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Mais de 70% dos pequenos empresários usam redes sociais e aplicativos
23/07/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado em 20-07-2018)

Uma pesquisa realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae) constatou que, nos últimos três anos, os pequenos negócios no Brasil
investiram na informatização e na utilização de novas ferramentas digitais, em especial
nas redes sociais. Pelos dados, 72% utilizam o WhatsApp para se comunicar com
clientes e 40% mantêm perfil no Facebook.

O estudo “Transformação Digital nas MPE” analisou a informatização das micro e
pequenas empresas, no período de abril a junho deste ano, e fez 6.022 entrevistas
em todo país, por porte e setor da empresa, sexo, faixa etária e escolaridade.
A pesquisa avaliou como o setor está envolvido no processo de mudança para a era
digital, confirmando o crescimento do grau de informatização das empresas de micro
e pequeno porte. Para 51% dos entrevistados, as vendas pela internet e redes sociais
vão avançar mais do que as vendas tradicionais, nos próximos cinco anos.
A rede social Facebook e o aplicativo WhatsApp são as ferramentas mais usadas pelas
micro e pequenas empresas na divulgação de produtos e serviços. Estes instrumentos
também são utilizados para o relacionamento com os clientes.
Essenciais
Para a diretora técnica e presidente em exercício do Sebrae, Heloisa Menezes, o estudo
mostra como as tecnologias digitais são essenciais nas atividades comerciais e nos
negócios.
“Vivemos numa era em que as pessoas passaram a adotar um comportamento cada
vez mais digital. E para os pequenos negócios já é obrigatório ter uma presença nesse
mundo tecnológico, utilizando as ferramentas que estão na palma da mão dos clientes
a todo momento”, disse.
A proporção de empresas com página na internet mais do que dobrou, passando de
11% para 27% das MPE, sendo que o maior avanço ocorreu no uso das ferramentas
digitais, em especial no caso do WhatsApp e do Facebook.
A quantidade de empresas com perfil no Facebook passou de 37% para 40%, enquanto
o WhatsApp é usado por 72% do setor para se comunicar com clientes, principalmente
para disponibilizar informação de produtos ou serviços (59%), atender o cliente “online” (59%) e fazer vendas (43%).
O Facebook é usado para os mesmos fins, porém, em menor intensidade
(respectivamente 37%, 24% e 17%).
Comparação
Na comparação com o último estudo do Sebrae, de 2015, o uso de computadores nas
empresas passou de 56% para 57% no caso dos microempreendedores individuais,
de 83% para 89% nas micro empresas e de 94% para 97% nas empresas de pequeno
porte.
Atualmente, 73% dos microempreendedores individuais, 91% das micro empresas e
99% dos empresários das empresas de pequeno porte acessam a internet e o fazem
predominantemente por meio do celular e do computador na empresa.
Alckmin traça roteiro para volta do imposto sindical
23/07/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 20-07-2018)
Proposta permite que negociações trabalhistas aprovadas em assembleia
gerem uma contribuição sindical a ser descontada de todos os trabalhadores
beneficiados pelo acordo
O pré-candidato à Presidência Geraldo Alckmin (PSDB) se reuniu com o deputado Paulo
Pereira da Silva, o Paulinho da Força (Solidariedade), e com dirigentes sindicais para
discutir a proposta do Centrão para o financiamento de centrais trabalhistas.
A proposta permite que negociações trabalhistas aprovadas em assembleia gerem
uma contribuição sindical a ser descontada de todos os trabalhadores beneficiados

pelo acordo. Para o Solidariedade, as assembleias teriam de ter a presença de ao
menos 20% dos trabalhadores da categoria.
Elias Rosa, que assessorou Alckmin na reunião, levou um texto contendo as linhas
gerais da proposta. A versão final deverá ser divulgada formalmente pelo Centrão no
início desta semana. Caso Alckmin seja eleito, a proposta precisará ainda ser aprovada
na forma de lei para se tornar válida.

O Centrão reúne, além do Solidariedade, os partidos DEM, PP, PR, PRB. Na semana
passado, o bloco decidiu se coligar com o PSDB para tentar eleger o ex-governador de
São Paulo à Presidência da República. Mas, logo após a manifestação de apoio, Alckmin
e Centrão entraram em rota de colisão devido ao imposto sindical.
Imposto sindical virou “dor de cabeça” para Alckmin
No sábado, uma declaração no Twitter do presidenciável contra “a volta da
contribuição sindical” causou atrito com o bloco. Para minimizar os efeito, o exgovernador paulista afirmou que tratou-se de“uma trapalhada de assessores” das
redes sociais.
No domingo (22), Alckmin se reuniu com sindicalistas para discutir uma solução para
o financiamento de centrais trabalhistas. Estiveram presentes no encontro dois
secretários do governador de São Paulo, Márcio França (PSB): o do Trabalho, Cícero
Firmino da Silva, conhecido como Cícero Martinha - presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de Santo André e Mauá -, e o da Justiça, Márcio Elias Rosa (PSB), titular
da pasta desde que Alckmin era governador do Estado. Também participaram Luiz
Antonio Adriano da Silva, o Luizão – que antecedeu Martinha na administração
estadual e é secretário-geral do Solidariedade –, e Eunice Cabral, secretária nacional
da Mulher no partido.
De acordo com Paulinho da Força, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM),
chegou a propor, antes que o impasse com Alckmin fosse resolvido, aprovar a
contribuição sindical já em novembro. Estudou-se a possibilidade de adaptar nesse
sentido um projeto do próprio Paulinho, que está sob a relatoria do Bebeto Galvão
(PSB-BA).
Alckmin pode bater de frente com empresários
Além da questão do imposto sindical, a equipe do presidenciável busca, também,
alternativas para resolver a crise econômica. Coordenador do programa de governo
em comércio exterior de Alckmin,o embaixador Rubens Barbosa mencionou que o
programa do tucano vai propor a abertura comercial gradual.
“O país vai ter que encarar isso. Esse modelo de crédito subsidiado do BNDES [Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social] que os empresários usaram nos
últimos 50 ou 60 anos está superado. E não acabou por uma questão ideológica, mas
porque o Estado brasileiro quebrou”, afirmou Barbosa.
Questionado se o posicionamento costuma render debates acalorados na Fiesp
(Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), onde preside o conselho de
comércio exterior, Barbosa diz que grande parte dos empresários já tem consciência
da “necessidade”. “Ninguém está falando em fazer qualquer abertura. Não se pode
baixar todas as tarifas como fez o [ex-presidente] Collor, sem preparação.”

“É abertura com previsibilidade, por meio da negociação dos acordos comerciais, com
prazos para desgravar [o período que a alíquota do imposto de importação do produto
será reduzida a zero]. Senão, quebra a empresa e ainda eleva o desemprego”,
completou o embaixador.
Ao falar de política cambial, Barbosa diz não ser possível abrir mão de um câmbio
competitivo --aqui, não se sabe até que ponto o jogo foi combinado com Persio Arida,
economista à frente do programa de Alckmin, em geral refratário a esse tipo de ideia.
“Por dois períodos, com Gustavo Franco [presidente do Banco Central entre 1997 e
1999] e Henrique Meirelles [à frente do BC na era Lula], tivemos um câmbio apreciado.
Isso quebrou a indústria”, diz.
Embora exclua a possibilidade de manipulação da moeda, reconhece que há critérios
que podem ser usados para tornar a política cambial favorável às exportações. “Só
não vou dizer se é o câmbio a R$ 3,40, R$ 3,60 ou R$ 4”.
Com relação aos investimentos chineses no Brasil – um dos focos de crítica do précandidato Jair Bolsonaro (PSL) –, o embaixador diz que é preciso pensar numa política
de segurança nacional. “Os EUA e a Europa estão proibindo a China de comprar
empresas consideradas estratégicas. O que vamos fazer, não sei, mas precisamos de
uma conversa séria com a China porque não somos dependentes deles. Eles é que
dependem da gente na área de alimentação”, afirma.
Outros pontos de atenção na área externa são os programas de incentivo à indústria
automotiva e o acordo do Mercosul com a União Europeia. “Vamos examinar as
medidas que a OMC [Organização Mundial do Comércio] quer que o Brasil cumpra na
área automotiva e ver se o Programa Rota 2030 está compatível. Deputados propondo
emendas elevando incentivos certamente não é compatível”.
Para Barbosa, a aparente falta de interesse dos EUA pela América Latina não atrapalha.
“O problema é que, com a saída deles, entrou a China. Ela é que tira mercado da
gente”.
Na guerra comercial entre EUA e China, enxerga composição porque os interesses são
grandes. Para o Brasil, pode haver vantagem imediata em alguns produtos -talvez a
soja-, mas por pouco tempo. “No longo prazo, perdemos por causa da queda do fluxo
de comércio global. Se eles se acertarem, ainda corremos o risco de fazerem um
acordo que elimine outros países. Então, nos resta ver o circo pegar fogo e ficar quieto.
Como o Alckmin costuma fazer.”
Comércio e indústria cortam vagas e frustram retomada
23/07/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado em 20-07-2018)
Pela primeira vez em 2018, as demissões superaram as contratações no mercado de
trabalho formal em junho.
Após a desaceleração nos meses anteriores, o corte de vagas terminou de frustrar a
expectativa de recuperação do emprego neste ano.
O saldo do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) ficou negativo
em 661 vagas em junho, segundo dados divulgados pelo Ministério do Trabalho nesta
sexta-feira (20).
Em igual mês do ano passado, o saldo foi positivo. Foram criadas 9.821 vagas com
carteira assinada.

O resultado ruim se torna mais significativo por ter sido registrado em um mês que
costuma ter criação de emprego, segundo o professor Hélio Zylberstajn, da USP
(Universidade de São Paulo).
"Nesse período do ano, em uma época normal, estaríamos com crescimento no
emprego", disse. "Esse dado acaba de enterrar a esperança que a gente tinha há seis
meses, de que este seria um ano bom."
Desde 2002, junho só havia tido resultados negativos em 2015 e 2016, de acordo com
a série histórica do governo.
Zylberstajn diz que a paralisação dos caminhoneiros, que afetou o desempenho da
economia em diversos aspectos, também impactou o mercado de trabalho à medida
que piorou as expectativas.
Essa não foi, contudo, a única explicação para o resultado do mês passado, de acordo
com o especialista.
"A coisa já não vinha bem antes da greve. O que a greve fez foi piorar", disse.
Nos meses anteriores, o mercado formal já mostrava forte desaceleração, mas ainda
tinha um saldo positivo --ou seja, as contratações superavam as demissões. Em maio,
o Brasil registrou a criação de 33,7 mil vagas formais.
No acumulado no primeiro semestre de 2018, o saldo de criação de emprego está
positivo em 392,5 mil vagas.
O problema é que, no fim do ano, sempre há uma grande quantidade de demissões,
que podem reverter o saldo positivo.
"Tudo que a gente ganhou até agora será perdido em dezembro e mais um pouco.
Então o que a gente vai ganhar depende de julho a outubro, porque novembro e
dezembro já tem demissão", disse Zylberstajn.
Outro fator que afeta as contratações especialmente no segundo semestre é o período
eleitoral.
"Todas as empresas, todos os setores estão esperando o quadro da eleição ficar mais
claro para tomar decisões."
Em junho, a agropecuária garantiu um saldo positivo de 40,9 mil, que, segundo
Zylberstajn, é sazonal -ou seja, típico para este período. Mais de metade está ligada
só à cultura de café e de laranja.
Por outro lado, a indústria de transformação e o comércio foram os setores que mais
cortaram vagas. Cada um deles fechou mais de 20 mil empregos no mês passado.
Entre as regiões, o Sul foi responsável por um saldo negativo de mais de 17 mil vagas.
As demais regiões registraram saldos positivos.
O saldo do mês passado teria sido ainda pior sem contar as vagas intermitentes.
O resultado divulgado pelo governo considera um saldo positivo de 2.688 vagas de
trabalho nessa modalidade no mês passado. Sem considerá-lo, o resultado geral fica
negativo em mais de 3.000 postos.
A Folha revelou que o governo tem incluído os intermitentes na estatística de emprego
mesmo sem saber se de fato trabalharam. Dessa forma, desde novembro, os contratos
de intermitentes têm aumentado o saldo do Caged.

