democrática.

A ideia da criação de um fundo especial para o financiamento de campanhas surgiu
após a proibição das doações de empresas a partidos e candidatos. No novo modelo
de financiamento, os recursos virão dos cofres da União. Possibilitar a reserva, no
orçamento federal, de R$ 3,6 bilhões para pagar campanhas em um país que alcançou
a marca de 14 milhões de desempregados, em que todo o sistema social é precário e
em que empresas fecham as portas todos os dias por causa da alta carga tributária é,
no mínimo, uma irresponsabilidade.
Se a reforma política for aprovada como está, podemos declarar outra derrota da
democracia
Além disso, há o “distritão”, que beneficiará os parlamentares que já estão no poder,
uma vez que serão mais capazes de atrair votos em comparação aos novos candidatos
ou representantes de minorias, o que dificultaria uma renovação na Câmara e no
Senado.
Se a reforma política for aprovada como está pelos plenários das duas casas do
Congresso Nacional, podemos declarar outra derrota da democracia, em que o
contribuinte pagará, legalmente, para manter um sistema político que olha somente
para si mesmo. Um cenário de desrespeito, em que nossos representantes, que
deveriam defender a coisa pública e o bem comum, movimentam-se com o objetivo
de se enraizarem no poder.
Reforma que é reforma deveria visar o interesse da sociedade. Os brasileiros não
suportam mais sofrer as consequências de uma crise econômica instalada no país por
nossos governantes e representantes – os únicos, aliás, a não serem atingidos por ela.
Queremos eleições sérias, baratas e íntegras. Precisamos de representantes que,
independentemente de ideologia, partido e unidade federativa, respeitem a forma
como as questões de interesse público são decididas.
Como ressaltou Charles de Gaulle, o líder mais influente da história da França
moderna, responsável por pôr fim ao caos político que precedeu seu ingresso na
presidência daquele país, “política é uma questão muito séria para ser deixada para
os políticos”.
Todos devem se envolver neste debate. Como podemos discutir reformas se a
sociedade nem sequer está bem representada? Sim, demos ao Estado o poder de
representação de nossos interesses e direitos. Todavia, é momento de fazermos
questionamentos, já que não suportamos mais a predominância do desequilíbrio, do
abuso de poder, da onerosidade excessiva e da má-fé praticados pelos que estão em
Brasília.
(Marco Tadeu Barbosa é presidente da Federação das Associações Comerciais e
Empresariais do Paraná (Faciap).
Estrangeiros voltam a investir no País
14/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
Os investidores estrangeiros estão, aos poucos, voltando a olhar o Brasil com
interesse, depois de terem deixado o País por causa da crise econômica. O movimento
é cauteloso – uma vez que a incerteza política ainda não foi embora – mas já aparece
de forma mais clara na economia. A presença deles quase dobrou nas operações de
abertura de capital e emissões de ações na Bolsa de Valores no primeiro semestre; os
estrangeiros também tiveram participação relevante, de 44%, na compra de empresas
e fusões de companhias – dois dos principais termômetros para medir o apetite dos
investidores.

Esse retorno que começa a se desenhar é explicado, em parte, pela recuperação de
indicadores econômicos: tanto a inflação quanto a taxa básica de juros estão em
queda. Mas isso não é tudo. O cenário internacional também está jogando a favor. “A
volta (dos investidores) é muito em função do mercado externo. O cenário
internacional é o mais benigno desde 2008. Há uma melhora da economia em vários
países, sobretudo dos EUA e Europa”, diz Ricardo Lacerda, sócio do banco de
investimentos BR Partners.
Com mais dinheiro lá fora, parte dos fundos que investem em países emergentes
começa a diversificar riscos e migrar para o Brasil. Um dos canais é a Bolsa de Valores.
Neste ano, já foram realizadas 13 operações na B3 (antiga BM&FBovespa): sete
aberturas de capital (IPO, na sigla em inglês) e seis emissões de novas ações (follow
on). Apesar de grande parte dos papéis emitidos ter sido negociada pelo preço mínimo,
houve um incremento considerável nas operações: de 2014 a 2016, a média havia
sido de uma abertura de capital e quase cinco emissões de ações por ano.
Além de ajudarem a aquecer o mercado, os estrangeiros elevaram suas participações.
Das ações emitidas no primeiro semestre, 60,8% estão nas mãos de investidores de
fora. No mesmo período de 2016, essa participação era de 35,7%, segundo a
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).
De acordo com José Eduardo Laloni, diretor da Anbima, o regresso dos estrangeiros
começou a ser percebido no começo do ano passado no mercado de renda fixa,
enquanto, no de renda variável, se tornou perceptível em 2017.
O investimento estrangeiro direto no País, aquele voltado ao setor produtivo, também
ganhou força e avançou 7,4% no primeiro semestre, para R$ 36,3 bilhões, segundo o
Banco Central. No mesmo período de 2016, o crescimento foi de 9%, mas ele veio na
sequência de uma queda de 33% em 2015.
Fusões
A recessão e a Operação Lava Jato levaram muitos grupos brasileiros a colocar ativos
à venda. E os estrangeiros também têm se aproveitado disso. O movimento de fusões
e aquisições de janeiro a julho somou R$ 155,7 bilhões no País, alta de 73,6% em
relação ao mesmo período de 2016, segundo a consultoria TTR. “O setor produtivo
nacional não tem saúde financeira para ser agressivo nas aquisições”, diz o economista
Silvio Campos, da Tendências.
O cenário político, no entanto, pode reverter todo esse movimento de retorno dos
estrangeiros. “Há um otimismo cauteloso porque a agenda tem sido boa. Mas, se o
cenário político mudar radicalmente, os investidores vão embora”, diz Hans Lin, gestor
do Bank of America.
Situação externa favorável deixou o mercado bêbado, diz Celso Pastore
14/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Affonso Celso Pastore, durante entrevista
O economista Affonso Celso Pastore, ex-presidente do Banco Central, afirma que o
mercado não está punindo como deveria o governo Temer pelo descontrole fiscal.
"O mercado está bêbado com uma situação internacional extremamente favorável",
diz, ao explicar a queda do risco-país e do câmbio.

Ele acredita que o presidente não tem força política para elevar impostos e fazer a
reforma da Previdência, medidas essenciais para equilibrar a dívida pública.
*
Folha - O senhor está preocupado com a situação das contas públicas?
Affonso Celso Pastore - A situação fiscal é grave. O crescimento da dívida pública é
absolutamente insustentável em razão do aumento do gasto. A gestão Temer tomou
a iniciativa de passar uma emenda constitucional congelando as despesas reais
[descontada a inflação].
Mas não congelou os gastos com a Previdência e ainda deu aumento para o
funcionalismo. Esses, juntos, representam 80% dos gastos públicos. Portanto, a
primeira restrição fiscal de Temer é cumprir o teto de gastos em 2018.
O senhor vê riscos de que o teto de gastos seja descumprido?
Cumprir o teto não é uma escolha. Está na Constituição. Se o congelamento de gastos
não for mantido, a dinâmica da dívida pública explodirá.
A dívida pública em proporção ao PIB já estava em 50% com Dilma, chegou a 75%
quando Temer assumiu e está indo para 80%. É por isso que o governo precisa tanto
da reforma da Previdência.
Mas a primeira dúvida que surge para qualquer cidadão é como um governo que gasta
boa parte do seu capital político só para se manter no poder vai conseguir apoio para
isso [aprovar a reforma].
O senhor ainda acredita na aprovação da reforma?
Não vejo como. A idade mínima para a aposentadoria precisa de 308 votos na Câmara,
que o governo não tem. Daí começam a falar em dar uma "arrumadinha". O problema
é que uma idade mínima menor gera uma economia menor.
Precisamos também de equalização dos benefícios pagos a funcionários públicos,
militares etc. com o INSS. Temos de fazer uma reforma justa socialmente que caiba
no Orçamento. Se o governo tivesse força política, é isso o que faria. Ele agora quer
descobrir qual é o tamanho da sua força. Também não sei, mas a minha suspeita é
que ela seja muito pequena.
A expectativa é que o governo eleve a meta de deficit fiscal de 2017 e de
2018. Essa revisão é necessária?
A meta fiscal é a segunda restrição que o governo enfrenta. Hoje, temos um deficit de
2% do PIB e precisamos de um superavit de cerca de 1,5% num cenário otimista para
reduzir a dívida pública em relação ao PIB.
Com a queda de arrecadação provocada pela crise, o governo disse que ia fechar o
buraco com receitas não recorrentes, mas não conseguiu.
A segunda fase de repatriação de capital não saiu. A Câmara transformou o Refis num
projeto indecoroso que favorece os próprios deputados e precisa ser vetado.
O governo também não foi capaz de aprovar a reoneração da folha de pagamento.
Contava com a receita das concessões, mas não conseguiu fazer os projetos.
Em resumo: a previsão de receita se frustrou não apenas por causa da recessão, mas
também porque não aprovaram as medidas extraordinárias propostas.
Nesse cenário, o senhor acha que a revisão da meta fiscal é inevitável?
Acho que o governo vai assumir que não consegue cumprir. O problema é que
confiança se pode ter em qualquer número que seja apresentado.

A equação atual só fecha com aumento de imposto e corte de gasto. Mas, do mesmo
jeito que o governo não tem força para aprovar a reforma da Previdência, também
não consegue subir imposto.
Temer falou em elevar o Imposto de Renda, mas logo voltou atrás.
Não vejo como fechar esse buraco sem aumento de imposto e sem corte de gastos.
Vai ser preciso fazer as duas coisas.
Elevar o Imposto de Renda prejudica muito as pessoas. Eles soltaram o balão de ensaio
e enfrentaram uma enorme oposição. De onde vem essa oposição?
Se o governo estivesse fazendo um ajuste fiscal bem-feito, se tivesse aprovado a
reforma da Previdência, se estivesse visivelmente produzindo resultados, teria apoio.
Não quero dizer que não há resultados positivos. A política monetária está indo bem:
a inflação foi ancorada, e a taxa de juros vem caindo. Estou me referindo à batalha no
campo fiscal.
O risco Brasil está baixo, e o dólar recuou. Se a situação é tão ruim, por que
o mercado não reage?
Porque o mercado está bêbado com uma situação internacional extremamente
favorável. Nunca tivemos no mundo uma liquidez tão alta e um grau de aversão a
risco tão baixo.
Não é o real que aprecia ou o CDS (risco-país) brasileiro que cai. São as moedas de
todos os emergentes que estão se valorizando.
Com os Estados Unidos subindo os juros menos que o esperado e com a Europa ainda
injetando liquidez, os capitais migram para os países emergentes.
O índice Vix, que mede aversão a risco, chegou a bater entre 60 e 80 pontos e hoje
está abaixo de 10 —um mínimo histórico.
O desempenho do câmbio não significa que o mercado não reconheça que existe um
problema fiscal ou que acredite que o Temer tem força política para resolvê-lo.
Os investidores sabem que existe um risco. Mas a alta demanda por ativos brasileiros
mascara o problema e o mercado não pune o governo como deveria.
Apesar do desarranjo das contas públicas, a economia está se recuperando.
Por quê?
O motor da recuperação é a queda da taxa de juros. O desajuste das contas ainda não
provocou uma piora na inflação porque a economia está muito fraca.
O BC cortou um ponto porcentual da taxa Selic e deve cortar mais. O consenso de
mercado hoje é que os juros estejam em 7,5% no fim do ano, e acho que é por aí
mesmo.
Como a economia ainda não se recuperou, temos uma força desinflacionária muito
forte. Os preços administrados [tarifas, como as de energia elétrica] tendem à
estabilidade, enquanto os preços dos bens duráveis têm deflação.
A economia está tomando uma rota de recuperação sem desequilíbrio inflacionário,
mas isso não resiste a desequilíbrio fiscal permanente.
No longo prazo, desajusta a política monetária e provoca uma situação caótica. Só não
sabemos quando isso vai ocorrer. Num cenário muito favorável, pode continuar até o
próximo governo.

É melhor empurrar o problema até 2018 ou trocar o governo agora?
Não me compete opinar sobre a permanência ou não do governo. O que eu acho é o
seguinte: governos sem força política têm desempenhos econômicos piores.
O desempenho econômico do governo Temer, portan- to, será pior do que poderia ser
se não tivesse perdido força política.
O que um novo governo eleito em 2018 deveria fazer?
O Brasil já entrou e saiu de várias crises. Temos uma crise fiscal e precisamos resolver.
Mas também precisamos fazer reformas microeconômicas, abrir a economia, parar de
dar "bolsa empresário", tirar os subsídios do BNDES.
É uma agenda conhecida, e boa parte está na "Ponte para o Futuro", que Temer soltou
lá atrás.
Estava também na cabeça de Armínio Fraga [ex-presidente do BC], quando ele ainda
estava ao lado de Aécio Neves [ex-candidato do PSDB à Presidência flagrado pedindo
dinheiro a um empresário].
O Brasil vai ter que executar essa agenda mais cedo ou mais tarde, respeitando e
reforçando as suas instituições.
RAIO-X
Nascimento: 19 de junho de 1939, em São Paulo
Formação: doutor em economia pela Faculdade de Economia da Universidade de São
Paulo
Carreira: sócio-fundador, presidente e consultor da A.C.Pastore & Associados;
presidiu o BC entre setembro de 1983 e março de 1985
Temer deve anunciar hoje revisão de metas para deficit de R$ 159 bilhões
14/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

O presidente Michel Temer vai definir nesta segunda-feira (14) os últimos detalhes
para o anúncio da revisão das metas fiscais de 2017 e de 2018 e as medidas de
redução dos gastos e aumento da arrecadação necessárias para o governo fechar as
contas.
O anúncio das novas previsões, que devem ficar em torno de um deficit de R$ 159
bilhões para os dois anos, só deve ser feito após nova reunião entre o presidente e
sua equipe política e econômica.
A expectativa de integrantes do governo é que a divulgação dos números e do conjunto
de medidas seja feita ainda nesta segunda, depois do encontro no Planalto.
Temer tentou, durante reuniões no fim de semana, alinhar o discurso entre os
ministros da área política, como Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo) e Moreira
Franco (Secretaria-Geral), e os da área econômica, Henrique Meirelles (Fazenda) e
Dyogo Oliveira (Planejamento).
Apesar de haver certo consenso no governo de que a ampliação do deficit de 2017
deve ser de R$ 139 bilhões para R$ 159 bilhões, e a do ano que vem, de R$ 129

bilhões também para R$ 159 bilhões, há divergências sobre como chegar a esse
patamar.
Meirelles, por exemplo, insiste que o rombo de 2018 deve ser menor que o de 2017,
cerca de R$ 149 bilhões, na tentativa de passar ao mercado a mensagem de que há
trajetória de redução do deficit.
Entre as medidas debatidas pelos auxiliares de Temer -e que devem ser anunciadas
juntamente com a revisão das metas fiscais- está o adiamento do reajuste de
servidores, de 2018 para 2019, o que fará com que a União economize R$ 9,8 bilhões.
Além disso, o salário inicial de novos servidores ficará restrito a R$ 5.000 e haverá
corte de benefícios como auxílio-moradia e ajuda de custo em casos de remoção.
Também em análise está o aumento da contribuição previdenciária de servidores da
União, dos atuais 11% para 14% -mas o Planalto teme reação negativa do setor.
O governo deve ainda acabar com o auxílio-reclusão, benefício pago aos dependentes
de presidiários que são segurados do INSS.
Integrantes da equipe econômica admitem que essa medida não tem grande impacto
fiscal no curto prazo -dos cerca de R$ 600 milhões gastos anualmente com o
programa, a economia seria de apenas R$ 25 milhões nos primeiros anos.
Mas a avaliação é que essa iniciativa, que precisa passar pelo Congresso, tem, nas
palavras de um auxiliar do presidente, "apelo popular".
Uma das principais preocupações é conseguir o apoio dos parlamentes para aprovar
medidas de aumento de receitas e de contenção de despesas, muitas delas
consideradas impopulares às vésperas de um ano eleitoral.
Na semana passada, por exemplo, Temer desistiu de anunciar o aumento da alíquota
do Imposto de Renda de contribuintes mais ricos, em estudo no Ministério da Fazenda,
em razão das reações negativas, inclusive na sua base aliada.
Com dificuldade de arrecadação, o governo deixou claro, contudo, que avalia aumentar
outros tributos.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), já disse que os parlamentares não
aprovarão nenhum tipo de aumento de impostos e que há muita dificuldade em
conseguir o dinheiro esperado pelo governo com o Refis.
A Fazenda esperava arrecadar cerca de R$ 13 bilhões com o programa de negociação
das dívidas com o Fisco, mas a projeção foi frustrada com modificações que o texto
sofreu na Câmara e caiu para menos de R$ 500 milhões.
*
AGENDA ECONÔMICA
Governo Temer atua em várias frentes
REONERAÇÃO DA FOLHA
A medida provisória foi revogada. Um projeto de lei sobre o tema será enviado ao
Congresso, provavelmente para valer no ano que vem
REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Proposta do governo, com alterações, foi aprovada em uma comissão do Congresso,
mas ainda precisa passar por pelo menos quatro votações nos plenários da Câmara e
do Senado
REFORMA TRIBUTÁRIA
Governo prometeu enviar proposta ao Congresso que começa pela reforma do
PIS/Cofins

REFIS
A primeira medida provisória sobre a questão da regularização tributária caducou.
Outra, que tramita no Congresso, criou condições muito favoráveis a devedores.
Agora, o governo quer elaborar uma terceira proposta, "mais equilibrada"
SERVIDORES
Governo estuda adiar reajustes programados para janeiro de 2018 e fazer cortes em
benefícios, além de um PDV (programa de demissão voluntária) para o qual se espera
baixa adesão, e aumentar a contribuição dos servidores de 11% para 14%
Governo deve anunciar nesta segunda mudança da meta fiscal
14/08/2017 – Fonte: Bem Paraná

O presidente Michel Temer e os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do
Planejamento, Dyogo Oliveira, terão hoje (14) a reunião final para definir em quanto
vai aumentar a meta de déficit primário para este ano e para 2018. Em nota conjunta
enviada na última quinta-feira (10), as duas pastas informaram que qualquer decisão
será anunciada imediatamente depois de tomada.
O déficit primário é o resultado negativo nas contas do governo, desconsiderando os
juros da dívida pública. Originalmente, a meta de déficit estava fixada em R$ 139
bilhões para este ano e em R$ 129 bilhões para o próximo. No entanto, a arrecadação
ainda em queda e uma série de frustrações de receitas dificultaram o cumprimento da
meta original.
Primeiramente, o Tribunal de Contas da União (TCU) mandou a Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) refazer o edital do leilão de renovação de concessão de usinas
hidrelétricas da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), que renderia R$ 11
bilhões aos cofres federais este ano.
A segunda versão do programa de regularização de ativos no exterior, conhecida como
repatriação, arrecadou apenas R$ 1,61 bilhão, contra R$ 13 bilhões inicialmente
previstos. As alterações na medida provisória que criou a renegociação especial de
dívidas com a União também podem diminuir a previsão de arrecadação, caso o
governo não consiga reverter essas mudanças.
Por fim, o governo teve de recuar de duas medidas que elevariam as receitas. O
aumento do Programa de Integração Social e da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (PIS/Cofins) sobre o etanol foi parcialmente revertido, reduzindo
a previsão de arrecadação em R$ 501 milhões.
Na semana passada, o governo revogou a medida provisória (MP) que acabaria com a
desoneração da folha de pagamento para 46 dos 52 setores beneficiados pela política.
A MP, que trancava a pauta da Câmara dos Deputados, perdeu a validade na última
quinta-feira (10) e foi revogada sem passar por votação. O governo enviará um projeto
de lei sobre o assunto. A revogação resultará em perda de R$ 4,8 bilhões.
Incertezas
O governo enfrenta ainda incertezas com receitas extraordinárias. Em julho, o TCU
emitiu um alerta de que a União terá dificuldades em arrecadar R$ 19,3 bilhões por

causa de receitas de concessões que podem não entrar no caixa do governo em 2017.
Além dos R$ 11 bilhões dos leilões de hidrelétricas, que não vão mais entrar nos cofres
federais este ano, o governo fará um leilão de R$ 8 bilhões de concessões de petróleo
e gás no próximo mês.
A equipe econômica também pretende concluir a venda de ações do Tesouro no IRBBrasil, empresa que detém o monopólio do mercado de resseguros no país, e privatizar
a Caixa Seguridade e a Lotex, empresa de loterias. As vendas, no entanto, precisam
ser concluídas até outubro para que os recursos ingressem no caixa do governo ainda
este ano.
Nova taxa do BNDES pode reduzir dívida em R$ 100 bilhões
14/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
A mudança da taxa de juros do BNDES produzirá uma economia de quase R$ 100
bilhões aos cofres públicos, se aprovada como quer a equipe econômica do governo.
A estimativa de economia foi calculada pelo coordenador do Centro de Finanças do
Insper, Marco Bonomo, em estudo com Luis Bento e Paulo Ribeiro, e representa quanto
o Tesouro Nacional e o FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) deixariam de pagar em
subsídios quando fornecem crédito a taxas mais baixas que as de mercado para
empresas que acessam empréstimos no banco de fomento.
A medida é tratada pelo Ministério da Fazenda e pelo Banco Central como uma ação
de longo prazo no esforço de contenção de despesas e redução da taxa de juros.
O Congresso discute neste momento se aprova a mudança. A ideia é extinguir a atual
taxa do banco, a TJLP (taxa de juros de longo prazo), hoje em 7% ao ano.
Como ela é menor do que os juros que o governo paga ao tomar dinheiro emprestado
(9,25% ao ano), a diferença é bancada pelo Tesouro e pelo FAT, usuais repassadores
de recursos ao BNDES.
Em seu lugar, seria implantada ao longo de cinco anos uma nova taxa, a TLP (taxa de
longo prazo), equivalente ao custo de captação do governo, eliminando subsídios.
A economia -que no caso do Tesouro ocorreria durante todo o prazo dos empréstimos,
até 2060-, diz Bonomo, poderia contribuir na redução da dívida pública, atenuando a
escalada do endividamento do país.
O ritmo acelerado da dívida preocupa economistas e empurrou o governo ao atual
ajuste fiscal.
Entre analistas do setor privado e investidores, a mudança é considerada uma das
mais relevantes medidas no controle de gastos no longo prazo, junto com a reforma
da Previdência.
Isso porque a previsão é que a dívida bruta supere 90% do PIB na próxima década,
patamar considerado extremamente elevado e acima do de países semelhantes ao
Brasil.
Sem a mudança, a dívida aumentará em R$ 278 bilhões, diz o estudo dos economistas
do Insper, o equivalente a 6,37% do passivo público ou quase 5% do PIB.
O cálculo considera os subsídios nos empréstimos do BNDES com dinheiro enviado
pelo Tesouro no passado.