Criada pela reforma trabalhista, essa modalidade também é conhecida como zero
hora, já que não prevê uma jornada fixa. Isso significa que o trabalhador pode ser
chamado esporadicamente e só recebe remuneração pelo período que prestou serviço.
Se não for convocado, não tem salário.
O Ministério do Trabalho informou, na ocasião, que será feita uma estimativa da
proporção de contratados nessa modalidade que efetivamente trabalharam.
Pela primeira vez no ano, demissões superam contratações no Brasil
23/07/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado em 21-07-2018)
Pela primeira vez em 2018, as demissões superaram as contratações no mercado de
trabalho formal em junho.
O resultado do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) ficou
negativo em 661 vagas, de acordo com dados divulgados pelo Ministério do Trabalho
nesta sexta-feira (20).
A Folha de S.Paulo revelou que o governo tem incluído os intermitentes na estatística
de emprego mesmo sem saber se de fato trabalharam. Desde novembro, os contratos
de intermitentes têm aumentado o resultado geral do Caged.
Essa modalidade, criada pela reforma trabalhista, também é conhecida como zero
hora, já que não prevê uma jornada fixa.
Paraná perde 6.609 vagas de trabalho com carteira assinada em junho
23/07/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado em 21-07-2018)
Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta
sexta-feira (20), mostram que foram fechadas 6.609 vagas de emprego formal em
junho no Paraná. No mês passado, foram registradas 82.293 admissões e 88.902
demissões. É o primeiro mês deste ano que o Paraná registra mais demissões que
contratações formais.
O Estado, contudo, segue uma tendência nacional. Na contabilização de todo o País,
perderam-se 661 vagas de emprego formal em junho no país. No mês passado, foram
registradas 1.167.531 admissões e 1.168.192 desligamentos.
No semestre, ao menos, o saldo do Paraná é positivo. Houve a criação de 32.030
vagas nos primeiros seis meses deste ano, ou 38% mais que o registrado nos primeiros
seis meses de 2017. Nos outros meses do ano, houve saldo positivo de vagas em
janeiro (11.637), fevereiro (7.703), março (6.514), abril (9.228) e maio (1.798).
Por setor
O comércio do Paraná foi o setor campeão no número de vagas perdidas, com 2.264.
em segundo lugar aparece a indústria de transformação, com saldo negativo de 2.209.
No País
O Paraná teve o segundo pior saldo do País, atrás apenas do Rio Grande do Sul, com
fechamento de 6.521 vagas de trabalho. Em seguida aparecem São Paulo (-4.450) e
Santa Catarina (-4.020).
De todas as regiões do País, apenas a região Sul concentrou queda, de 17.150 postos
ao todo. Nas outras quatro regiões houve crescimento. No Centro-Oeste foram criadas
+8.366 vagas; no Sudeste, +3.612; no Nordeste, +3.581; e no Norte, 930.

‘Reformas virão com qualquer partido’, diz especialista
23/07/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 22-07-2018)
Com a corrida eleitoral indefinida, há quem questione se reformas estruturais – como
a da Previdência – sairão do papel, dependendo do resultado das urnas. Para
Christopher Garman, diretor para Américas da consultoria de risco político Eurasia, no
entanto, as reformas virão com qualquer vencedor. “O que está em jogo não é se
vamos ter reforma, mas quão ampla ela será.”
As reformas não dependem, portanto, de Geraldo Alckmin (PSDB), candidato preferido
do mercado financeiro. Porém, o apoio do Centrão deu à candidatura tucana uma
chance de sobrevivência. “Se o Centrão tivesse ido com o Ciro Gomes (PDT) ou
rachado, teria criado uma dinâmica perversa de que a classe política tinha uma falta
de confiança na campanha dele (Alckmin).”
• O mercado reagiu bem à notícia de apoio do Centrão ao Alckmin. Esse apoio
partidário e o consequente tempo de TV podem alavancar sua candidatura?
Conseguir o apoio foi importante para ele, mas foi menos no sentido de alavancar e
mais no de evitar um passo para trás. A campanha do Alckmin corria sério perigo.
Estávamos enxergando uma crise de confiança entre os partidos que tradicionalmente
seriam parceiros de Alckmin, que viam ele patinando nas pesquisas. Eles também
estavam olhando Jair Bolsonaro e reconhecendo que era uma candidatura que
dificilmente dava para trabalhar, dado que há promessa de cortar ministérios e nomear
generais para gabinetes. Aí os partidos flertaram com Ciro.
Se o Centrão tivesse ido com o Ciro ou rachado, teria criado uma dinâmica muito
perversa de que a classe política tinha uma falta de confiança na campanha dele
(Alckmin). Na medida em que Alckmin reverteu o quadro, evitou uma deterioração da
qual a campanha esteve muito próxima. Agora, o tempo de TV o mantém no jogo.
E quais serão os desafios?
São dois desafios: Jair Bolsonaro (PSL) e Álvaro Dias (Podemos). Bolsonaro está na
frente do Alckmin no Estado de São Paulo e o Álvaro Dias tem apoio no Sul. A pergunta
é: tempo de TV é suficiente para derrubar Bolsonaro? Achamos que não. O perfil do
Alckmin é difícil nessa disputa. Há um desencanto com lideranças políticas.
O tema de corrupção virou muito importante. Mesmo que Alckmin se saia bem no
quesito de experiência administrativa, ele se sai mal por ser visto como político
tradicional. Mais importante que tempo de TV é quais candidatos se encaixam com o
perfil da demanda. Hoje, Bolsonaro parece se encaixar.
• A Eurasia dava 25% de chance de um reformista vencer as eleições. Esse
apoio do Centrão muda a probabilidade?
Acho que não. A gente até havia diminuído essa probabilidade de 25% para 20% na
expectativa de que Alckmin não teria apoio do Centrão. Hoje estamos com 20%, mas
viés de alta.
Como fica o panorama para os outros candidatos?
Quem mais perde é o Ciro. Ele está numa posição muito vulnerável, porque tem base
de apoio no Nordeste e, quando a candidatura do PT entrar em jogo, é o que tem mais
a perder, porque está surfando nos eleitores do Lula. A chance que ele tinha era
compensar essa vulnerabilidade com tempo de TV dos partidos do Centrão. Ele perdeu
essa oportunidade.
• Há informações de que, na negociação com Alckmin, uma alternativa para
o financiamento de sindicatos chegou a ser demandada pelo Centrão. A
reforma trabalhista está ameaçada?

Alguns ajustes devem ser feitos, mas acho difícil ter uma maioria no Congresso para
rever os principais pontos. Os partidos de centro apoiaram a reforma. Se Alckmin for
eleito, as principais vertentes da reforma devem ficar de pé.
• A Eurasia aposta que as reformas vão continuar independentemente de
quem ganhar. Isso vale também para o PT? O sr. já comentou que, se Lula
indicar um nome, essa pessoa pode crescer rapidamente.
Mesmo com a candidatura do PT, se vingar, deve avançar alguma reforma. Lideranças
do partido criticam a reforma desse governo, mas o custo de oportunidade de não
fazer a reforma da Previdência é muito grande. No governo Dilma Rousseff, o exministro da Fazenda Nelson Barbosa já estava formando uma proposta de reforma.
De lá para cá, a situação fiscal se deteriorou ainda mais. Na nossa visão, o PT,
chegando ao poder, vai colocar uma reforma na mesa, não tão ambiciosa como seria
uma do Alckmin. A dificuldade do PT é que entraria um ambiente mais polarizado.
Então a capacidade de construir uma coalizão no Congresso fica difícil. O que achamos
é que o que está em jogo não é se vamos ter uma reforma, mas quão ampla ela será.
• No caso de vitória do Bolsonaro, essa dificuldade no Congresso também
pode ocorrer, não?
A diferença é se o PT entraria com uma reforma mais modesta de cara. O Bolsonaro
talvez viesse com uma mais ambiciosa, mas a dificuldade é que ele entraria com uma
reação mais conflituosa com o Congresso. O caminho seria mais tortuoso e polêmico,
mas, mesmo assim, algum tipo de acordo acaba saindo.
• Como deverão ser abordados temas como reforma previdenciária e ajuste
fiscal na campanha?
O único candidato que detalhou a proposta da reforma da Previdência é o Ciro. Mas a
narrativa política de conciliar uma reforma com a população contra a classe política é
um ganho que o governo Temer está dando para os candidatos. Encontrou-se a
narrativa da reforma, com um discurso de justiça social. Na campanha, talvez não
haja detalhes de proposta, mas todos vão bater no combate aos privilégios.
Novas regras trabalhistas ajudam a salvar negócio sazonal
23/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 22-07-2018)
Empresas que esperam picos de demanda nas férias adotam contratos
temporários e intermitentes

Luciane Motta, em evento que organizou no shopping Cidade Jardim, em São Paulo Alberto Rocha/Folhapress
Neste semestre, contratar profissionais temporários pode ser uma saída para
empresas que têm aumento sazonal de demanda.
A reforma trabalhista, sancionada em 2017, flexibiliza a relação profissional, o que
pode ser interessante neste período de incerteza econômica.
O tempo máximo dos contratos temporários passou de três meses para 180 dias.
Também foram criados os contratos intermitentes, de tempo indeterminado e sem
jornada de trabalho definida.

É preciso, porém, pensar muito bem em como e por que contratar nessas modalidades,
levando em consideração seus riscos, diz Thereza Christina Nahas, 47, doutora em
direito do trabalho e juíza do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT-SP).
“O ideal é que as empresas invistam no preventivo, com contratos bem elaborados e
detalhados sobre como se darão as relações com os empregados e fornecedores.”
O departamento de recursos humanos deve estar bem treinado para entender as
diferenças de contratações e explicar com clareza aos empregados como o vínculo se
dará. Também é importante contar com o respaldo de uma boa área jurídica, afirma
Thereza Nahas.
As novas regras deram à empresária Luciane Motta, 44, mais liberdade na montagem
de equipes para seus dois negócios em São Paulo: a Casa do Brincar, um espaço de
permanência e lazer para crianças em São Paulo, e Tudo É Brincadeira, empresa que
faz eventos infantis em shoppings.
Para o primeiro negócio, profissionais que fazem apresentações de música, por
exemplo, puderam ter vínculo como autônomos. Nos eventos, os trabalhadores que
antes eram contratados em período de experiência são hoje intermitentes.
“Com as mudanças, melhoramos as relações que mantínhamos com pessoas nas quais
confiamos e que já trabalhavam conosco”, afirma a empresária. “Devemos seguir
assim no segundo semestre, quando a demanda aumenta com férias e feriados.”
A contratação de intermitentes também foi a solução para Roseni Ivano, 62, que
precisava adequar o quadro de funcionários à demanda maior nos finais de semana
de seu café, o Nature Dog House, em São Paulo. Nele, clientes bebem enquanto seus
bichos brincam na piscina, tomam banho e são tosados.
“Temos o dobro de funcionários intermitentes nos finais de semana e chegamos a ter
o triplo no verão. Agora, eles têm mais segurança em relação aos seus direitos”, diz.
A área de pequenos e médios bares e restaurantes é uma das que mais deve ser
favorecida com a reforma, diz Paulo Solmucci, 57, presidente da Associação Brasileira
de Bares e Restaurantes. A expectativa é que de outubro a dezembro, quando as
vendas do segmento aumentam, o número de contratados chegue a 100 mil. “Aos
poucos, as empresas entendem como se beneficiar com essas mudanças.”
As novas regras permitiram que o restaurante japonês Rasf, de Mossoró (RN),
passasse a abrir para almoço e não só para o jantar, como fazia havia dois anos. Para
funcionar nos dois turnos, o empresário Rawlinson Amâncio, 47, teria de gastar o
mesmo que iria faturar se contratasse a equipe pelo regime convencional. Contratando
três intermitentes, teve incremento de receita de 20% ao mês.
Para empresas maiores, diante das incertezas econômicas, tem sido mais vantajoso
contratar temporários e arcar com custos menores para o caso de demissões, afirma
Gutemberg Leite, 64, diretor da Meta RH, que atende mais de cem companhias.
“É uma forma de atender a demanda, com a possibilidade de estender os vínculos
trabalhistas caso a economia melhore até o final do ano.”
Saldo líquido de trabalho intermitente é positivo em 2.688 vagas em junho
23/07/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 20-07-2018)
Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados
nesta sexta-feira, 20, pelo Ministério do Trabalho indicam que o mês de junho
terminou com a criação líquida de 2.688 empregos com contrato intermitente e

abertura de outras 988 vagas pelo sistema de jornada parcial. Somados, os dois novos
contratos criaram 3.676 empregos no mês passado. Os dois novos contratos foram
criados pela reforma trabalhista que vigora desde o fim do ano passado.
De acordo com os dados do Ministério do Trabalho, junho teve saldo líquido de 2.688
empregos intermitentes gerados pela criação de 4.068 postos e fechamento de 1.380
outros empregos. Entre os Estados com o maior número de contratações nesta
modalidade, estão São Paulo (saldo positivo de 873), Rio de Janeiro (286) e Paraná
(229).
Já as contratações de trabalhadores em regime de tempo parcial tiveram saldo positivo
de 988 empregos, resultado de 4.525 contratações e 3.537 desligamentos. Os maiores
saldos foram registrados no Ceará (149), Rio de Janeiro (132) e Paraná (85).
O Caged informou ainda que houve 13.236 desligamentos por acordo no mês de junho.
Empregado pode ganhar mais em ação trabalhista com correção de salários
atrasados
23/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 21-07-2018)
TST decide que processos devem ser corrigidos por índice de inflação
O trabalhador que processou o ex-patrão nos últimos três anos poderá ganhar R$ 14
mil a mais com a correção maior da verba.
Decisão do TST (Tribunal Superior do Trabalho) é de que esses atrasados devem ser
atualizados com base na inflação medida pelo IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo -Especial) e não pela TR (Taxa Referencial).
Hoje, o índice oficial de correção é a TR (Taxa Referencial), cujo rendimento é
historicamente mais baixo (3,74%) do que a inflação (18,13%).
Com ajuda de especialistas, a reportagem calculou o impacto dessa mudança em ações
com atrasados de R$ 10 mil a R$ 100 mil, entre junho de 2015 e junho de 2018.

Julgamento no Tribunal Superior do Trabalho - Fellipe Sampaio /TST
Em uma ação de R$ 100 mil, a correção pelo IPCA-E elevaria os atrasados para R$
118.130. Com o reajuste pela Taxa Referencial, os valores retroativos subiriam para
apenas R$ 103.740
Em junho, o presidente do TST, João Brito Pereira, distribuiu um comunicado para os
tribunais regionais do trabalho determinando que seja aplicado o IPCA-E na correção
dos valores de processos trabalhistas assim que uma ação da Fenaban (Federação dos
Bancos) questionando o índice chegue totalmente ao final, ou seja, tenha o trânsito
em julgado.
Mesmo antes do comunicado, a maioria das turmas do tribunal superior já corrigia a
verba das ações trabalhistas com o IPCA-E.

Segundo o professor Ricardo Calcini, o uso do IPCA-E deve ser considerado a partir de
março de 2015.
Esse é o marco usado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) quando decidiu que os
precatórios do governo devem ser corrigidos pela inflação.
No entanto, para ele, é recomendável que o TST edite uma norma ou súmula
(entendimento consolidado sobre o tema) assim que essa ação chegar ao final.
O advogado Maurício de Lion, do escritório Felsberg Advogados, afirma que enquanto
o TST não se posicionar oficialmente sobre a questão, haverá insegurança jurídica.
Mas, para ele, não deverá haver mudanças sobre o índice a ser aplicado.
Em nota, o TST disse que enviou orientação aos tribunais regionais informando que a
aplicação do IPCA-E será feita depois do trânsito em julgado da ação.
Entenda o caso
Trocas de índices
 Em março de 2015, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o IPCA-E é o índice
para corrigir os atrasados das dívidas judiciais do governo, os chamados
precatórios
 O Tribunal Superior do Trabalho passou a acompanhar a decisão do Supremo
ao determinar o pagamento aos empregados que ganharam ações contra
patrões
 Essa determinação ocorreu em uma ação envolvendo a Fenaban (federação dos
bancos), que decidiu recorrer contra a decisão no Supremo

Agora, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro João
Batista Brito Pereira, orientou os tribunais regionais a adotarem o IPCA-E
Confira para quanto pode ir a aposentadoria em 2019
23/07/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado em 21-07-2018)
As aposentadorias com valor acima do salário mínimo receberão em 2019 uma
correção um pouco maior do que a aplicada neste ano.
A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) aprovada pelo Congresso prevê correção de
3,3% para os benefícios, portanto, acima dos 2,07% de reajuste em 2018.
O índice definido pelos congressistas eleva o teto do INSS de R$ 5.645,80 para R$
5.832,11.
O reajuste definitivo, porém, somente será conhecido no início do ano que vem,
quando o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgará a inflação
medida pelo INPC (inflação para famílias com renda de um a cinco salários mínimos),
índice oficial de reajuste.
O valor incluído na proposta orçamentária é, na verdade, uma expectativa, que tem
como base a projeção de inflação feita pelo Ministério do Planejamento ainda no
segundo bimestre deste ano.
Na última sexta (20), porém, o Planejamento já havia atualizado a previsão de alta no
custo de vida para 4,2%.
A mudança é consequência da disparada nos preços - principalmente dos alimentos
- em junho, após a paralisação de caminhoneiros e transportadoras entre o final do
mês de maio e o início de junho.

Em um primeiro momento, a expectativa de um índice mais alto para a correção pode
parecer uma vantagem para aposentados e pensionistas, mas não é bem assim. O
acréscimo a ser aplicado no ano que vem nos benefícios será nada menos do que a
reposição do poder de compra perdido neste ano pelos segurados com o avanço do
custo de vida no país.
NOVO PISO
O salário mínimo previsto na lei orçamentária de 2019 é de R$ 998, o que representa
reajuste de 4,6% em relação ao piso atual, de R$ 954.
O acréscimo em relação ao INPC ocorre por dois motivos: além da inflação, o reajuste
do piso também conta com o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de dois anos
antes (1%, em 2017) e o governo deverá compensar em 2019 o ajuste feito abaixo
da inflação neste ano.
Planejamento: PIB projetado para 2019 passa de 3,3% para 2,5%
23/07/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 20-07-2018)
O secretário de política econômica do Ministério da Fazenda, Fábio Kanczuk, revelou
nesta sexta-feira, 20, que a projeção da equipe econômica para o PIB de 2019 caiu de
3,3% para 2,5%. O Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do 3º bimestre
reduziu a estimativa de PIB para 2018 de 2,5% para 1,6%.
“Houve queda de 0,2 ponto porcentual (p.p.) na projeção do PIB 2018 em função da
greve dos caminhoneiros. O resto da queda, de 0,7 p.p. do PIB neste ano é explicado
por aperto de condições financeiras – metade por fatores internacionais e metade por
fatores domésticos”, explicou.
“A incerteza interna diz respeito a questões eleitorais, e também fiscais”, completou.
Início de corrida eleitoral incerta deve aumentar o nervosismo do mercado
23/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Analistas sugerem aplicação em títulos públicos pós-fixados para quem quer
evitar risco
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A partir de agora, a eleição presidencial será um dos principais focos de atenção do
mercado financeiro.
Com a definição dos candidatos, fica aberta a temporada de campanha, pesquisas e
boatos que servirão para muita especulação com os preços dos ativos. O vaivém das
cotações tende a ser ainda maior, porque nunca houve uma eleição tão incerta como
esta.
Três ou quatro candidatos têm chances de ir para o segundo turno. Para o mercado,
o novo presidente precisa estar comprometido com o ajuste fiscal, o que inclui uma
agenda de privatizações.

Quem mais se adequa ao perfil é Geraldo Alckmin (PSDB). Já o cenário de pânico seria
Ciro Gomes (PDT). Há muitas dúvidas sobre eventuais governos de Marina Silva
(Rede) e Jair Bolsonaro (PSL) —o mercado já faz um aceno a este último, se ele
disputar o segundo turno com Ciro.
A candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), preso pela Lava Jato, não é
considerada.
A incerteza leva a volatilidades; cotações podem variar, num mesmo pregão, em
função da euforia com um candidato ou pânico com outro.
Para o investidor que não quer correr riscos, mas sim proteger o dinheiro, analistas
aconselham a segurança de títulos públicos pós-fixados, já que a expectativa é de alta
da Selic (taxa básica de juro) nos próximos meses.
Também sugerem fundos DI, de crédito ou títulos de renda fixa — desde que o
investimento seja levado até o vencimento, para garantir o percentual acordado.
“Não existe um ativo mágico para se proteger”, diz Sergio Goldman, estrategista da
corretora Magliano. “A alternativa são aplicações que tenham liquidez e possam ser
desfeitas com mais rapidez. Se posicionar no longo prazo vai exigir sangue frio para
suportar o risco mais elevado.”
Mas se o investidor suportar riscos e não precisar de dinheiro no médio prazo, vale a
máxima de que volatilidade significa oportunidade, desde que esteja ciente que o
cenário não é para principiantes. Até mesmo gestores tarimbados enfrentam
dificuldades.
O primeiro semestre já teve muito sobe-e-desce por causa do cenário externo, com a
guerra comercial entre EUA e China e a alta dos juros americanos, que atrai mais
investidores para lá, tirando recursos de países como o Brasil.
Carlos Eduardo Eichhorn, diretor de gestão da Mapfre, lembra que esses fatores, bem
como a paralisação de caminhoneiros, tornaram até mesmo aplicações mais óbvias
difíceis de serem executadas.
Ele lembra que a briga EUA-China afetou distintamente empresas no Brasil, nos
setores de proteína e siderurgia.
“Nem ficar comprado [apostando na alta] numa ação e vendido [acreditando na queda]
em outra se elas forem inversamente impactadas por um mesmo evento está tão óbvio
assim”, diz. Por isso, recomenda ouvir especialistas.
Qualquer previsão sobre o dólar, sempre a mais complexa, está mais difícil. Se o
câmbio repetir o movimento de aversão ao risco da eleição de 2002, quando bateu
nos R$ 4, chegaria, hoje, a R$ 7.
“Não me parece provável. Mas a moeda já avançou bastante este ano, sem refletir os
fundamentos. Qualquer previsão fica difícil”, diz Eichhorn.
Para a Mapfre, o dólar estará em dezembro em R$ 3,70. Eichhorn também vê chances
de retorno no longo prazo, se o investidor se posicionar hoje e puder esperar pelo
menos um ano.
“A definição eleitoral não vai significar calmaria. Investidores vão esperar as ações do
novo presidente primeiro”, diz.
Leonardo Rufino, gestor da Pacífico, afirma que nunca viu tantas ações baratas na
como agora. Ele enxerga opções em bancos, administradoras de shoppings e estatais,
como a Petrobras.