Adicionalmente, prevê quanto será gasto em benefícios às empresas se o banco seguir
liberando crédito ao mesmo ritmo com dinheiro do FAT.
A economia também seria menor se, em vez de cinco anos, a transição se estendesse
por 10 ou 20 anos, porque os subsídios durariam mais tempo.
As projeções apontam ainda que o impacto da TLP seria mais relevante se comparado
com a redução da Selic. Um corte de um ponto percentual na taxa básica de juros
geraria um ganho de R$ 9 bilhões nos subsídios.
Uma terceira saída, o aumento da TJLP em um ponto percentual, teria mais efeito, de
R$ 57 bilhões, porém ainda abaixo do ganho esperado com a nova taxa.
RESISTÊNCIA
A extinção da TJLP, no entanto, enfrenta resistência do setor industrial, uma vez que
a TLP aumentará o custo dos empréstimos do BNDES.
O argumento é que isso poderá fazer com que as empresas desistam de comprar de
máquinas e equipamentos ou ainda empurre potenciais compradores a fornecedores
estrangeiros, com linhas de crédito mais vantajosas.
O diretor de competitividade da Fiesp (Federação das Indústrias de São Paulo), José
Ricardo Roriz, afirma que taxa mais baixa no BNDES é necessária porque os juros no
Brasil são excessivamente elevados, o que ele classificou de "bolsa banqueiro".
Estudo da Fiesp aponta que a taxa brasileira ficou acima do que seria o esperado juros americanos mais o risco brasileiro- na maior parte do tempo desde 1996, o que
significou custo de R$ 2,9 trilhões ao país e contribuiu para elevar a dívida pública.
Bonomo, por sua vez, diz que o fim dos subsídios elevará o poder de fogo da política
do BC, o que terá como efeito juros mais baixos para todos os setores da economia.
NO CONGRESSO
O impasse em torno da TLP atrasou a tramitação da medida provisória que cria a nova
taxa no Congresso.
A comissão que analisa a MP adiou na semana passada a leitura do relatório.
Na sexta (11), o presidente da comissão, o senador Lindberg Farias (PT-RJ), cancelou
nova reunião, marcada para esta terça (15).
Se não for votada até 6 de setembro nos plenários da Câmara e do Senado, a MP
perderá a validade.
Irritado, o líder do governo na Câmara, André Moura (PSC-SE), afirmou que Lindberg
quebrou acordo e, "de maneira isolada, cancelou a leitura do relatório".
"Lindberg está jogando para tentar atrapalhar a votação, mas acreditamos que haverá
tempo para votar", disse o relator, deputado Betinho Gomes (PSDB-PE), favorável à
mudança da taxa.
*
O que é o subsídio implícito nos empréstimos do BNDES?
>
O
governo
toma
dinheiro
emprestado
a
9,25%
ao
ano
> E repassa ao BNDES, que empresta a empresas por 7% ao ano
A diferença é o subsidio implícito na operação de crédito
Principais pontos do impasse
Problemas apontados pelo governo

> Custa caro: de 2007 a 2016, contando os recursos do FAT, a soma chega a R$ 222
bilhões
> Beneficia grandes empresas
> Por serem embutidos em operações de crédito, esses subsídios não ficam explícitos
no Orçamento e estão fora do controle das metas fiscais
Vantagens apontadas pela indústria

> Crédito do BNDES financia investimentos de longo prazo, raro no mercado privado
> Taxas mais baixas tendem a baratear os investimentos
> Com financiamento, empresas se animam a comprar máquinas e investir
No futuro, peso continua...
R$ 278,6 bilhões
é o quanto aumentará o gasto, segundo cálculos do Insper, se for mantida a atual
taxa do BNDES
R$ 182,3 bilhões
é o quanto se reduziria o gasto com subsídios com a transição para a nova taxa de
juros em cinco anos
Queda nas receitas aumenta dificuldade de cumprir meta fiscal
14/08/2017 – Fonte: Bem Paraná
Com uma meta de déficit primário – resultado negativo desconsiderando o pagamento
dos juros da dívida pública – de R$ 139 bilhões para este ano e R$ 129 bilhões para o
próximo, o governo tem encontrado cada vez mais contratempos para atingir o alvo.
Recentemente, a equipe econômica enfrentou várias frustrações de receitas que
seriam importantes para garantir o cumprimento da meta original.
Primeiramente, Tribunal de Contas da União (TCU) mandou a Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) refazer o edital do leilão de renovação de concessão de usinas
hidrelétricas da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), que renderiam R$ 11
bilhões aos cofres federais este ano.
A segunda versão do programa de regularização de ativos no exterior, conhecida como
repatriação, arrecadou apenas R$ 1,61 bilhão, contra R$ 13 bilhões inicialmente
previstos. As mudanças na medida provisória que criou a renegociação especial de
dívidas com a União também podem diminuir a previsão de arrecadação, caso o
governo não consiga reverter as mudanças.
Por fim, o governo teve de recuar de duas medidas que elevariam as receitas. O
aumento do Programa de Integração Social e da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (PIS/Cofins) sobre o etanol foi parcialmente revertido, reduzindo
a previsão de arrecadação em R$ 501 milhões.
Na semana passada, o governo revogou a medida provisória (MP) que acabaria com a
desoneração da folha de pagamento para 46 dos 52 setores beneficiados pela política.

A MP, que trancava a pauta da Câmara dos Deputados, perdeu a validade na última
quinta-feira (10) e foi revogada sem passar por votação. O governo enviará um projeto
de lei sobre o assunto. A revogação resultará em perda de R$ 4,8 bilhões.
Incertezas
O governo enfrenta ainda incertezas com receitas extraordinárias. Em julho, o TCU
emitiu um alerta de que a União terá dificuldades em arrecadar R$ 19,3 bilhões por
causa de receitas de concessões que podem não entrar no caixa do governo em 2017.
Além dos R$ 11 bilhões dos leilões de hidrelétricas, que não vão mais entrar nos cofres
federais este ano, o governo fará um leilão de R$ 8 bilhões de concessões de petróleo
e gás no próximo mês.
A equipe econômica também pretende concluir a venda de ações do Tesouro no IRBBrasil, empresa que detém o monopólio do mercado de resseguros no país, e privatizar
a Caixa Seguridade e a Lotex, empresa de loterias. As vendas, no entanto, precisam
ser concluídas até outubro para que os recursos entrem no caixa do governo ainda
este ano.
Parlamentares ameaçam emperrar proposta do governo de elevar meta fiscal
14/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
Insatisfeitos com o número de vetos feitos pelo governo à Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) de 2018, parlamentares ameaçam paralisar os trabalhos da
Comissão Mista de Orçamento (CMO), justamente quando a equipe econômica
precisará contar com o colegiado para aprovar mudanças nas metas fiscais de 2017 e
2018. Em mais uma frente de disputa entre governo e Congresso Nacional, ministros
também podem ser convocados a dar explicações sobre a decisão.
Se a tramitação das propostas de alteração nas metas demorar, o governo terá de
continuar “cortando na carne” até que o Congresso aprove a nova meta de 2017, que
permita um déficit maior. Isso poderia prejudicar ainda mais a oferta de serviços
públicos. O Tribunal de Contas da União (TCU) tem alertado o governo de que só enviar
o projeto de lei para a alteração da meta fiscal não basta para autorizar novos gastos:
é preciso que a lei esteja aprovada.
O presidente Michel Temer sancionou a LDO de 2018 na última quarta-feira com 47
vetos, muitos deles retiram do texto medidas que poderiam representar aumento de
despesas, como a permissão para reajuste de auxílios a servidores do Legislativo
acima da inflação, ou a correção do gasto mínimo com saúde e educação pela inflação
mais a taxa de crescimento populacional. Não há estimativa de quanto isso poderia
custar aos cofres do governo, pois esse valor seria conhecido só na Lei Orçamentária,
ainda em elaboração.
As justificativas do governo para os vetos incluem dificuldades operacionais e custos
financeiros para implementar algumas determinações, a existência de portarias
regulamentando determinados temas, a situação de fragilidade nas finanças e a
necessidade de flexibilizar a gestão dos recursos.
Mas o Executivo também excluiu o artigo que vedava a concessão de reajustes para
além do atual mandato presidencial, assim como vetou o trecho que exigia corte de
uma despesa obrigatória para poder aumentar outra. Assessores parlamentares
destacam que essas medidas contribuem para a responsabilidade fiscal, e o governo
não demonstrou o “prejuízo” de mantê-los no texto.
“É uma mistura de arrogância, que é uma marca natural da equipe econômica, com
preguiça institucional”, criticou o relator da LDO de 2018, deputado Marcus Pestana
(PSDB-MG). “Há uma incompreensão sobre o papel do Congresso. Me decepciona um
pouco esse processo unilateral”, afirmou.

Na área econômica, a articulação para emperrar os trabalhos da CMO já acendeu a luz
amarela, dado que o momento é crucial. O governo se prepara para encaminhar
propostas de mudanças na meta fiscal deste ano e do ano que vem, ampliando a
previsão de rombo nas contas. A comissão vai analisar os projetos, que depois são
apreciados pelo plenário.
Os vetos são uma atribuição do Poder Executivo, mas os parlamentares reclamam da
falta de diálogo no processo e não descartam derrubá-los quando o Congresso for
analisá-los.
Convocação
O tema deve ser discutido na próxima reunião do Colégio de Líderes, na terça-feira.
Há a expectativa de que os parlamentares aprovem convocação dos ministros do
Planejamento, Dyogo Oliveira, e do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, para
dar explicações. A convocação obriga o ministro a comparecer perante os
parlamentares. A ausência não justificada implica crime de responsabilidade.
O Ministério do Planejamento não quis comentar. Fazenda e a Casa Civil não
responderam até o fechamento da edição.
Padilha: governo segue firme para aprovação da TLP sob comando de
Meirelles
14/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, usou o Twitter nesta sexta-feira, 11,
para tranquilizar o mercado financeiro e passar a mensagem de que o governo “segue
firme”, sob o comando do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, nos trabalhos para
aprovação da MP 777/2017, que cria uma nova taxa de juros para remunerar os
contratos de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES).
A afirmação foi uma resposta do Palácio do Planalto aos boatos que nortearam as
apostas no mercado de juros esta tarde, que indicavam que o governo deixaria a
proposta caducar por falta de tempo para aprovação da medida, cujo texto expira no
próximo dia 6 de setembro.
Padilha reforçou a “relevância” do tema. “O governo segue firme para a aprovação da
TLP, sob o comando do ministro Meirelles. A TLP é tema de relevância para a política
econômica”, rebateu pelo Twitter, em seu perfil oficial.
A boataria começou depois que o senador Lindbergh Farias (PT-RJ), presidente da
comissão mista que analisa o tema, adiou, mais uma vez, a sessão de leitura do
parecer do deputado Betinho Gomes (PSDB-PE). O tucano recomenda, em seu
relatório, a aprovação da medida.
Em vez de ser lido na terça-feira, 15, como estava acordado, o texto será apresentado
somente na quarta, 16. Com isso, fica mais apertado o prazo para que o governo
consiga aprovar a proposta.
Na semana passada, Lindbergh já havia alegado falta de quórum para adiar a
apresentação do parecer. A base do governo enxerga no senador o maior entrave para
a tramitação da MP.
Em resposta, o governo promete endurecer. A ideia é acionar a tropa de choque no
Congresso para tentar acelerar os trabalhos.
A incerteza e os rumores afetaram as operações no mercado financeiro. Isso porque,
segundo profissionais da área de renda fixa, estariam circulando nas mesas de