As estatais podem ser muito influenciadas, para cima ou para baixo, pelo novo
governo, desde a troca de seus executivos até uma decisão de privatização. “A nossa
recomendação é olhar sim para esses papéis, mas com uma exposição menor na
carteira”, diz.
Para Eduardo Ponce, sócio da Genial, não existe certo e errado, mas sim a procura por
adequar uma carteira ao perfil de risco suportado.
Ele recomenda diversificação e cita bons fundos de crédito corporativo, com títulos de
dívida de empresas cuja capacidade de crédito foi analisada por bons gestores e que
podem ter menor risco.
Ou CDBs de cinco anos, mas que pagam rentabilidade mensalmente, e lembra que
carteiras de ações recomendadas por analistas podem ser seguidas. “Volatilidade gera
distorções de preço. Mas não recomendo procurar por elas sozinho”, diz.
Tempos de estresse podem causar pânico em investidores
Momentos de estresse no mercado, como o período pré-eleitoral, podem levar pânico
aos investidores —e é nesse momento que a atenção tem de ser redobrada.
“É quando cresce a chance de a pessoa querer proteger seu dinheiro de maneiras
pouco ortodoxas”, diz Vera Rita de Mello Ferreira, doutora em psicologia social pela
PUC-SP,
especialista
em
finanças
comportamentais.
Segundo ela, as pessoas ficam vulneráveis e podem perder dinheiro ouvindo algum
canto da sereia por aí. “Podem entrar em golpes ou fraudes.”
A tendência é que surjam boatos que podem ser amplificados com o uso de redes
sociais, levando as pessoas a fazer coisas que não fariam normalmente.
“Tem que tentar manter a cabeça funcionando, e se perceber que está difícil ou que
está entrando em pânico, procurar um especialista, isento e de confiança”, afirma.
A psicóloga diz que o investidor precisa pensar com cuidado na questão de risco.
“A maioria das pessoas não consegue identificar corretamente risco. Acha que
consegue, mas não consegue”, afirma. Por essa razão, ela recomenda que cada um
tente
entender
como
a
pessoa
reage
à
perspectiva
de
perda.
Ela cita o Nobel de Economia de 2002, o psicólogo Daniel Kahneman, que diz que nós
corremos riscos porque não nos damos conta da probabilidade daquilo dar errado. “Se
tivéssemos essa clareza disso, não correríamos riscos.”
Na avaliação dela, não é exatamente correto dizer que há pessoas com maior apetite
a riscos. ”Pode ter um pouco. Mas o certo é que ninguém quer perder. E em nome
disso, as pessoas acabam correndo riscos que não correriam normalmente.”
Ela se refere a investidores que, mesmo vendo a queda dos ativos, teimam em manter
aplicações, na esperança de que elas se recuperem.
As dicas de especialistas
Bolsa
“Poucas vezes vi tantas ações tão baratas na Bolsa como agora. Se a pessoa tiver
pensamento de longo prazo, vale à pena comprar alguns papéis muito descontados.
Um exemplo são as dos bancos”.
Leonardo Ruffino, Pacífico Gestão

“Quem já conhece mais o mercado pode tentar se proteger com derivativos. Por
exemplo, usar opções de compra (apostando na alta) ou venda (acreditando na queda)
de empresas que tenham reações opostas a eventos. É o caso de um companhia com
receita e outra com dívida em dólar”
Lucas Claro, Ativa Investimentos
Câmbio
“O câmbio, tradicionalmente, é um ativo de proteção. Mas acho que neste ano, ele já
andou bastante e não recomendaria uma grande exposição com esse propósito”
Sergio Goldman, Magliano Corretora
Renda fixa
“Interessante para quem quer mais previsibilidade, mas o investidor não pode
esquecer que tem que levar o investimento até o fim do prazo”
Carlos Eduardo Eichhorn, Mapfre
Excesso de custos é pior que proteção a indústria, afirma Fiesp
23/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Efeitos de abertura comercial seriam diferentes de país para país, segundo
estudo da entidade
O Brasil abre sua guarda, falando em abertura comercial, num momento em que
negocia com União Europeia, Japão, Coreia do Sul e Canadá, diz o presidente em
exercício da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), José Ricardo
Roriz Coelho.
“A estratégia de negociação está errada, já que o mundo está tentando trazer de volta
suas indústrias, reduzindo as importações e passando a produzir internamente”, diz
Roriz, num movimento de reação da indústria às investidas de governos e précandidatos em defesa da liberalização comercial.
Em resposta a isso, estudo da Fiesp busca mostrar que os efeitos da abertura comercial
diferem de país para país e nem sempre significam crescimento econômico.
No Brasil, indica o estudo, o excesso de custos é maior do que a proteção em forma
de barreiras, tarifárias ou não.
Nas contas da Fiesp, produzir no país é 30% mais caro do que em seus principais
parceiros comerciais, o que torna as importações mais competitivas. Além disso,
enquanto boa parte da União Europeia e os EUA estão baixando a carga tributária para
as empresas, o Brasil ainda não se mexeu.
“Ninguém está pedindo subsídios, mas condições iguais para competir”, diz Roriz.

José Ricardo Roriz Coelho, presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo) - Karime Xavier/Folhapress
Segundo o estudo, no indicador que mede o grau de abertura de uma economia —a
corrente de comércio sobre o PIB (Produto Interno Bruto) — o Brasil (cujo nível é de
25,9%) está bem abaixo da Coreia do Sul (85%), mas fica ao lado de países como
EUA e Japão. Já o nível das importações brasileiras em relação ao PIB é próximo ao
de Argentina, EUA e Japão.

Dado o cenário, diz o estudo, não é possível relacionar de maneira automática renda
e abertura comercial porque Japão e EUA têm indicadores de comércio parecidos com
o brasileiro, mas renda elevada, enquanto o México e Indonésia têm nível de comércio
elevado e renda baixa.
O estudo também tenta rebater levantamento do governo que cita o sucesso da
abertura comercial em países como Chile, Paraguai e Uruguai —países pequenos que,
segundo a Fiesp, não podem ser comparados ao Brasil.
O estudo aponta que países maiores tiveram desaceleração do crescimento após
abertura comercial, algo que teria ocorrido com o próprio Brasil depois da abertura
promovida pelo governo Collor, no início dos anos 1990.
“A sensação de bem-estar gerada pelo acesso a produtos de todo o mundo não
significa aumento de renda da população, muito menos crescimento econômico”, diz
Roriz.
A correlação, diz ele, seria entre renda e a fabricação de produtos sofisticados, em que
o Brasil vem perdendo fôlego há 30 anos. Hoje, as compras de manufaturados
respondem por 80% do total de bens importados.
Para Roriz, antes de pensar em abrir a economia, é preciso tornar os produtos
brasileiros mais competitivos, equiparando a produção no país e fora dele. “Uma
alíquota de importação com custo muito alto ou o câmbio fora do lugar terão impacto
grande na balança comercial”, diz.
Roriz lembra que o país não aparece nas cadeias globais de valor, com exceção dos
setores de óleo e gás, automotivo, de aviões e eletrônicos.
“Quem diz que abrir mercado é bom porque vai elevar a complexidade tecnológica
deveria estar defendendo juro mais baixo, carga tributária menor, investimento em
mão de obra, meios de reduzir a burocracia”, diz Roriz.
“Não é simplesmente abrir o mercado e trazer de fora o que agrega valor ao produto
e só exportar minério de ferro, petróleo e produtos agrícolas de baixo valor agregado.”
FMI alerta que guerra comercial pode retirar US$ 430 bi do PIB mundial em
2020
23/07/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 22-07-2018)
O Fundo Monetário Internacional (FMI) alerta que um acirramento da guerra comercial
pode prejudicar de forma importante a atividade econômica de todo o planeta e, no
cenário mais negativo, reduzir o Produto Interno Bruto (PIB) em US$ 430 bilhões em
2020, o equivalente a uma retração de 0,5% da expansão do PIB em relação ao
cenário-base esperado para aquele ano.
]Na América Latina, esse impacto poderia no pico tirar 0,6% da expansão do PIB da
região, de acordo com relatório divulgado na reunião do G-20, o grupo dos países mais
ricos do mundo, em Buenos Aires.
No estudo de recomendações de políticas econômicas aos membros do G-20, o FMI
dedicou um anexo para traçar quatro cenários e estimar os efeitos de uma guerra
comercial.
Em um deles, se todos os aumentos de tarifas prometidos pelo presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, entrarem em vigor, o PIB mundial teria redução de 0,1% em
2020 em relação ao cenário-base traçado para aquele ano. Caso a guerra comercial

provoque uma crise de confiança dos agentes, essa queda poderia se ampliar para
0,5%.
Em entrevista coletiva neste sábado, 21, no começo da reunião, a diretora-gerente do
Fundo, Christine Lagarde, alertou para os impactos significativos da guerra comercial.
“Tensões comerciais já estão deixando uma marca, mas a extensão do estrago vai
depender do que os governos farão em seguida”, escreveu ela em seu blog, citando
que indicadores recentes sinalizam queda das exportações na Ásia e Europa e piora
dos níveis de confiança em alguns países exportadores de carros, como a Alemanha.
O estudo do FMI mostra que os EUA seriam uma das economias mais afetadas do
planeta por uma guerra comercial, justamente por ser a maior do mundo.
A estimativa é que a expansão do PIB dos EUA poderia ser 0,6% menor do que o
cenário-base em 2019 e 0,3% em 2020, considerando que Trump coloque sobretaxas
no aço, veículos e em US$ 50 bilhões de produtos chineses e estes países adotem
retaliações no mesmo patamar.
Nos últimos dias, porém, Trump tem falado de adotar ainda mais tarifas sobre
produtos chineses.
Gestora quer dar tratamento de milionário a pequeno investidor
23/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Grupo de empresários cria assessoria de investimentos para quem aplica pelo
menos R$ 5 mil
Se não quiser viver o estresse de estar no comando de suas aplicações, o pequeno
investidor tem novas opções no Brasil.
Em vez de acessar o gerente do banco ou visitar as plataformas financeiras e
“comprar” aplicações, a alternativa é entregar seus recursos para um planejador
financeiro e deixar que ele cuide de tudo.
Essa é a proposta da Fiduc, criada por um grupo de empresários que fizeram carreira
no mercado financeiro.
A ideia é oferecer para quem tem menos dinheiro a mesma estratégia de investimentos
utilizada por aqueles que mantêm grandes fortunas.
“Quem é milionário entrega seu patrimônio para um family office cuidar, não fica
procurando por produtos nos bancos”, diz Pedro Guimarães, um dos fundadores da
Fiduc.
Family offices são gestoras exclusivamente dedicadas a cuidar do patrimônio de
famílias endinheiradas.
A inspiração da Fiduc é a St. James’s Place, criada no Reino Unido 27 anos atrás e que
hoje tem 3,7 mil associados e R$ 460 bilhões sob gestão.
Em vez de concentrar os recursos de uma só família, a ideia é reunir o dinheiro de
várias pessoas para ter um montante capaz de garantir bons investimentos.
O que o modelo, chamado fiduciário, prega é maior alinhamento com os investidores.

Pedro Guimarães, da Fiduc, que oferece ao pequeno investidor modelo de gestão de
patrimônio utilizado para grandes fortunas - Reinaldo Canato/Folhapress
A empresa cobra uma taxa de administração de 1,5% sobre o patrimônio que lhe foi
entregue para gerir. É somente à medida que esse patrimônio cresce que a própria
Fiduc vai aumentar suas receitas.
“O alinhamento com o investidor é total, não há cobrança de comissão para a escolha
dos investimentos ou taxas”, resume Guimarães, que foi diretor financeiro e
presidente da Conspiração Filmes e nos últimos anos trabalhou em uma gestora de
recursos.
A Fiduc funciona com associados, que fazem o papel de um agente autônomo ou
gerente de banco. Cada associado monta a sua carteira de clientes a partir de sua
base de relacionamentos.
Em seguida ele faz o perfil do investidor, o que inclui a propensão a tomar riscos e
quais os objetivos que tem ao poupar recursos. A partir dessa conversa, vai definir os
percentuais de alocação em cada tipo de produto.
A Fiduc oferece hoje quatro modalidades de investimento: renda fixa, multimercado,
renda variável e previdência — está em parceria com a gestora Icatu. As aplicações
são feitas em cotas de fundos, selecionados pelo comitê de investimentos da gestora.
O associado, portanto, define um plano, que é colocado em prática pela Fiduc. O cliente
também tem assessoria tributária e patrimonial.
Se não conhecer um associado, o investidor pode acessar o site da empresa e passar
para uma entrevista de adequação do perfil. O investimento inicial é de R$ 5.000.
Ambiente melhora para microempresário que quer exportar
23/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 22-07-2018)
Empresas pequenas que comercializam itens de alto valor agregado têm mais
potencial de lucro

Carolina Araújo em evento em São Paulo para mostrar sua marca de chás - Eduardo
Anizelli/Folhapress
Quando o dólar dispara e o consumo interno fraqueja, microempreendedores sonham
em vender seus serviços ou produtos em outros países e faturar em moeda forte,
driblando a crise.

A boa notícia para quem tem esse desejo é que o ambiente legal e tributário de fato
melhorou para pequenos empresários que desejam exportar. Há um regime tributário
específico para eles e o transporte pelos Correios funciona, especialmente no caso de
cargas de menor volume e maior valor agregado.
A má notícia é que a investida em terras estrangeiras não costuma dar resultados a
curto prazo. Quando tudo corre conforme o planejado, dizem especialistas, leva ao
menos 18 meses para os primeiros dólares, convertidos em reais, caírem na conta.
As vendas no exterior não devem ser vistas, portanto, como uma tábua de salvação
para problemas de curto prazo, erro frequente dos iniciantes. Outro equívoco, ligado
ao primeiro, tem a ver com a descontinuidade das vendas.
Da mesma forma que o empresário corre para o exterior quando a demanda nacional
é fraca, ele muitas vezes para de exportar quando a demanda interna cresce,
pressionado a atender o público no país.
À frente da marca Caapim, que comercializa chás orgânicos há um ano, Carolina
Araújo enfrenta dificuldades para começar a exportar.
O mais complicado, diz, é qualificar os seus fornecedores, pequenos produtores do
Vale do Paraíba e da Grande São Paulo, a vender produtos com a certificação orgânica
necessária, o que permite cobrar mais pelo produto exportado e na quantidade exigida
pelos importadores.
Tendo vendido apenas 15 quilos de chá no primeiro ano de atuação, espera crescer ao
menos 20% no próximo ano, ampliando a produção com três novos fornecedores.
Bem diferente do que se passa aqui, no exterior, demanda não parece ser problema.
Pelo contrário. “Encontrar compradores é fácil, eles fazem busca, se interessam pelos
produtos brasileiros. Mas preciso preparar meus fornecedores porque, quando
começar a exportar, não pode haver interrupção”, diz.
Gerente regional do Sebrae-SP, Thiago Farias vê maior potencial de lucro com
exportações em pequenas empresas que comercializam itens de alto valor agregado.
Ele cita o exemplo de uma empresa de Santa Rita do Passa Quatro, no interior de São
Paulo, que exporta via Correios produtos odontológicos, conseguindo faturar com isso
até R$ 76 mil com a venda de uma caixa de apenas dois quilos de produtos. Na outra
ponta, a das commodities, para efeito de comparação, a saca de 60 quilos de café é
vendida no exterior por R$ 450.
Entre as vantagens de pôr um pé fora do país estão a escala do mercado internacional
e a mitigação dos riscos com a política de não colocar todos os ovos no mesmo cesto.
Os exportadores possuem ainda isenção de impostos —ICMS, PIS/Cofins, IPI e ISS,
conforme a natureza do produto ou serviço a ser exportado.
Para Flávia Egypto, gerente de exportação da Apex (Agência Brasileira de Promoção
de Exportações e Investimentos), tem crescido a participação de companhias
interessadas em exportar. E também tem aumentado o número de pequenas
empresas “born global”, que foram criadas com orientação para o mercado
internacional.
“Essas empresas logo concluem, acertadamente, que é preciso criar uma estratégia
para começar a exportar”, diz Flávia, para quem a virada para a exportação pode levar
dois ou três anos, desde que o dono do negócio esteja comprometido com a ideia.

A Apex, diz Flávia, além de dar diagnóstico e formação, pode ajudar os candidatos a
exportadores a achar oportunidades. “Nas feiras e eventos também fazemos o papel
de colocar a candidata a exportadora para conversar com potenciais importadores".
Juros baixos das fintechs são atrativo para quem precisa de dinheiro
23/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 22-07-2018)
Para competir com os bancos startups prometem rapidez e desburocratização
dos processos

Marco Antonio Palma, que usa fintechs para conseguir capital de giro, em seu escritório
em São Paulo - Karime Xavier/Folhapress
Em um cenário de alta de taxas de juros, como o previsto para este ano, startups de
serviços financeiros conhecidas como fintechs são uma alternativa para micro,
pequenas e médias empresas em busca de linhas de financiamento de capital de giro.
Para competir com os bancos, elas prometem taxas de juros mensais baixas, a partir
de 0,9%, além de rapidez e desburocratização dos processos.
Algumas, como Nexoos e F(x), funcionam como o aplicativo de paquera Tinder, mas
conectam empreendedores a financiadores. Outras, como a Kavod Lending, usam a
lógica do financiamento coletivo para os empréstimos. Em comum, almejam ser mais
velozes e menos burocráticas.
A startup Adianta, por exemplo, realiza em três dias úteis cadastro e abertura de
crédito, aprova instantaneamente a operação e deposita no mesmo o dia o dinheiro
na conta da empresa, se ela for cadastrada e a operação for realizada até as 15h.
Num banco, a primeira etapa pode levar mais de sete dias úteis e a aprovação do
crédito, mais de duas horas.
Segundo Juliana Inhasz, professora de economia do Insper, um dos fatores que podem
levar operações de crédito feitas por fintechs a serem mais rápidas é o volume
emprestado, menor que o de bancos —assim, os empréstimos tendem a ser mais
baixos.
Antes de fechar com uma startup, é preciso também checar a sua reputação no
mercado e analisar outras alternativas, sem pensar só nos custos. “É importante
considerar fatores como o volume a ser emprestado e a facilidade de comunicação
com a organização”, diz Juliana.
Optar por um banco pode ser mais caro, mas, por outro lado, ajuda a estreitar a
relação com a instituição, facilitando negócios futuros.
Por trabalhar com utilização intensa de capital, Marco Antonio Palma, 51, sócio da
distribuidora de smartphones e tablets Usina de Vendas, não pôde deixar os bancos
ao começar a trabalhar com fintechs, que têm melhores condições de financiamento.
Hoje faz metade de seus descontos de duplicatas pela Adianta e metade por três
bancos. “Não dá para viver sem eles, mesmo tendo que pagar um pouco mais caro.”

Fintechs que oferecem linhas de financiamento de capital de giro
Adianta
Opções de crédito antecipação de recebíveis
Público-alvo pequenas e médias empresas
Exigências preencher cadastro e enviar documentos como contrato social, balanço
e comprovante de endereço
Taxa de juros mensal em média, 2,3%
BizCapital
Opções de crédito crédito sem garantias
Público-alvo micro, pequenas e médias empresas
Exigências preencher cadastro e enviar documentos como contrato social,
carteiras de identidade dos sócios e conta pessoa jurídica (PJ)
Taxa de juros mensal de 1,99% a 5,49%
F(x)
Opções de crédito antecipação de recebíveis, crédito sem e com garantias (por
exemplo, estoque, recebíveis ou imóveis)
Público-alvo pequenas e médias empresas
Exigências em alguns casos, apenas enviar cadastro nacional da pessoa jurídica
(CNPJ)
Taxa de juros mensal a partir de 1,1%
Kavod Lending
Opções de crédito financiamento de capital de giro, reformas e aquisições de
equipamentos, entre outros
Público-alvo médias empresas (em especial, franqueados de grandes marcas)
Exigências preencher cadastro e enviar informações financeiras como balanço,
endividamento e demonstração do resultado do exercício (DRE)
Taxa de juros mensal a partir de 1,1%
Nexoos
Opções de crédito ofertadas financiamento de capital de giro
Público-alvo micro, pequenas e médias empresas
Exigências ter pelo menos um ano de atividade e R$ 200 mil de faturamento anual
Taxa de juros mensal de 1,3% a 3,23%
Quartilho
Opções de crédito ofertadas antecipação de recebíveis
Público-alvo pequenas e médias empresas
Exigências possuir certificado digital de pessoa jurídica (e-CNPJ)
Taxa de juros mensal de 0,9% a 1,8%
TrustHub
Opções de crédito ofertadas antecipação de recebíveis e financiamento de
capital de giro
Público-alvo micro, pequenas e médias empresas
Exigências possuir cadastro de pessoa física (CPF) e CNPJ válidos e enviar
comprovante de endereço, entre outros documentos
Taxa de juros mensal de 2% a 6%

Dólar em alta pode exigir de empreendedor negociações e troca de
fornecedores
23/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 22-07-2018)
A temporada é de desafios e de busca de um plano B para quem depende de
matéria-prima importada
As projeções do mercado para o dólar neste semestre foram elevadas nas últimas
semanas. A mais recente expectativa do Itaú Unibanco aponta o valor da moeda no
fim do ano para R$ 3,90, visão pessimista influenciada pelo cenário internacional
turbulento e pela previsão de dificuldades na aprovação das reformas econômicas.