operação informações de que o governo deixaria a Taxa de Longo Prazo (TLP), o que
Padilha nega. Outro boato seria sobre uma suposta saída de Meirelles do governo.
“A boataria de que o governo teria desistido da MP 777 não procede. Falei com vários
interlocutores do governo e eles estão firmes como uma rocha no assunto”, disse
Betinho Gomes.
Segundo apuração do Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado,
Padilha entrou no circuito para acalmar os ânimos no mercado.
BNDES: primeira TLP em termos reais deve ficar em torno de 3%
14/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
O superintendente da Área de Planejamento e Pesquisa do BNDES, Fabio Giambiagi,
destacou que a instituição terá um cenário de maior concorrência com ou sem a
aprovação da Taxa de Longo Prazo (TLP) pelo Congresso, em função da queda da taxa
Selic. Com os cortes, a expectativa é que a taxa básica de juros fique próxima à Taxa
de Juros de Longo Prazo (TJLP), utilizada pelo banco e hoje em 7% ao ano.
“É uma situação concorrencial nova para o banco. Eu costumo dizer que como
organização o desafio que a gente tem é comparável ao que a Petrobras teve em 1997
com o fim do monopólio do petróleo”, disse Giambiagi em coletiva de imprensa no Rio.
Segundo o superintendente, o BNDES hoje trabalha em suas simulações com uma TLP
real (descontada a inflação) de 3%, ainda razoavelmente inferior à NTN-B de cinco
anos, taxa de mercado, hoje em torno de 5%. A expectativa é que em cerca de cinco
anos após entrar em vigor a TLP se aproxime das taxas de mercado.
O novo diretor da área de Planejamento e Pesquisa do banco, Carlos da Costa, afirmou
que o fato de se adotar a TLP não significa que todas as linhas do BNDES terão essa
taxa como referência. “A intenção não é acabar com o BNDES ou linhas que financiam
o desenvolvimento. A TLP é uma nova base, mas o congresso poderá alocar recursos
orçamentários para aquilo que faz mais sentido para o mercado brasileiro”, disse.
Costa assumiu o lugar de Vinicius Carrasco, considerado o “pai da TLP”, após o exdiretor se demitir diante de críticas do presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro,
ao modelo. O novo diretor disse nesta sexta-feira, 11, que a discussão sobre a TLP
não pode ficar reduzida ao prisma fiscal ou monetário.
O diretor das áreas de Crédito, Financeira e Internacional do BNDES, Carlos Thadeu
de Freitas, disse que a escolha do banco como novo dealer do Banco Central, esta
semana, nada teve a ver com a problemática da TJLP versus TLP. “Não tem sentido o
BNDES depender de intermediários para operar com o BC”, afirmou.
Subir impostos, cortar gastos, rever meta ou abolir aritmética, diz Kanczuk
14/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Fabio Kanczuk, contou
neste sábado (12) no Twitter que um tio seu lhe perguntou o que o governo vai fazer
“para fechar o orçamento” e, em resposta, afirmou que a equipe econômica poderá
“elevar impostos, ou cortar gastos, ou elevar a meta de déficit, ou abolir a aritmética”.
O tio, segundo o relato de Kanczuk, respondeu que não viu “graça nenhuma”.
O governo tem enfrentado dificuldades para cumprir a meta fiscal de 2017, que limita
o déficit a até R$ 139 bilhões, mesmo depois de ter anunciado, por meio de decreto,
aumentos nas alíquotas de PIS/Cofins para combustíveis. Para terminar o ano sem

estourar a meta, a equipe econômica analisa outras alternativas, como propor novas
altas de tributos ou alterar a meta para um número mais folgado.
Havia a expectativa de que uma revisão da meta fosse anunciada na sexta-feira,
depois de uma reunião entre o presidente Michel Temer, membros da equipe
econômica e lideranças. No entanto, em nota divulgada em conjunto pela Fazenda e
pelo Ministério do Planejamento, o governo afirmou que as conversas sobre a situação
fiscal do País serão retomadas na segunda-feira. “Assim que houver uma decisão em
relação à meta fiscal, divulgaremos imediatamente”, diz o texto.
Déficit maior em 2017 e 2018 dificulta ajuste
14/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
A ampliação do rombo previsto para 2017 e 2018 tornará ainda mais difícil a tarefa do
governo de pôr as contas no azul já em 2020, como tem prometido a área econômica.
Analistas apontam que a lenta recuperação da arrecadação e o crescimento de gastos
obrigatórios, sobretudo com a Previdência, continuarão a pressionar as contas, e
medidas como adiar o reajuste de servidores do Executivo vão deixar uma “herança
maldita” para o próximo governo.
Para fechar as contas do ano que vem, o governo vai propor transferir os aumentos
que seriam dados no início de 2018 para janeiro de 2019. A economia esperada é de
cerca de R$ 9 bilhões, mas economistas veem só um adiamento do problema.
“Não adianta apenas empurrar despesas para os anos seguintes. Até porque o próximo
governo terá de conviver com essa herança e obedecer um teto de gastos que
começará a ficar mais restritivo”, diz Fábio Klein, da Tendências.
Em meio ao desgaste de mudança na meta, a equipe econômica busca dar sinais de
que a trajetória fiscal vai melhorar a partir de 2019, com a virada das contas para o
azul já no ano seguinte. Segundo apurou o jornal O Estado de S. Paulo e o Broadcast
(serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado), a determinação é manter as
estimativas das contas públicas para esse período, com a diferença entre receitas e
despesas ainda negativa em R$ 65 bilhões em 2019 e já positiva em R$ 10 bilhões em
2020.
O objetivo é mostrar compromisso com o ajuste fiscal e evitar uma explosão da dívida
pública. Para cumprir esses resultados, porém, o governo tem transmitido a
mensagem de que é imprescindível a aprovação da reforma da Previdência.
A avaliação da equipe econômica é de que a piora das metas de 2017 e 2018 não
compromete a trajetória do ajuste fiscal. Mas economistas discordam e avaliam que a
volta das contas para o azul virá mais tarde. Klein considera que apenas em 2021 o
governo terá condições de entregar superávit primário (resultado positivo entre
receitas menos despesas sem contar o pagamento dos juros da dívida). Seria o
primeiro desde 2013.
Câmbio para fim de 2017 permanece em R$ 3,25
14/08/2017 – Fonte: EM.com
O Relatório de Mercado Focus divulgado na manhã desta segunda-feira, 14, pelo Banco
Central (BC), mostrou que a projeção para a cotação da moeda americana no fim
deste ano permaneceu em R$ 3,25. Há um mês, estava em R$ 3,30.
O câmbio médio de 2017 passou de R$ 3,20 para R$ 3,19, ante R$ 3,24 de um mês
antes.

No caso de 2018, a projeção dos economistas do mercado para o câmbio no fim do
ano seguiu em R$ 3,40.
Quatro semanas antes, estava em R$ 3,45. Já a projeção do Focus para o câmbio
médio no próximo ano foi de R$ 3,35 para R$ 3,34, ante os R$ 3,39 registrados quatro
semanas atrás.
Bancos estão otimistas com a retomada da economia
14/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
O mercado financeiro adotou um discurso de otimismo para a economia, mas com
cautela por causa das incertezas políticas. Mesmo com as dificuldades em aprovar as
reformas no Congresso depois da delação dos irmãos Batista, da JBS, os dirigentes
dos maiores bancos de investimento dizem que os negócios devem avançar no Brasil.
“No ano passado, os investidores institucionais (bancos, fundos de pensão e gestoras
de investimento) diminuíram o apetite por negócios. O cenário era de maior incerteza
e a taxa de juros mais alta”, diz Marcelo Noronha, vice-presidente do Bradesco. Entre
as opções de aplicação de recursos, estão aportes em crédito corporativo (empréstimo
a empresas), que têm maior risco, mas uma taxa de retorno mais atrativa.
O mercado de ações também se tornou alvo de investidores internacionais e locais.
“Vimos o investidor de volta ao mercado de capitais. As transações de abertura de
capital (IPO) e emissões de ações (follow on) retomaram com força nos últimos meses,
após três anos seguidos de movimento fraco.
Essas transações se mantiveram firmes mesmo após a crise de maio (com as delações
dos irmãos Batista)”, diz Fábio Mourão, responsável pela área de banco de
investimento do Credit Suisse. O exemplo bem-sucedido desse tipo de operação foi a
abertura de capital do Carrefour, que movimentou quase R$ 5 bilhões.
Em média, as emissões de debêntures (títulos de dívida) movimentam cerca de R$
100 bilhões por ano no Brasil. No ano passado, recuou a R$ 70 bilhões. Até julho deste
ano, atingiu R$ 55 bilhões. O mercado de renda variável, que encerrou 2016 em R$
11 bilhões, mais que dobrou este ano até julho, totalizando R$ 23 bilhões.
Essa reação positiva demonstra um voto de confiança do mercado na continuidade da
agenda de reformas colocada em curso pelo governo. Para Eduardo Vassimon,
presidente do Itaú BBA e também responsável pelas operações de atacado do Itaú
Unibanco, o mercado financeiro, de maneira geral, acredita que não haverá uma
mudança radical das diretrizes econômicas em 2018, com a troca de governo. “Ainda
temos incertezas sobre ambiente fiscal, que é a principal questão hoje. Fatos recentes
mostram que não há clima (político) para se elevar impostos, por exemplo.”
Para Ricardo Lacerda, sócio do banco de investimento BR Partners, apesar da
retomada dos investimentos no Brasil, em um cenário estável, de inflação controlada
e juros baixos, ainda há uma deterioração do cenário político.
“Não está claro se o governo Temer terá condições para conseguir dar prosseguimento
às reformas, que são consideradas extremamente impopulares, a um ano das novas
eleições.”
As reformas, sobretudo a da Previdência, são prioritárias para os executivos de bancos,
independentemente de quem assumir a presidência em 2018.
“Embora não haja ainda clareza sobre os futuros candidatos, não vejo os investidores
assustados em relação às eleições”, diz Bruno Amaral, executivo responsável por
fusões e aquisições do BTG Pactual.

Para Hans Lin, gestor de investimento do Bank of America, o investidor aguarda uma
recuperação econômica mais robusta para voltar de vez a colocar dinheiro no País.
Mercado acredita que BC manterá ritmo de corte dos juros em setembro
14/08/2017 – Fonte: Reuters
O mercado precificou de vez que o Banco Central manterá o ritmo de corte dos juros
básicos no próximo mês, em meio ao cenário de inflação e atividade econômica fracas,
mostrou a pesquisa Focus do Banco Central nesta segunda-feira.
O levantamento, que ouve cerca de uma centena de economistas todas as semanas,
mostrou que a Selic deve ir a 8,25 por cento em setembro, sobre 8,38 por cento
esperados até então, na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do
BC. A mediana das expectativas continuou mostrando que a taxa de juros fechará este
ano a 7,50 por cento, patamar que deve permanecer até o fim de 2018.
No fim do mês passado, o Copom reduziu a taxa básica de juros em 1 ponto
percentual, para os atuais 9,25 por cento, e sinalizou que deve manter o ritmo no
curto prazo.
O Focus mostrou ainda que as expectativas sobre a alta do IPCA subiram ligeiramente
para este ano, a 3,50 por cento, ante 3,45 por cento, permanecendo em 4,20 por
cento em 2018. Nos dois casos, as contas continuaram abaixo do piso da meta oficial
de inflação, de 4,5 por cento, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual.
Em julho, a inflação voltou a ganhar algum impulso, mas ainda dando conforto para
que o BC continue no seu caminho de redução dos juros básicos. O IPCA subiu 0,24
por cento no mês passado, acima do esperado e puxado pelos preços maiores de
energia elétrica e dos combustíveis.
No acumulado de 12 meses, subiu 2,71 por cento.
Para a atividade econômica, os economistas mantiveram a previsão de crescimento
do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano a 0,34 por cento, depois de dois anos
seguidos de recessão, e a 2 por cento em 2018.
No entanto, passaram a ver melhor desempenho para a produção industrial, com
expansão de 1,03 por cento neste ano, ante 0,81 por cento antes. Para 2018, no
entanto, as contas recuaram um pouco, com crescimento esperado de 2,01 por cento,
frente a 2,06 por cento.
Mercado financeiro eleva para 3,5% projeção para inflação este ano
14/08/2017 – Fonte: Bem Paraná

O mercado financeiro aumentou pela quarta semana seguida a projeção para a inflação
este ano, após o aumento da tributação sobre combustíveis. Desta vez, a projeção
para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu de 3,45% para
3,5%. A estimativa consta do boletim Focus, uma publicação divulgada no site do
Banco Central (BC) todas as semanas, com projeções para os principais indicadores
econômicos.
Para 2018, a projeção para o IPCA é mantida de 4,2%, há quatro semanas
consecutivas. As estimativas para os dois anos permanecem abaixo do centro da meta

de 4,5%, que deve ser perseguida pelo BC. Essa meta tem ainda um intervalo de
tolerância entre 3% e 6%.
Selic
Para alcançar a meta, o BC usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a
Selic, atualmente em 9,25% ao ano. Quando o Copom aumenta a Selic, a meta é
conter a demanda aquecida, e isso gera reflexos nos preços porque os juros mais altos
encarecem o crédito e estimulam a poupança.
Já quando o Copom diminui os juros básicos, a tendência é que o crédito fique mais
barato com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle sobre a inflação.
A expectativa do mercado financeiro para a Selic ao final de 2017 e de 2018 segue em
7,50% ao ano. A estimativa do mercado financeiro para a expansão do Produto Interno
Bruto (PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país), foi mantida em
0,34%, este ano, e em 2%, em 2018.
Conversão de ações da Vale atingiu 84,4% dos papéis PN em circulação
14/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
A Vale informou que 1,7 bilhão de ações preferenciais (sem direito a voto) da
mineradora foram entregues voluntariamente para permuta ou conversão em papéis
ordinários (ON, com direito a voto), o equivalente a 84,4% das PNAs em circulação,
de acordo com fato relevante divulgado pela empresa na noite de sexta-feira.
O total de ações preferenciais entregues pelos investidores para conversão em ON
inclui os papéis PN que são representados por American Depositary Shares (ADS),
negociados na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE, na sigla em inglês).
O prazo para a permuta ou conversão dos papéis em ON terminou ontem (11). Na
operação de troca, era possível converter ações PN em ON e/ou permutar o ADS de
papéis preferenciais pelo ADS de ações ordinárias.
A conversão das ações superou a adesão mínima necessária, de 54,09% dos
detentores de ações preferenciais, para que o controle da Vale seja pulverizado.
“Estamos muito satisfeitos com o resultado, que superou as nossas melhores
expectativas”, afirma o diretor-presidente da Vale Fabio Schvartsman no comunicado
à imprensa.
O executivo ressalta que a troca das ações é um “importante passo” para que a Vale
seja transformada em uma corporation, que são empresas de controle pulverizado,
muito comuns nos Estados Unidos.
A Vale anunciou em fevereiro o acordo de acionistas com a intenção de mudar sua
estrutura de capital. Entre os maiores donos da mineradora estão fundos de pensão –
como a Previ (dos funcionários do Banco do Brasil) e a Petros (da Petrobras) – a
BNDESpar, o grupo Mitsui e a Bradespar.
Um dos objetivos da empresa é listar suas ações no Novo Mercado da B3, o segmento
que exige as práticas mais elevadas de governança corporativa. Para isso, a empresa
precisa ter apenas ações com direito a voto.
Eletrobrás quer poupar R$ 1,5 bi com pessoal
14/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
A Eletrobrás espera economizar R$ 1,5 bilhão por ano, 30% da folha de pessoal da
companhia, com o enxugamento de seu corpo de funcionários. A empresa planeja
cortar 4,5 mil postos de trabalho ainda em 2017, entre aposentadorias especiais e
incentivos à demissão voluntária.

O Programa de Incentivo ao Desligamento (PID) ocorrerá entre outubro e novembro,
segundo o presidente da companhia, Wilson Ferreira Junior. A meta é atingir 50% dos
4.832 empregados elegíveis, uma economia anual de R$ 600 milhões. Já o Programa
de Aposentadoria Extraordinária (PAE) tinha como objetivo alcançar 2.437 pessoas,
mas teve adesão de 86% do previsto, 2.097.
“O objetivo não era tirar pelo número de pessoas, era tirar pelo custo”, disse Ferreira.
“Quem aderiu mais? Os salários mais altos. A economia anual seria de R$ 920 milhões
por ano, mas ficou em R$ 874,8 milhões, 95% da meta anual”, completou.
Apenas uma das empresas subsidiárias da Eletrobrás ainda não aderiu ao PAE. É a
Amazonas GT, que tem 130 funcionários elegíveis. Segundo Ferreira, se todos
aderissem ao programa de aposentadoria, a empresa cumpriria a meta de R$ 920
milhões economizados anualmente. Como a expectativa de adesão é de 50%, a
economia com a Amazonas GT seria de R$ 20 milhões, elevando o total economizado
pela empresa a cerca de R$ 900 milhões.
A discussão nacional sobre a Reforma da Previdência ajudou a aumentar as adesões e
a reduzir o custo do programa de aposentadoria extraordinária, segundo Ferreira. O
retorno do investimento estava inicialmente estimado em 1,72 ano, mas acabou
ficando em 0,93 ano. “O plano pegou um período de grande discussão de
aposentadoria. As pessoas têm interesse de garantir direitos e garantiram”, contou
ele.
Privatizações
A estatal espera melhorar o caixa também com as privatizações. A modelagem de
venda de distribuidoras deve sair em setembro, e 79 Sociedades de Propósito
Específico (SPEs) serão vendidas este ano.
A companhia tem atualmente 178 SPEs: 137 em geração, 38 em transmissão e 3 em
serviços. “Vamos ter processos que nos permitam vender este ano, não posso obrigar
as pessoas a comprar. A meta é chegar no começo de 2018 em 48 SPEs. No final do
1.º trimestre isso já vai estar resolvido”, previu o executivo.
A Eletrobrás calcula que as 79 SPEs que serão vendidas somam cerca de R$ 5 bilhões,
mas em valores contábeis, por isso podem render mais ao caixa da empresa.
“Podemos ter valor maior porque alguns ativos atraem muito interesse.”
Fabricantes esticam ônibus para elevar receita de empresas de transporte
14/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
Montadoras esticaram os ônibus para melhorar a receita das empresas de transporte
no segmento rodoviário. A partir deste ano parte dos veículos ganhou um metro no
comprimento, espaço extra que permite levar até oito passageiros a mais em um
ônibus de dois pisos. Em um veículo executivo normal é possível adicionar até 16
poltronas, dependendo da configuração. Com isso, as empresas conseguem melhorar
a remuneração por viagem.
A criação desse novo nicho no segmento de ônibus rodoviário nacional, antes limitado
a 14 metros de comprimento, foi um pedido das operadoras de transporte de
passageiros. Elas buscavam uma forma de compensar a alta de custos em razão das
leis que ampliaram de três para sete o número de assentos gratuitos para idosos,
deficientes físicos e estudantes de baixa renda.
Outra medida que entraria em vigor em julho, mas foi postergada para o mesmo mês
de 2018, obriga a instalação de plataformas elevatórias para cadeirantes em todos os
ônibus. “São medidas que geram custos extras ao transportador e podem ser
compensadas com maior oferta de assentos”, diz Silvio Munhoz, diretor da Scania.

As empresas já produziam ônibus de 15 metros para exportação, mas o uso no
mercado brasileiro exigiu aprovação da Agência Nacional de Transporte Terrestre
(ANTT). A homologação ocorreu em março. Por enquanto, três montadoras investiram
no novo nicho. Mercedes-Benz, Scania e Volvo adaptaram os chassis antes voltados
ao mercado externo. Já a Marcopolo, maior fabricante de carrocerias do País, investiu
entre R$ 3 milhões e R$ 5 milhões para preparar as carrocerias mais longas.
O preço do ônibus maior chega próximo a R$ 1 milhão, enquanto o de 14 metros custa
cerca de R$ 900 mil. “A maior quantidade de passagens vendidas compensa e
remunera o empresário que paga mais pelo ônibus”, avalia o diretor comercial da
Volvo, Gilberto Vardânega.
Mercado. Esse novo nicho no mercado, mais voltado a viagens de longa distância e
uso turístico, tem atraído transportadoras e ajudou as fabricantes a melhorar o
desempenho da produção.
No primeiro semestre do ano, a Marcopolo produziu 541 ônibus rodoviários para o
mercado brasileiro, 29% a mais em relação a igual período de 2016. Desse total,
metade foi de versões com 15 metros.
O mercado total de ônibus registrou queda de 17% nas vendas de janeiro a julho,
segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). O
segmento de rodoviários, por sua vez, caiu 11,5%, e o de urbanos, 25,8%, de acordo
com fabricantes.
Avanço
O diretor da Mercedes-Benz, Walter Barbosa, diz que, desde março, a empresa vendeu
24 ônibus com 15 metros e negocia mais 80. Ele acredita que até o fim do ano a marca
deverá vender 200 veículos desse porte.
A Scania vendeu 152 unidades e tem outras 50 em carteira para serem entregues nos
próximos meses. “Vamos dobrar nosso faturamento nesse segmento puxados pelo
novo nicho”, afirma Munhoz. Ele destaca vantagens para o segmento turístico que
trabalha com ônibus de dois andares, os chamados “Double Decker”, com dois pisos,
que nas versão de 14 metros transportam 53 passageiros.
“Vai aumentar muito a oferta de ônibus com dois tipos de classe de viajantes, a
executiva e a turística, similar aos aviões”, diz Munhoz. A parte de cima, com bancos
semileito, ganha quatro assentos. Na debaixo, com poltronas leito, são três a mais.
Se ambos pisos forem semileito, são oito passageiros extras. Já os com poltronas
normais podem agregar até 16 assentos, mas ainda não há demanda para essa versão.
Ônibus maior deve alcançar 20% das vendas
14/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
A Style Bus, empresa de Santos (SP) que atua no segmento turístico com frota de 45
ônibus, adquiriu em março o primeiro “Double Decker” de 15 metros entregue em São
Paulo. A proprietária Vera Dias Ribeiro diz que há fila de espera de clientes para locar
o veículo. “Temos agenda para viagens até o carnaval”, diz ela, que tem planos de
comprar um segundo ônibus.
Segundo Vera, em várias ocasiões foram necessários dois ônibus para um mesmo
destino para acomodar os passageiros, mas um deles não tinha todos os assentos
ocupados. Com as vagas extras, boa parte desse problema, que gerava mais custo ao
locador, foi resolvida. O preço da locação de um ônibus maior é de 20% a 30% acima
em relação ao de 14 metros, custo repassado ao preço das passagens.