Embora cause variações nas cadeias produtivas de todos os setores, a variação
cambial afeta com mais intensidade os negócios que usam fornecedores externos ou
que vendem seus produtos para fora do país. O cenário até o fim do ano para quem
importa insumos é, portanto, de desafios.
Tentar substituir fornecedores de fora por nacionais pode ajudar os empreendedores
que importam neste momento, diz Thiago Brandão, gerente regional do Sebrae-SP.
É preciso ter sempre um plano B local para a compra de matéria-prima. “Outra opção
é buscar fornecedores em outros países que tenham acordos com o Brasil, como os
integrantes do Mercosul, que contam com incentivos fiscais para importação”, diz
Brandão.
Daniela Azevedo, consultora especializada em pequenas empresas da Blue Numbers,
lembra que, quando há previsão de alta no dólar, é chegada a hora de negociar.
“Se a empresa tem um bom controle do seu caixa, conta com capital de giro e
consegue ter uma visão dos seus compromissos futuros, é muito importante que ela
já inicie negociações prévias com fornecedores para equalizar as contas.”
O empreendedor pode tentar negociar um valor antecipado ou um pagamento à vista,
por exemplo, para tentar segurar seu preço, sem perder muita margem de lucro e não
ter que repassar os custos para o consumidor.
É o que faz a Acqua Aromas, empresa da Bahia especializada na produção de
fragrâncias finas para ambientes. De acordo com Rafael Mamede, diretor industrial da
empresa, quase toda matéria-prima utilizadas por eles é importada.
“Como insumos de perfumaria são indexados ao dólar, a variação cambial tem impacto
direto sobre nossa produção”, afirma.
Como exemplo, ele cita uma importação de insumos feita pela empresa no fim do ano
passado. Na época, a moeda americana custava R$ 3,22. Seis meses depois, a
empresa teve de fazer a mesma compra, só que dessa vez o dólar já estava em R$
3,92.
“Tivemos um aumento de 22% no custo do insumo em seis meses. Não é sustentável.”
Nem sempre é possível trocar fornecedores de fora por nacionais, diz Mamede, pois
há setores internos em que houve um intenso processo de desindustrialização.
“Alguns itens de embalagens que usamos, por exemplo, não são fabricados em
nenhum lugar do Brasil. Todos importam da China e revendem aqui, não há como
buscar opções”, diz.
Uma alternativa utilizada pela Acqua Aromas para diminuir o impacto da variação do
dólar é o hedge cambial, um conjunto de operações bancárias que fixa um valor para
a moeda estrangeira na hora do cálculo da dívida externa da empresa.
Quando se faz um hedge, sabe-se de cara qual valor será pago ao banco,
independentemente do valor do dólar no vencimento.
“Nós utilizamos operações desse tipo para ter um nível de previsibilidade nos negócios
e não termos que mexer na tabela de preços o tempo todo, mas só contratamos essa
opção bancária quando vamos fazer uma importação acima de US$ 35 mil (R$ 135,9
mil reais)”, afirma Mamede.
Para quem exporta, os desafios do dólar alto são outros. Existem mercados em que
a elevação da moeda americana faz com que toda a cadeia produtiva se torne mais
cara, o que mitiga a margem de lucro que a exportação teria com a moeda em alta.

Cláudio Rocha, fundador do Grupo Simple Têxtil Design, que produz tecidos de
decoração em Americana (SP), diz que não consegue aproveitar a alta do dólar mesmo
não importando insumos e vendendo 15% dos seus produtos para fora do país.
A moeda estrangeira fez, por exemplo, com que os combustíveis ficassem mais caros,
elevando o preço do frete.
“Como não exportamos muito da nossa produção, na prática, acaba empatando.
Estamos com planos de aumentar a porcentagem de exportação, o que pode melhorar
o aproveitamento de altas do dólar no futuro”, afirma Rocha.
Empreendedores procuram estratégias para o trimestre
23/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 22-07-2018)
Pequenos empresários devem evitar dívidas a todo custo, afirma especialista

Cassio Silva e Dilma Souza, da empresa de marketing Outra Praia, em evento em São
Paulo - Eduardo Anizelli/Folhapress
Economia desacelerada, confusões na política e no Judiciário, sustos com o dólar e
problemas de logística. Acrescente ao quadro a perspectiva de alta dos juros e
demanda debilitada tanto de famílias quanto de empresas.
É esse o cenário para os próximos três meses no Brasil, até que, espera-se, a mudança
na esfera política represente o início da restauração da confiança perdida.
Diante desse contexto, a pergunta que se impõe entre empreendedores é: qual a
melhor estratégia para chegar inteiro, ou quase, a 1º de novembro? A resposta varia
de acordo com o especialista e o microempresário consultado.
Na avaliação do economista-chefe do Banco Fator, José Francisco de Lima Gonçalves,
somente ao fim do calendário eleitoral o clima econômico e o ambiente para os
negócios terão condições de mudar.
A recomendação para os pequenos empresários é evitar ao máximo o endividamento
e segurar com todas as energias sua fatia de mercado, mesmo que com menor
margem de lucro operacional.
Na pesquisa mensal sobre serviços relativa a maio, divulgada pelo IBGE em meados
de julho, a queda do varejo ampliado, que inclui automóveis e materiais de construção,
foi de 4,7% em relação ao mês anterior, descontados os fatores sazonais, em boa
medida em decorrência da paralisação dos caminhoneiros.
Alguns dos segmentos que menos sofreram em consequência da crise logística, em
um primeiro momento, foram os serviços ligados à demanda doméstica e dos ramos
de alimentação e telefonia, aponta Gonçalves.
Na mesma semana em que o IBGE divulgou seus números pouco animadores, André
Perfeito, economista da corretora Spinelli, tratava de revisar a expectativa de
crescimento do PIB neste ano. A estimativa de crescimento anual de 1,6%, que já não
era fantástica, agora é de 1,15%.

“E se o governo não tivesse liberado o PIS/Pasep, que representou mais uns R$ 39
bilhões na economia, a previsão seria ainda pior”, diz. “A essa altura, nosso problema
não é econômico, mas eminentemente de ordem política.”
Mas, na visão de Perfeito, as eleições em outubro podem afetar de forma positiva o
clima do fim do ano, com o país retornando à normalidade. “A economia está pronta
para voltar a crescer, mas 2018 será mais um ano com a economia parada”, diz.
Em sua avaliação, poderá haver ainda nova alta dos juros básicos, a Selic, a partir do
fim de outubro. O crescimento seguirá lento e o dólar poderá chegar a R$ 4 neste
semestre, segundo Perfeito.
Essa alta se dará, em boa parte, por causa das disputas comerciais abertas pelo
governo do americano Donald Trump, que tendem a continuar, além das turbulências
políticas no Brasil.
Consultor na área de energia, o economista Ricardo Buratini diz que o país vive um
“choque de realidade” provocado pela crise dos caminhoneiros e pelo cenário
internacional adverso.
“Ainda estamos com o PIB per capita 10% menor do que em 2014. É uma crise muito
séria, uma semi-estagnação da economia que dependerá de mais iniciativas para ser
revertida”, afirma.
Buratini chama a atenção para a queda relativa, nos últimos meses, do nível dos
estoques da indústria, um indicador positivo, na medida em que mostra um potencial
de recuperação rápida dos investimentos.
“Com as famílias afetadas pelo desemprego e poucos gastos em infraestrutura, não
tem demanda para a economia crescer além desse voo curto, de galinha”, avalia.
Para navegar neste período turbulento e sobreviver ao segundo semestre,
empreendedores podem recorrer a orientações de profissionais para sanar suas
dúvidas.
Há cinco anos à frente da Outra Praia, microempresa baseada em São Paulo
especializada em eventos e marketing ao vivo, a ex-bailarina Dilma Souza Campos foi
escolhida para participar de uma mentoria criada pela consultoria EY (antiga Ernst &
Young) , parte do programa Winning Women.
O projeto tem como objetivo dar dicas sobre gestão e inteligência de mercado,
questões vistas hoje como fundamentais para quem tem um negócio e precisa encarar
os dias difíceis.
Durante um ano, Dilma recebeu orientação das empresárias Chieko Aoki e Bel
Humberg, dos ramos de hotelaria e ecommerce de roupas.
Foram conselhos particularmente úteis no momento. Entre as dicas objetivas estão
ampliar a exposição da empresa junto a potenciais clientes e cuidar da margem de
lucro, deixando de lado, por exemplo, aqueles clientes que pagavam com prazo muito
longo, de até 120 dias.
De cara, sua empresa leva uma vantagem comparativa por ser uma prestadora de
serviços que fatura com empresas, não com famílias.
Segundo os especialistas, a negociação, nesses casos, tende a ser mais dura, fator
compensado pela maior estabilidade dos contratos e a dimensão dos orçamentos.

Com faturamento bruto de R$ 3 milhões no ano passado e meta de crescer 14% neste
ano, a empresária levou em conta no seu planejamento estratégico a previsão do
Sebrae de que seu setor irá crescer acima da média, o que ela sente estar ocorrendo
até agora.
“Além de estudar e me informar mais, segui a orientação de investir em inovação, o
que estamos fazendo com o lançamento de um novo serviço, o de workshops sobre
diversidade”, diz Dilma.
Também tem apostado em propostas mais criativas para vencer concorrências de
eventos para grandes empresas, seu principal filão. “Com a crise, os orçamentos
diminuíram, é preciso ser criativo gastando pouco dinheiro.”
14 datas com potencial para afetar o ambiente de negócios nos próximos três
meses
1º agosto
Fim da primeira reunião regular, no semestre, do Copom para revisão da taxa Selic
15 agosto
Último dia para partidos e coligações apresentarem o pedido de registro dos seus
candidatos
16 agosto
Início da campanha eleitoral, com a liberação de comícios, carreatas e propaganda
30 agosto
A FGV divulga o ICE (Índice de Confiança Empresarial) relativo a agosto
31 agosto
Começa a propaganda eleitoral gratuita nas TVs e rádios, que caiu de 45 para 35
dias nestas eleições
4 setembro
O IBGE divulga sua pesquisa mensal de produção industrial relativa a julho
13 setembro
Pesquisa mensal de comércio do IBGE relativa a julho
17 setembro
Fim do prazo para a Justiça Eleitoral julgar os requerimentos de registros dos
candidatos
28 setembro
A FGV divulga o Índice de Incerteza da Economia Brasileira (IIE-Br) relativo a
setembro
2 outubro
Pesquisa mensal do IBGE com o desempenho da produção industrial relativa a
agosto
4 outubro
Fim da propaganda eleitoral
7 outubro
Primeiro turno eleitoral
28 outubro
Segundo turno eleitoral
30 outubro
Início da reunião de dois dias do Copom para a revisão da taxa Seli
Empresário deve evitar aventuras neste ano, diz economista do banco Fator
23/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 22-07-2018)
Para José Francisco de Lima Gonçalves, diante de política e economia incertas
a melhor posição é defensiva
Economista-chefe do banco Fator, José Francisco de Lima Gonçalves tem um conselho
aos pequenos empresários, quando se trata de avaliar as perspectivas para os
próximos meses: evitar aventuras.