Gilberto Vardânega, da Volvo, acredita que os ônibus mais longos deverão responder
por 15% a 20% das vendas totais de rodoviários nos próximos anos. “Estamos atentos
às demandas do mercado para oferecer aos clientes soluções de transporte que
aumentem a eficiência e a produtividade da operação”.
Não há motivo econômico para subsidiar compra de caminhões
14/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Há alguns anos o BNDES emprestou recursos a juros nominais inferiores à inflação
para que empresas comprassem caminhões.
As condições muito favoráveis geraram um enorme boom no setor. Montadoras
passaram a trabalhar a plena capacidade: horas extras e turnos extras.
O bom desempenho da indústria incentivou grande elevação do investimento no setor.
Os lucros retidos, consequência das vendas muito favoráveis, e novos empréstimos do
BNDES, novamente a juros camaradas, financiaram a expansão da capacidade.
Quando a nova capacidade ficou pronta, as empresas transportadoras já tinham
renovado a frota. A demanda sumira. De um período de anos operando além da plena
capacidade passamos para excesso de capacidade ociosa. Sobrava caminhão e faltava
carga.
O excesso de caminhões vendidos gerou excesso de oferta de serviços de fretes, e seu
preço caiu. O caminhoneiro autônomo -aquele pequeno que, com muita dificuldade,
adquiriu um caminhão- viu seu patrimônio se desvalorizar e a renda cair.
Como acontece com frequência no Brasil, tentou-se empurrar o prejuízo para outros.
Nesse caso, aos concessionários de rodovias. O Ministério dos Transportes reduziu o
pedágio -sob certas circunstâncias- pago pelos caminhoneiros.
Essa redução do pedágio gerou quebra contratual nas rodovias operadas pela iniciativa
privada, e o tema foi judicializado: as concessionárias entraram com um pedido de
reequilíbrio econômico financeiro do contrato.
Baita confusão!
A origem da confusão é a leitura dos economistas heterodoxos brasileiros de que
subsidiar investimento é sempre bom.
Não há motivo econômico para subsidiar compra de caminhões. O mesmo aplica-se à
indústria naval e outras atividades.
A atual crise econômica promoveu a maior perda de PIB per capita de nossa história.
A fonte da crise é o esgotamento de um longo ciclo de investimento, todo ele nos
setores errados.
O investimento gerou endividamento das empresas e, principalmente, do Estado
brasileiro. E não gerou capacidade produtiva. Houve má alocação do investimento.

A segunda pior crise de nossa histórica, a crise da dívida externa dos anos 1980, tem
a mesma fonte: o esgotamento de um longo ciclo de investimento incentivado pelo
Estado.
De 1981 até 1984, o PIB per capita caiu 9,6%. Agora, de 2014 até 2017, cairá
provavelmente 9,8%. A esquerda encontra a direita.
O Congresso Nacional discute a MP (medida provisória) 777, que substitui a TJLP (Taxa
de Juros de Longo Prazo), fortemente subsidiada, pela TLP (Taxa de Longo Prazo),
pela qual a taxa de referência dos empréstimos do BNDES passará a ser o juro que o
Tesouro Nacional paga nos seus títulos de cinco anos.
A MP 777 altera toda a governança de concessão de subsídio em empréstimos do
BNDES. Como a taxa de referência não será mais subsidiada, o BNDES somente
concederá subsídio se o Congresso Nacional assim determinar.
Tenho certeza de que os políticos no Congresso Nacional alocarão o subsídio muito
melhor do que os técnicos defendendo suas ideologias capengas. Vimos essa
incompetência no governo Geisel, no segundo Lula e em Dilma 1. Boas intenções e
ideologias capengas têm poder destruidor.
Provavelmente Eduardo Cunha não consegue fazer pior!
O Tesouro financia o que a política determina. Os técnicos executam. A TLP devolve à
política atribuição que nunca deveria ter saído dela.
Ônibus oferece cápsula-leito para competir com avião na Califórnia
14/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Cabin bus, ônibus noturno lançado na Califórnia com cabines
Imagine o seguinte: seu chefe quer que você viaje de última hora a uma cidade que
fica a centenas de quilômetros de distância, para uma reunião na manhã seguinte.
Como faria para chegar lá?
Tom Currier define a questão como "o problema dos 800 km" e diz ter uma solução
para isso. Ela se chama Cabin, uma linha de ônibus de luxo, de dois andares, com wifi, lounge confortável e cápsulas-leitos com lençóis dignos de hotéis de luxo.
A Cabin começou a realizar viagens noturnas entre Los Angeles e San Francisco no
mês passado. Não há nada de especialmente inovador em embarcar pessoas em um
ônibus e transportá-las a outra cidade durante a noite.
Mas Currier argumenta que a ênfase da empresa em oferecer uma boa noite de sono
aos passageiros distingue-a de outras formas de transporte.
"Vamos tomar essas viagens de 500 km a 800 km e transformá-las em uma
experiência que se assemelha basicamente a se registrar em um hotel na cidade de
partida e sair dele na cidade de chegada", disse Currier.

"A cortina que protege a privacidade em cada cápsula é uma mudança completa",
disse Currier, acrescentando que empresas aéreas de luxo cobram dezenas de
milhares de dólares por assentos com grau de privacidade similar.
Os motoristas da Cabin estão treinados no uso de um app que incorpora um
acelerômetro e mede as mudanças de velocidade e vibração do veículo. Os dados do
app são usados para testar novas rotas, na esperança de criar a viagem mais suave e
permitir que os passageiros durmam.
Depois de embarcar, disse Currier, os passageiros podem relaxar em poltronas de
couro no lounge ou se retirar para suas cápsulas, para repousar ou assistir a um filme.
Chá de camomila e café expresso estão disponíveis, para passageiros que desejem
pegar no sono ou evitá-lo.
AGU vai à Justiça por reparação da GM
14/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
A Advocacia-Geral da União (AGU) protocolou ontem uma ação na Justiça Federal para
que a General Motors (GM) seja condenada a ressarcir a Previdência em R$ 5,5
milhões. Segundo a AGU, a empresa deve devolver o valor pago pelo Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) a 127 empregados da montadora que adquiriram lesões e
doenças por causa das condições inadequadas de trabalho.
Na ação, a Equipe de Trabalho Remoto de Ações Regressivas Previdenciárias da AGU
destaca, com base em auditorias realizadas por fiscais do Ministério do Trabalho em
2013 e 2014, que as lesões ocorreram por negligência da empresa. Procurada, a
assessoria da GM não quis se manifestar.
Em sua grande maioria, os 181 auxílios-doença e acidente foram concedidos a
empregados com lesões nos ombros e na coluna. Entre os funcionários que tiveram
benefícios pagos pelo INSS estão montadores de motores e acessórios, inspetores de
qualidade, pintores, operadores de máquinas e eletricistas. De acordo com a equipe
da AGU, a empresa não observou as normas de segurança no trabalho e chegou a ser
autuada 12 vezes no período por causa das infrações.
“A demandada, ao submeter os trabalhadores a condições nocivas à saúde, obrigandoos a trabalhar em ritmo intenso, sem proteção ergonômica, realizando movimentos
repetitivos, criou e permitiu a agravação do risco, resultando no desenvolvimento e
agravamento de doenças osteomusculares nos seus empregados, fatos devidamente
comprovados pelas perícias médicas a que foram submetidos”, observam os
procuradores federais na petição.
Esforço físico
A fiscalização do Ministério do Trabalho também constatou que os empregados da GM
na fábrica de São Caetano do Sul (SP) não tinham repouso suficiente e trabalhavam
em jornada que ultrapassava os limites legais. Foi verificado que as atividades na área
de produção da empresa “requerem imenso esforço físico, pois são executadas em pé,
exigem posturas inadequadas e incômodas e muitas vezes extremas”. O caso será
analisado pela 2ª Vara Federal de Santo André (SP).
Para os procuradores federais, a ação regressiva tem um objetivo “pedagógico”, para
sinalizar aos empregadores que é mais vantajoso investir em medidas de saúde e
segurança do trabalho do que lidar com as consequências judiciais da suposta
negligência.
O advogado Gustavo Ramos, especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário,
considera que a iniciativa da AGU pode abrir um precedente para melhorar as contas

da Previdência Social. Embora haja um dispositivo na Lei que já prevê este tipo de
ação de ressarcimento, ele afirma que o INSS não costuma apresentar a cobrança.
“Historicamente, no Brasil, o INSS quase nunca entrou com essa ação. Essa notícia é
relevante porque é um valor alto, e se o INSS fizesse isso em maior medida, poderia
melhorar as contas da Previdência”, avaliou o advogado.
Ramos considera que o pedido de ressarcimento pelo INSS pode ocorrer como em
qualquer outro tipo de seguro. Ele citou o exemplo de casos de acidente de trânsito
em que a seguradora banca os custos do conserto do carro e outras despesas mas
depois recorre à Justiça para que as contas sejam ressarcidas por quem provocou o
acidente.
“O INSS vai reparar o dano durante o tempo em que o trabalhador ficar afastado.
Agora, quem deu causo foi a empresa. Então o INSS tem todo direito de buscar o
ressarcimento”, disse.
Pesquisa de preço de combustíveis já sofre com cortes de gastos
14/08/2017 – Fonte: Bem Paraná
Restrições orçamentárias levaram a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis) a enxugar a pesquisa de preços dos combustíveis em postos
brasileiros.
As mudanças na pesquisa de preços começaram a vigorar no dia 30 de julho. Houve
corte de 8,4% no número de municípios pesquisados -de 501 para 459- e, a partir de
agora, apenas as capitais terão coleta semanal de preços. As outras 432 cidades foram
divididas em dois grupos, que terão coleta quinzenal. A mudança prejudica a análise
da evolução semanal dos preços no país.
Em comunicado, a ANP diz que "a redução da periodicidade da coleta de dados dos
municípios teve como objetivo permitir que um número maior de localidades fosse
mantido na pesquisa".
Segundo o texto, foram excluídos os municípios que têm menos de 12 postos. A
agência reguladora defende que a alteração não muda os objetivos da pesquisa. A
pesquisa consiste na coleta de informações em postos nas cidades escolhidas, para
divulgação semanal no site da ANP, com detalhamento sobre o preço cobrado pelas
distribuidoras e as margens de lucro da revenda.
É um instrumento para acompanhar a evolução dos preços no país e das margens e é
usada também para investigar a possibilidade de fraudes concorrenciais nos
municípios, como combinação de preços entre os postos. Por meio da pesquisa, por
exemplo, é possível saber qual o tamanho do repasse, por distribuidoras e postos, dos
reajustes promovidos pela Petrobras.
A ANP confirmou que a renegociação do contrato com a empresa prestadora do
serviço, a Análise & Síntese Pesquisa e Marketing, foi motivada por corte no
orçamento. Não foi informado o tamanho do corte. O orçamento aprovado para a ANP
em 2017 é de R$ 356,5 milhões, ou 19% menor do que o aprovado em 2016 --que
também passou por contingenciamento.
Até o fim do primeiro semestre, a agência gastou 44% do total previsto para o ano.
Com os bloqueios orçamentários adotados pelo governo Michel Temer para obter a
meta fiscal, diversos serviços foram afetados nas últimas semanas -trabalhos de Funai,
Incra e emissão de passaportes, por exemplo, já vêm sendo afetados.
QUALIDADE A reportagem apurou que a ANP avalia também reduzir o escopo do
programa de monitoramento da qualidade dos combustíveis, que coleta amostras de

produtos para investigar adulteração ou outras não conformidades. O programa já
havia sofrido com cortes em 2016 e chegou a ficar um período sem equipes de coletas
em 19 estados e no Distrito Federal. Agora, os contratos devem ser renegociados. A
ANP nega que vá mudar os contratos.
Moto esportiva da Ducati passa a ser montada em Manaus e fica mais barata
14/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Ducati Monster 1200 tem posição de pilotagem típica das motos esportivas
A Monster tem vida própria dentro da linha de motocicletas da italiana Ducati. Seu
estilo redefiniu o conceito "naked", segmento que carateriza os modelos esportivos
sem carenagem (a "lataria" da moto) -eles são, literalmente, pelados.
O chassi construído com tubos em treliça geralmente pintados de vermelho fez a fama
do modelo, que foi lançado em 1993. O motor também fica à mostra.
Apesar da boa fama mundo afora, as vendas da Monster no Brasil nunca foram
expressivas. Em 2016, a versão 1200 teve apenas 13 unidades emplacadas. O preço
sugerido de R$ 74,9 mil foi um entrave na comercialização: a moto era importada da
Itália, o que elevava os custos.
Segundo Breno Reis, diretor comercial da Ducati do Brasil, o panorama deve mudar,
já que a motocicleta passa a ser montada na Zona Franca de Manaus.
"Antes a Monster 1200 vinha sempre na versão S. A opção que passa a ser produzida
no país tem mais conteúdo e preço menor", afirma o executivo. A empresa oferece o
modelo por R$ 59.990, mas se trata de um valor promocional durante o mês de agosto.
Uma nova tabela ainda será divulgada.
O reposicionamento no mercado nacional coloca a Ducati em linha com a concorrente
alemã BMW S 1000R (R$ 62,9 mil) e a japonesa Kawasaki Z 1000 (R$ 55,9 mil). A
marca italiana espera vender 70 unidades da Monster 1200 até o fim de 2017.
Divulgação

Ducati Monster 1200, moto que passa a ser montada em Manaus
O QUE MUDA
O design não teve alterações radicais. Há um novo farol, com projetor de dupla
parábola (fachos alto e baixo) e luz diurna com LED, mas o formato do componente
permanece como antes.

O sistema de escapamento foi modernizado, bem como o painel de instrumentos. Uma
tela digital exibe informações da moto e incorpora o sistema Bluetooth.
Algumas funções da Monster 1200 podem ser ajustadas pelo computador de bordo. O
piloto escolhe o modo de condução (urbano, que limita a potência, ou esportivo) e a
posição das informações no quadro de instrumentos.
O tanque de gasolina também foi remodelado, e agora tem 16,5 litros -um a menos
que a versão anterior.
O motor de dois cilindros (152 cv) tem novos comandos, que controlam a abertura
das oito válvulas de forma variável. A evolução técnica busca melhorar o desempenho
e reduzir o consumo.
Divulgação

Linha 2017 da moto Ducati traz faróis com filete de LED que funcionam como luz
diurna
NA PISTA
Testada no Autódromo de Interlagos (zona sul de São Paulo), a Monster prova que as
mudanças tornaram a condução mais fácil em rotações mais baixas.
Os engates da transmissão ainda precisam melhorar, embora haja um novo recurso,
chamado "Quick Shift", o que permite trocar as marchas sem uso da embreagem -que
passa a ter acionamento hidráulico, mais macio.
A suspensão se mostra bem adequada à Monster, assim como os freios com ABS,
sistema que evita o travamento das rodas. Para ajudar quem não é um ás ao guidão,
o modo de condução urbano limita a potência a 100 cv. Nessa condição, a Ducati
revela seu lado mais racional, quase civilizado.
Carros pequenos chegam com mudanças visuais ligadas a corridas
14/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Os compactos com visual esportivo estão de novo em alta: entre os dez hatches mais
vendidos do país, seis possuem versões desse tipo. A maioria das mudanças é limitada
a adesivos "Sport" pela carroceria e forrações escuras ou com tons de vermelho na
cabine, sem intervenções mecânicas.
"Dá para colocar o teto pintado de preto no Up! mais simples? É claro que dá, mas
isso tira a exclusividade do Pepper", afirma Leandro Oliveira, do departamento de
marketing da Volkswagen, ao explicar a proposta da nova versão do hatch.
O motor é o mesmo de outros Up! TSI, o 1.0 turbinado de 105 cv. Porém, a lista de
equipamentos e os adereços fazem o preço do Pepper chegar a R$ 57,9 mil -um
acréscimo de R$ 4.000 sobre a versão Move, a mais simples nessa configuração.
O cliente que paga a diferença leva para a garagem um compacto com bancos
revestidos de material que imita couro, pimentinhas coladas nas portas dianteiras,
rodas de liga leve e os principais itens de conforto: ar-condicionado, direção com
assistência elétrica e som que se conecta a smartphones, entre outros itens.

O pacote do Volks é semelhante ao oferecido pelo Fiat Argo 1.8 HGT (R$ 64,6 mil),
que, além de mais espaçoso, pode ser equipado com airbags laterais.
No uso urbano e na pista, o Pepper leva vantagem. O motor turbinado convence como
esportivo, embora sua proposta original seja a economia de combustível.
O Argo HGT tem basicamente os mesmos equipamentos que a versão 1.8 Precision
(R$ 61,8 mil), mais discreta. A Fiat afirma que há diferença em ajustes de câmbio e
suspensão, mas são pouco perceptíveis. O hatch preza pelo conforto ao rodar, com
destaque para a boa acomodação no banco traseiro.
OS CUSTOS DA FANTASIA
A roupagem esportiva impacta no valor do seguro. Em um cálculo feito pela corretora
Bidu, o custo médio da cobertura para um Up! Pepper fica em R$ 3.110. Na versão
Take (R$ 38 mil), sem turbo, a apólice sai por R$ 2.740, uma diferença de R$ 370.
Se o motor for o mesmo e as alterações se limitarem à estética, a variação é menor.
O Fiat Argo 1.8 Precision tem preço médio da apólice de R$ 2.722. Na versão HGT, o
valor sobe para R$ 2.814, um acréscimo de R$ 92.
As cotações foram feitas para a cidade de São Paulo, sem considerar um CEP
específico. O perfil utilizado na simulação é o de um homem de 35 anos, casado, sem
filhos, com garagem em casa e no trabalho e que está contratando um seguro
automotivo pela primeira vez.
Nas lojas, Fiat e Volkswagen têm obtido resultados bem diferentes. Segundo Adriano
Resende, diretor de marketing do grupo FCA Fiat Chrysler, 70% dos Argo vendidos ao
longo de 2017 deverão ter motores 1.0 ou 1.3. As versões HGT, com câmbio manual
ou automático, devem responder por 10% dos emplacamentos. O restante ficará com
a opção 1.8 Precision.
A situação se inverte no Up!: 70% dos carros vendidos são equipados com o motor
1.0 turbo, mais econômico que a versão convencional. É um sinal de que o interesse
do público por esportivos de butique tende a crescer.
Toyota investe R$ 5 mi em São Bernardo
14/08/2017 – Fonte: Automotive Business

Prius no teto, o último Bandeirante e Corolla 1966 são atrações
A Toyota inaugurou em sua fábrica de São Bernardo do Campo (SP) o primeiro centro
de visitas da montadora no Brasil. A nova área tem 750 metros quadrados, resulta de
um investimento de R$ 5 milhões e receberá 200 pessoas por semana.
Essa é a terceira etapa do São Bernardo Reborn, um projeto de R$ 70 milhões para
revitalização da unidade iniciado em março de 2015. Naquele ano a empresa deslocou
a sede administrativa da cidade de São Paulo para a fábrica do ABC, implantou o
terceiro turno do setor de forjaria (para produção de bielas e virabrequins do Etios) e
também sistemas de reúso de água e captação de energia solar.
Num segundo momento, em agosto de 2016, a montadora inaugurou o centro de

pesquisa aplicada, onde faz testes de emissões, avaliação de novos materiais, da
capacidade técnica de fornecedores e também é dotado de um centro de design capaz
de desenvolver séries especiais de modelos já existentes.
Centros de visitas são uma tradição em fábricas da Toyota. O do Kentucky, nos Estados
Unidos, custou cerca de US$ 10 milhões. “Quando presidi aquela fábrica, via todos os
dias os grupos de estudantes chegando. Era a atração mais visitada da cidade.
Algumas escolas a incluíram na grade curricular”, afirma o CEO da Toyota para a
América Latina e Caribe, Steve St. Angelo.
BANDEIRANTE NÃO PODERIA FALTAR
Entre as atrações do espaço brasileiro está o último jipe Bandeirante produzido pela
Toyota de São Bernardo do Campo, em 2001. O modelo começou a ser trazido para o
Brasil em 1959 e resultou, em 1962, na inauguração da unidade do ABC. Foi a primeira
fábrica da Toyota erguida fora do Japão.
O centro de visitas também guarda um Corolla 1966, mas fabricado no Japão. A
produção local do sedã começou somente em 1998, quando a empresa inaugurou a
unidade de Indaiatuba (SP). O primeiro Etios fabricado no Brasil, em 2012, também
pode ser visto no espaço recém-inaugurado. Outro destaque é um Prius
semidesmontado, com a carroceria pendurada e a parte inferior (rodas, assoalho e
motorização) presa sobre uma base inclinada.
No Brasil também há a intenção de atrair estudantes e a comunidade local, mas
qualquer pessoa poderá agendar o passeio gratuito entrando no site da montadora e
acessando o link do programa de visitas.
De acordo com dados da prefeitura de São Bernardo do Campo, anualmente as
fábricas locais recebem 3 mil visitantes vindos do exterior. As atividades na nova área
da Toyota começam para valer em 2018, mas até o fim de 2017 haverá passeios em
caráter de teste. O local também tem um auditório para 100 pessoas. Uma equipe
terceirizada será a responsável por guiar os visitantes.
A unidade de São Bernardo do Campo emprega 1.465 funcionários. Entre os produtos
que fabrica estão componentes de motor para o Etios brasileiro e também para os
Camry e Corolla fabricados nos Estados Unidos, que terminaram em primeiro e terceiro
lugares em 2016 entre os automóveis daquele mercado, com 338,6 mil e 380,5 mil
unidades, respectivamente.
Toyota espera recorde de produção no País
14/08/2017 – Fonte: Automotive Business