Levando em conta o calendário eleitoral, que se encerra em 28 de outubro, a
desaceleração da economia, o cenário político incerto e a debilidade do governo
federal, o mais indicado para empreendedores, em sua opinião, é colocar as barbas
de molho.

José Francisco de Lima Gonçalves, economista-chefe do banco Fator - Divulgação
“A melhor posição é a defensiva. Defender o seu share [fatia] de mercado: este é o
primeiro ponto”, afirma Gonçalves, que também é professor da Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP).
“O segundo ponto é não se endividar por causa do aumento dos juros de mercado”,
avalia. Para Gonçalves, os bancos elevam as taxas cobradas diante da perspectiva de
alta da inadimplência.
Qual o ambiente de negócios que se pode esperar para os próximos meses?
A economia desacelerou no primeiro semestre. Na virada do ano, havia muitas pessoas
animadas, com esperança, principalmente com os sinais de uma possível recuperação
do mercado de trabalho.
A meu ver, já havia indícios para duvidar dessa avaliação, pois essa “recuperação” é
consequência do crescimento de trabalhos por conta própria e de serviços sem carteira
assinada,
ou
seja,
com
o
aumento
do
mercado
informal.
Isso significa que as empresas continuam tomando decisões modestas de contratações
nos últimos meses, demitindo mais do que admitindo, ocasionando o crescimento do
setor informal. Este foi o padrão do mercado até maio.
Na visão econômica, o setor informal não é a base mais adequada para indicar o
crescimento da economia, por ser um setor instável, de remuneração mais baixa. Esse
resultado é melhor do que nada, mas é apenas uma maneira de resistir, não
representa sinal de saúde.
Será melhor que o segundo semestre do ano passado?
Em meu ponto de vista, não haverá melhora. É importante esperar e acompanhar o
emprego, pois ele se modifica de acordo com o pensamento de cada empresa.
As decisões empresariais, incluindo de contratações, podem, sim, se firmar, havendo
até a possibilidade de investimento. Se o cenário for de um nível de demissões maior
que de contratações, os planos de investimentos terão que ser adiados.
Neste período, em 2017, existiam pessoas que acreditavam na possibilidade de
reformas, de melhorias na economia e pessoas que achavam que a queda da inflação
e o aumento da renda real seriam contínuos, quando na verdade sabemos que não
funciona dessa maneira.
O problema maior é a quebra da esperança do povo, que acreditava em melhorias e,
em vez disso, percebeu problemas gravíssimos. E a inexistência de um governo que
possa resolver.

Qual o conselho para as pequenas e médias empresas em termos de
estratégia para este segundo semestre?
A melhor posição é a defensiva. Defender seu share [fatia] de mercado: este é o
primeiro ponto.
O segundo ponto é não se endividar, por causa do aumento dos juros de mercado,
pois, mesmo que a taxa básica não suba até o final do ano, os spreads bancários irão
voltar a subir em consequência do risco no aumento de inadimplências.
Quem se endividou com as taxas fixas no último semestre fez um negócio razoável.
Quem pretende se endividar neste semestre está assumindo o risco dos juros altos
cobrados pelos bancos. Por conta disso, não são viáveis investimentos no momento.
Então nada de ampliações.
Outro ponto importante é o preço. Não tem como recuperar a margem neste segundo
semestre, com a demanda em desaceleração.
Ao contrário, você tende a ter pequenas e médias empresas, que têm participação
expressiva nos serviços, sejam eles para empresas ou famílias, com crescimento de
3% ao ano.
Ou seja, eles não crescem mais 8% ou acima da inflação, como aconteceu entre 2005
e 2014.
O que isso significa?
Isso significa que a demanda existente por serviços em geral não é a mesma. E a
oferta se expandiu, havendo uma disputa de mercado que está atingindo o preço.
Dificilmente há uma recuperação de margem nesta situação. A maneira defensiva tem
essa característica, podendo até ter um sacrifício adicional de margem operacional.
Como investir em renda fixa e obter retorno maior que no Tesouro Direto
23/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 22-07-2018)
Como investir em renda fixa e obter retorno maior que no Tesouro Direto

A popularização da plataforma do Tesouro Direto proporcionou aos investidores um
ganho de rentabilidade acima das aplicações tradicionais dos grandes bancos e sobre
a decadente caderneta de poupança.
O desenvolvimento do mercado de renda fixa brasileiro deve resultar em um novo
salto de rentabilidade, mas é preciso considerar com cuidado os riscos de cada
investimento.
A plataforma do Tesouro Direto disponibiliza a negociação de títulos públicos de três
tipos: referenciados à taxa Selic, prefixado e referenciado ao IPCA. As vantagens dessa

plataforma são a possibilidade de se investir valores tão baixos quanto R$30, a liquidez
para venda e o baixo risco de crédito dos títulos. Entretanto, essas vantagens têm um
custo mínimo de 0,30% ao ano.
Com a taxa Selic em 6,4% ao ano, esse custo faz com que o título Tesouro Selic renda
apenas 95,5% do CDI que está em 6,39% ao ano.
Existem fundos de renda fixa referenciados ao CDI, com baixo risco, liquidez e com
aplicação inicial a partir de R$3 mil que rendem pelo menos 100% do CDI já líquidos
de todos os custos. Alguns desses fundos chegaram a proporcionar retornos superiores
a 105% do CDI nos últimos anos. No passado, eles estavam disponíveis apenas
para clientes private, mas já podem ser adquiridos em diversas corretoras.
O retorno superior de pelo menos 0,3% ao ano pode parecer pequeno no curto prazo,
mas resulta em uma diferença de quase 6% em 20 anos, ou de R$1,8 mil a mais se
investiu R$10 mil pelo mesmo período.
Também há as alternativas de CRIs e CRAs de empresas de baixo risco de crédito que
têm sido distribuídos a taxas líquidas de IR de 95% do CDI. Como esses títulos são
isentos de IR e o título Tesouro Selic é tributado, a diferença é significativa. Um retorno
de 95% do CDI líquido equivale a um retorno de um título sujeito a IR de no mínimo
111,7% do CDI, ou mais se o título tributado precisa ser vendido em menos de dois
anos.
A vantagem deles sobre os títulos públicos é ainda mais significativa no longo prazo
do que a descrita anteriormente. Entretanto, ela vem com um risco de crédito um
pouco maior. Para mitigar esse risco, o investidor deve limitar o investimento por
emissor em no máximo 2% a 3% de seu patrimônio.
No caso dos títulos prefixados e referenciados ao IPCA, o ganho dos títulos privados
pode ser ainda maior. Os CDBs de bancos médios com garantia do FGC, prefixados e
referenciados ao IPCA são vendidos nas corretoras com rentabilidade 20% superior à
dos títulos públicos de mesmo prazo.
Enquanto o aplicador obtém 9% ao ano de retorno no título Tesouro Prefixado de três
anos, um CDB de banco médio, de prazo similar, apresenta rentabilidade próxima a
10,8% ao ano.
Se fosse possível conseguir as mesmas taxas por vinte anos, o CDB resultaria em
rentabilidade de quase 50% superior à do título público devido ao poder dos
juros compostos.
Nos títulos referenciados ao IPCA é possível se valer dos ganhos de isenção de IR nas
debêntures incentivadas e nos CRIs e CRAs. Mesmo que o título isento tenha a mesma
taxa do título público, a isenção de IR proporciona, anualmente, retorno real líquido
34% superior ao do título público, pois a inflação também é tributada e reduz o retorno
real do título sujeito a IR.
Vale destacar que o ganho adicional dos títulos privados ocorre devido ao risco de
crédito que possuem. Para mitigar esse risco de crédito o investidor pode se valer
da garantia do FGC para as emissões bancárias e limitar a participação por
emissor nos títulos que não possuem esse seguro como os CRIs, CRAs e debêntures.
Para aqueles investidores que desejam correr menor risco de crédito, os fundos de
investimento em infraestrutura que aplicam em debêntures incentivadas são uma boa
opção, pois o gestor do fundo faz a análise de risco e diversifica em vários ativos.
Alguns desses fundos possuem investimento mínimo de R$1mil. Lembro que o
investimento mínimo em uma debênture, CRI ou CRA é próximo a R$1 mil. Logo, os

fundos permitem uma grande diversificação, ou seja, menor risco de crédito e com o
mesmo valor.
Justiça decide que motorista de aplicativo não tem vínculo trabalhista
23/07/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado em 21-07-2018)

A Justiça do Trabalho em São Paulo negou pedido de reconhecimento de vínculo de
emprego a um motorista do Cabify, aplicativo de transporte similar ao Uber.
A juíza substituta Christina de Almeida Pedreira, da 48ª Vara do Trabalho, considerou
que o motorista não comprovou enquadramento em artigo da CLT (Consolidação de
Leis do Trabalho) que define relações empregatícias.
A decisão é do dia 15 de julho. O motorista cobrava, além do registro em carteira, o
pagamento de verbas trabalhistas e rescisórios e horas extras. A juíza afirmou, na
sentença, que a prestação de serviços de transporte por meio de aplicativo é um
modelo de negócio com normas mínimas de comportamento.
"Regras comportamentais não podem ser confundidas com subordinação jurídica;
mesmo porque, nesse tipo de negócio, a autonomia do prestador dos serviços também
é inerente à relação", diz a decisão.
O Cabify considerou a decisão "muito significativa" e disse oferecer "suporte para os
motoristas parceiros que são profissionais autônomos" e usam a plataforma para se
conectar com as pessoas que buscam locomoção com segurança.
Crise dos caminhoneiros ensinou a importância da estratégia logística
23/07/2018 – Fonte: Folha de São Paulo (publicado em 21-07-2018)
Consultores defendem o gerenciamento constante de estoques para a
eficiência de um negócio

A empresária Fabiani Christine em sua papelaria, Dot Paper, em Brasília
Coelho/Folhapress

- André

Quando os caminhoneiros pararam, em maio, supermercados do país se esvaziaram
em menos de duas semanas. Explica-se: os estoques, hoje, são mantidos em níveis
baixos, para reduzir custos e aumentar a eficiência.
Para evitar que isso aconteça, seria melhor repensar os estoques? Segundo
especialistas, não é bem assim. Mas episódios de crise, como esse, exigem atenção à
estratégia logística, para que não haja desabastecimento e atrasos.