A Toyota do Brasil deve bater recordes este ano de produção e exportação de
automóveis. A empresa prevê montar 180 mil unidades na soma dos modelos Corolla,
Etios e Etios sedã, superando em pouco menos de 3 mil unidades o total fabricado em
2016.
As exportações crescerão 12,1%. A empresa quer enviar aos mercados latinoamericanos 50 mil carros até o fim do ano. De acordo com a montadora o Corolla
responderá por 60% do total de embarques. O principal destino dos modelos é a

Argentina. Paraguai, Uruguai, Peru, Costa Rica e Honduras foram outros mercados
abertos pela Toyota em período recente.
A empresa deve revelar em breve novos países e, como outras montadoras, também
aguarda a consolidação do acordo de comércio com a Colômbia.
No mercado interno a Toyota espera ligeira alta (0,6%) e projeta vender 182 mil
veículos na soma de Corolla (66 mil), Etios (70 mil), das picapes Hilux (34 mil) e do
utilitário esportivo SW4 (12 mil). Será o segundo melhor ano para a montadora, atrás
apenas de 2014, quando somou 195,7 mil veículos.
O crescimento obrigou as fábricas de Indaiatuba (que faz o Corolla), Sorocaba (Etios)
e Porto Feliz (motores) a adotar horas extras e mudanças no processo produtivo que
permitiram acelerar o ritmo de produção. Não houve contratações recentes. No
entanto, a intenção de transferir parte da produção do Corolla para Sorocaba
anunciada no fim de 2015 como forma de desafogar a unidade de Indaiatuba continua
em modo de espera: “Não cancelamos o projeto, mas ele continua engavetado,
aguardando uma resposta do mercado”, afirma o CEO da Toyota para a América Latina
e Caribe, Steve St. Angelo.
Embora não revele planos futuros, ele reconhece a importância dos utilitários
esportivos compactos como o C-HR, modelo mostrado em versão híbrida no Salão do
Automóvel de 2016. “Sempre consideramos várias possibilidades, mas a
nacionalização desse carro demandaria um grande investimento.”
Peugeot 208 e 2008 adotam novo câmbio automático
14/08/2017 – Fonte: Automotive Business

A exemplo do que já aconteceu com a Citroën, agora foi a vez do Grupo PSA estender
para a Peugeot no Brasil a aplicação do novo câmbio automático de seis marchas, que
passa a equipar a linha 2018 do hatch 208 e de sua versão SUV, o 2008. Com isso, os
carros de ambas as marcas francesas abandonam a ultrapassada e ineficiente caixa
de quatro velocidades que vinham usando há cerca de 10 anos.
O novo câmbio automático fornecido pela japonesa Aisin de terceira geração será
oferecido no 208 nas versões Allure e Griffe, e no 2008 Allure, Griffe e Crossway (esta
deixa de ser série especial para integrar definitivamente a família).
Com mais marchas e trocas precisas, a nova caixa melhora a eficiência energética dos
modelos. Segundo a Peugeot, com velocidade máxima de 196 km/h, o 208 tem
consumo médio de 11 km/l ou 7,7 km/l (gasolina/etanol) na cidade, e 13,2 km/l ou
9,3 km/l na estrada. Já o 2008, que faz máxima de 186 km/h, consome 10,7 km/l ou
7,5 km/l na cidade e 13 km/l ou 9,2 km/l na estrada.
O tipo de condução pode ser personalizado a partir de quatro opções disponíveis:
“Drive” é o convencional, para quem mantém velocidade constante; o “Eco” para
maior economia de combustível; “Sport” para deixar o carro mais ágil e dinâmico
com giro maior do motor e trocas alongadas; e o modo “Sequencial”, para trocas
manuais.
PREÇOS DA LINHA 2018
• PEUGEOT 208 ACTIVE – R$ 52.990
• PEUGEOT 208 ACTIVE PACK – R$ 55.990

•
•
•
•

PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT

208
208
208
208

ALLURE – R$ 60.290
ALLURE AUTO – A R$ 65.990
SPORT – R$ 64.490
GRIFFE AUTO – R$ 70.490

•
•
•
•
•

PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT

2008
2008
2008
2008
2008

ALLURE – R$ 72.990
ALLURE AT – R$ 78.590
GRIFFE AT – R$ 85.190
CROSSWAY AT – R$ 87.190
GRIFFE THP – R$ 89.990

Lucro da Paccar volta a crescer no semestre
14/08/2017 – Fonte: Automotive Business

Após enfrentar um 2016 difícil em termos financeiros, a Paccar volta a registrar
crescimento do lucro líquido. Em seu balanço divulgado na sexta-feira, 11, o grupo
que detém as marcas de caminhões DAF, Kenworth e Peterbilt reportou ganhos globais
de US$ 683,3 milhões no primeiro semestre deste ano contra o prejuízo de US$ 113,3
milhões em mesmo período do ano anterior. Foram US$ 1,94 por ação neste ano sobre
os US$ 0,32 de um ano antes.
No ano passado, embora a montadora tenha registrado seu 78º ano consecutivo de
lucro, os resultados foram abalados pelo pagamento de uma multa à União Europeia
no valor de US$ 833 milhões, como parte de um acordo no processo investigativo
sobre cartéis corporativos na região.
O fato, contudo, ficou no passado e a empresa volta para a mesa de planejamento
com mais dinheiro em caixa: a receita subiu 2,6% na primeira metade de 2017 no
comparativo anual, para US$ 8,94 bilhões.
“Os resultados financeiros refletem o aumento da produção e da participação no
mercado de caminhões da América do Norte, sólidos mercados europeus para
caminhões, e maior volume global de peças pós-vendas”, destacou o CEO Ron
Armstrong. “A Paccar está investindo na próxima geração de tecnologias automotivas.
Os investimentos incluem direção autônoma e pelotão de caminhões, conectividade
de caminhões, realidade aumentada (AR) e uma plataforma de software integrado.
A empresa continua a introduzir tecnologias líderes da indústria em nossos negócios
de peças pós-venda e serviços financeiros, utilizando análise de big data para nossos
revendedores e clientes”, completou.
Europa e Estados Unidos impulsionaram os negócios de caminhões da empresa, com
aumento de 10% e 44%, respectivamente, no primeiro semestre. A Paccar estima que
o mercado de veículos acima de 16 toneladas (mercado em que atua) fique entre 290
mil e 310 mil unidades na Europa, enquanto o volume deve ficar entre 200 mil a 220
mil nos Estados Unidos e Canadá.
A divisão Paccar Parts, de autopeças, registrou receita 8,7% maior no semestre, para
US$ 1,61 bilhão. A unidade de negócio conta com a linha de peças de reposição TRP,
inclusive no Brasil, onde atingiu recorde de vendas em maio deste ano.
“As concessionárias da Paccar abriram 96 lojas de varejo multimarcas TRP em 27
países e isso está impulsionando mais negócios de peças e serviços em todos os

mercados. A Paccar continua a aumentar sua capacidade de distribuição global de
peças, propiciando disponibilidade líder na indústria e dando suporte ao crescimento
das vendas de peças do motor Paccar MX, e ao programa de serviços globais para
frotas”, disseo vice-presidente da Paccar e gerente-geral da Paccar Parts, David
Danforth.
“O novo centro de distribuição da Paccar em Toronto, no Canadá, com 14.865 m2, ao
custo de US$ 35 milhões está em construção e deverá ser inaugurado em meados de
2018”.
O vice-presidente, Harrie Schippers, lembra do bom momento nos Estados Unidos,
onde a empresa gerou 1.200 novos empregos para atender ao aumento da demanda
local, Além disso, a Paccar aplicou US$ 125 milhões de capital investido em pesquisa
e desenvolvimento no país.
No total, o grupo planeja investir entre US$ 375 milhões e US$ 425 milhões neste ano,
dos quais algo entre US$ 250 milhões e 270 milhões serão destinados ao
desenvolvimento de novos produtos, modernização e melhorias das fábricas e nos
programas de suporte do pós-venda. Nos últimos dez anos, a Paccar investiu o
equivalente a US$ 6,2 bilhões.
Metalúrgicos param Ford no ABC em protesto a demissões
14/08/2017 – Fonte: Automotive Business

Os metalúrgicos da fábrica da Ford iniciaram uma paralisação na manhã da sextafeira, 11, na unidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, em protesto as 364
demissões de funcionários que estavam em layoff e que receberam comunicado da
montadora no dia anterior via telegrama.
Segundo o sindicato local, foi decidido em assembleia que o setor de estamparia
permanecerá inoperante neste dia, este que é o primeiro processo de manufatura da
linha de montagem dos veículos. A ideia, segundo o sindicato, é dificultar o restante
da produção.
De acordo com o coordenador do comitê sindical da empresa, José Quixabeira de
Anchieta, há um acordo coletivo em vigor negociado e aprovado no fim de 2015 que
garante estabilidade dos empregos até janeiro de 2018.
“Estávamos debatendo o futuro da fábrica e, de repente, vieram os telegramas. Os
trabalhadores jamais irão aceitar demissões sumárias. É preciso que respeitem a
história de luta dos metalúrgicos do ABC e da representação dos trabalhadores nesta
empresa. Estamos abertos a dialogar com a empresa, mas enquanto não houver uma
solução a luta vai continuar. Vamos fazer com que nos respeitem”, afirmou o
coordenador em nota.
Em comunicado, a Ford informa que “nos dois últimos anos, adotou uma série de
medidas para administrar o excesso de empregados decorrente da redução do volume
de produção em São Bernardo do Campo, tais como PPE (Programa de Proteção ao
Emprego, atual PSE), PDV (Programa De Demissão Voluntária), suspensão temporária
do contrato de trabalho (layoff) e férias coletivas. Entretanto, devido à necessidade de
adequar os níveis de mão-de-obra às demandas de mercado, estamos fazendo o
desligamento dos funcionários da planta de São Bernardo do Campo que estavam em

layoff”.
De acordo com o vice-presidente do sindicato do ABC, Paulo Cayres, que também
trabalha na Ford, entre os 364 funcionários que receberam a notificação de demissão,
há pessoas que têm mais de 20 anos de trabalho na montadora.
Ainda por meio de nota, o Sindicato informa que orientou os trabalhadores que
receberam os informes de demissão a não assinarem a rescisão do contrato nesta
sexta-feira, como era previsto pela empresa. A entidade disse que fará uma nova
assembleia na próxima quarta-feira, 16, uma vez que a Ford já comunicou que
manterá a fábrica parada nas próximas segunda e terça-feira (14 e 15).