Qualquer mudança deve ser bem pensada. Se, por um lado, reduzir estoques sem
planejamento pode resultar em desabastecimento e perda de vendas, por outro,
mantê-los em patamar elevado pode corroer a lucratividade da empresa pelos altos
custos de armazenagem, diz Leonardo Marques, professor de logística da escola de
negócios da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).
Qualquer companhia deve ter estoque para atender aos pedidos, ter controle das
mercadorias em trânsito e informações corretas para dar ao cliente, segundo Heráclito
Ribas, sócio da Altrio Consulting e ex-diretor de logística da Johnson & Johnson.
“Se qualquer uma dessas atividades for displicente, incorreta ou imprecisa, o processo
logístico vai frustrar o objetivo do negócio”, diz Ribas.
Para dar conta do aumento das vendas de sua papelaria em Brasília, a Dot Paper, sem
aumentar os custos com a parte logística, a empresária Fabiani Christine optou por
fazer parcerias com fornecedores de confiança, que entregam no prazo e têm boas
opções de pagamento.
“Tínhamos um estoquista. Para cortar gastos, o estoque hoje é gerenciado de acordo
com as necessidades de produção e cuidado pelas vendedoras responsáveis pelo
setor”, diz Fabiani. Ela também trocou os carros particulares da empresa por motoboys
terceirizados para fazer entregas.
Com a abertura do atendimento via WhatsApp, que elevou as vendas em 60% dois
anos atrás, seu maior público passou a ser de São Paulo. A saída foi aderir ao uso de
Sedex e PAC, via Correios, e cobrar o frete, já que os custos com transportadora eram
muito altos.
Terceirizar ou até quarteirizar (contratar uma empresa gestora para a subcontratação
de prestadores de serviços logísticos) é uma estratégia possível para quem quer
eficiência, diz Ribas.
Ao optar pela contratação de um parceiro, é preciso observar se ele investe em
tecnologia, aponta o economista Osmar Vinci, pós-graduado em logística empresarial.
Há hoje ferramentas que fornecem informações de trânsito em tempo real, mostram
a posição dos veículos que levam os produtos, o número de entregas restantes e o
consumo de combustível. “Isso melhora a produtividade, cria mais segurança para o
negócio, reduz o custo do frete, além de fidelizar o cliente.”
No caso da estocagem, é preciso que o serviço terceirizado ofereça o melhor layout,
localização privilegiada, possibilidade de crescimento do espaço de forma rápida e
equipe especializada, que opere com tecnologia de ponta.
Recorrer a uma consultoria foi a estratégia da Kacyumara, empresa de cama, mesa e
decoração. Hoje, a marca trabalha com estoque para a pronta entrega, usando uma
ferramenta de reposição automática dos produtos desenvolvida por eles.
“Aumentamos nossa capacidade produtiva, minimizamos defeitos, reduzimos os
custos e retrabalho dentro da produção, aumentando a capacidade produtiva em 25%
com menos pessoas”, diz Júnior Almeida, gerente comercial e de marketing.
Também implementaram um sistema de localização e gerenciamento de estoques, que
reduziu os custos operacionais em 30% e acabou com atrasos no recebimento de
produtos.
Mudanças nesses processos costumam ter impacto financeiro em empresas de
qualquer tamanho. Segundo Leonardo Marques, o custo logístico representa até 25%
do total do produto. “Qualquer redução nesse custo melhora o lucro de forma direta.”

Revisar processos logísticos deve ser tarefa constante, diz Hernani Roscito, consultor
especializado em projetos de suply chain.
“Empresas que reestruturaram ou que estão passando por um processo de
readequação da sua logística estão conseguindo avançar mais rapidamente em termos
mercadológicos, promovendo ganhos financeiros reais aos seus negócios”, afirma.
Presidente da Jeep substitui Marchionne à frente da Fiat
23/07/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado em 21-07-2018)
O britânico Mike Manley, CEO da Jeep, foi nomeado neste sábado (21) presidenteexecutivo da Fiat Chrysler (FCA), substituindo Sergio Marchionne, que deixa o grupo
após 14 anos por questões de saúde.
Marchionne, de 66 anos, foi afastado de suas atividades após ter complicações em
uma cirurgia no ombro em junho deste ano. A FCA informou que surgiram
complicações inesperadas durante a recuperação do executivo, que pioraram nas
últimas horas.
O ítalo-americano, que assumiu o controle da Fiat em 2004 -e que remodelou
profundamente o grupo, sendo apontado como o responsável pela recuperação da
empresa-, já havia começado a preparar a sua sucessão, mas planejava entregar as
rédeas no decorrer de 2019.
A questão da sua sucessão é "difícil, mas vamos encontrar a pessoa adequada e
capaz", ele havia ressaltado. Além de Manley, eram apontados para o cargo o chefe
das operações europeias do grupo, Alfredo Altavilla, e o diretor financeiro
da FCA Richard Palmer.
Ferrari Marchionne, visto como o responsável da recuperação do grupo desde que
assumiu o controle, em 2004, também presidia a Ferrari e a CNH Industrial.
John Elkann, neto de Gianni Agnelli, vai assumir a presidência do conselho da Ferrari
no lugar do executivo. Louis Camilleri será o novo CEO.
Já na presidência da CNH Industrial, dona de marcas como Iveco e New Holland,
assume a britânica Suzanne Heywood, que fez carreira na consultoria McKinsey e
integrava o conselho de administração da empresa.
Mercedes-Benz apresenta o piloto automático adaptativo
23/07/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 22-07-2018)
Sistema vai deixar a tarefa do motorista menos estressante e aumentar a
segurança nas viagens rodoviárias pelas estradas do Brasil.
A Mercedes-Benz promete dar um refresco para os motoristas de ônibus deste nosso
Brasil. Neste mês, a montadora alemã apresentou o ACC, piloto automático adaptativo
para os ônibus rodoviários.
Esse sistema de segurança, por meio de sensores na dianteira, ajuda o motorista a
manter o ônibus numa distância segura em relação ao veículo que vai à frente. Se o
condutor não reagir, o sistema entra em ação, freando ou acelerando
automaticamente o veículo para evitar o impacto.
O ACC acelera e freia automaticamente e se desabilita a uma velocidade menor que
15 km/h. Independentemente da ativação do ACC, o motorista tem total autonomia

para acelerar ou frear, bastando usar os pedais para
isso. Ou seja, o condutor tem sempre o domínio do
veículo.
Esse equipamento vai mais além do que um piloto
automático convencional, que mantém uma velocidade
constante do veículo conforme determinado pelo
motorista, proporcionando redução do consumo e diminuição do estresse do condutor.
”O piloto automático adaptativo reduz o risco de acidentes, trazendo mais segurança
para os passageiros, os motoristas e os outros veículos da via“, ressalta Walter
Barbosa, diretor de Vendas e Marketing de Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil.
”Graças à atuação de sensores, esse avançado sistema identifica os veículos à frente
a partir de 200 metros, mesmo numa situação de neblina, vantagem muito importante
nas estações frias do ano, aumentando a segurança e conforto nas estradas. Além
disso, pelo fato de atuar automaticamente, o ACC alivia o estresse do motorista, que
pode se concentrar mais à condução e ao tráfego“.

”A introdução do ACC nos nossos ônibus rodoviários O 500 representa um importante
passo da nossa empresa no rumo do ônibus autônomo com sistemas ativos de
segurança no Brasil“, afirma Walter Barbosa.
”Estamos antecipando uma tecnologia já presente no inovador Future Bus MercedesBenz na Europa, que demonstrou sua eficiência e confiabilidade em trechos de circuito
fechado de BRT na Holanda. Ou seja, radares, sensores, câmeras, sistema de
navegação GPS controlado por satélite e conectividade, elementos do Future Bus,
naturalmente serão a referência para o desenvolvimento e operação do nosso futuro
ônibus autônomo aqui no Brasil. Temos conhecimento e ampla experiência para isso“.
Teste
Para mostrar como o ACC funciona na prática, a Mercedes convidou jornalistas para
uma voltinha na região da sua fábrica, em São Bernardo do Campo. E é realmente
impressionante a eficiência do piloto automático adaptativo. Com uma tela e câmeras
que mostravam os pedais do ônibus, nós pudemos acompanhar ao vivo o
funcionamento do sistema.
A partir de 15 km/h, o ACC entra em ação e o motorista pode se concentrar única e
exclusivamente na direção do veículo. Se um veículo entrar na frente do ônibus
inesperadamente, o piloto automático aciona o freio sem a necessidade de intervenção
do motorista. Um equipamento que amplia a segurança nas viagens rodoviárias.
10 itens que deixam seu carro melhor e mais caro
23/07/2018 – Fonte: Folha e S. Paulo (publicado em 21-07-2018)
Carro básico é coisa do passado. Entre os 20 modelos mais vendidos do Brasil no
primeiro semestre, apenas 2 não eram equipados de fábrica com ar-condicionado,
direção assistida e acionamento eletrônico dos vidros e das travas das portas.
Essas exceções são o Renault Kwid Life (R$ 32,5 mil) e o Fiat Mobi Easy (R$ 32,6 mil).

A mudança de comportamento do consumidor faz os modelos "pelados" serem difíceis
de revender e muito depreciados. Além de melhorar a vida a bordo, equipamentos de
conforto e segurança ajudam a preservar o valor.
A professora Aline Iozzi, 39, trocou seu Fiat Palio Fire 2009 básico, duas portas, por
um Honda Fit LX 2018 automático. A melhor oferta que obteve pelo seu antigo carro
foi de R$ 10 mil.
De nada adiantava o Fiat estar em bom estado de conservação: a falta de
equipamentos limitava seu mercado.
Um Palio de mesmo ano, quilometragem e versão, mas completo e com quatro portas,
poderia ser vendido para uma loja por R$ 14 mil, segundo cálculo da KBB, empresa
especializada na precificação de carros novos e usados.
Dos dez itens que mais valorizam o automóvel, os de custo mais elevado são o teto
solar panorâmico e o câmbio automático. Juntos, podem elevar o preço do veículo em
até R$ 10 mil. A lista inclui ainda sistema de som que se conecta a smartphones e
rodas de liga leve em vez de calotas.
Há também itens adicionais que melhoram o carro e podem ser instalados em oficinas
independentes. Os mais procurados segundo lojistas ouvidos pela reportagem são
bancos de couro (a partir de R$ 1.500) e câmera de ré (de 150 a R$ 500, com tela
instalada no painel ou no retrovisor).
As montadoras começam a investir em acessórios instalados na fábrica. A FCA Fiat
Chrysler têm áreas contíguas às linhas de montagem que se dedicam a instalar
opcionais.
Segundo Guilherme Vasconcelos Ferreira, coordenador da área acessórios das marcas
Fiat e Jeep, o cliente escolhe o que deseja adicionar no carro e já recebe o veículo com
os equipamentos.
No site da Fiat, o pacote que inclui forração de couro e airbags laterais para um sedã
Cronos 1.8 flex (R$ 57,5 mil) custa R$ 2.600.
Na Renault, a diferença de preço entre o Kwid básico e a versão equipada com arcondicionado e direção elétrica é de R$ 5.000.
Para a professora Aline, o mais importante foi o ganho de segurança proporcionado
pelo carro novo. "Nem imaginava que esse Fit tinha airbags laterais, mas fiquei
animada ao saber. Tenho dois filhos e pouca experiência em estrada", diz a professora.
Além de tornar o veículo mais seguro, itens adicionais de proteção devem valorizar o
bem no futuro.
Em dezembro, o Contran (Conselho Nacional de Trânsito) divulgou uma lista de
exigências para homologação de novos carros que entrará em vigor gradativamente.
Uma das propostas é a maior proteção ao ocupante em impactos de lado, o que fará
os airbags laterais serem indispensáveis.
Novo jipe da Volvo freia sozinho e evita barbeiragem
23/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 21-07-2018)
Quem deseja comprar um Volvo XC40 precisa ter um pouco de paciência. Unidades
adquiridas no começo de julho serão entregues em agosto ou setembro, a depender
da versão.

A montadora até gostaria de trazer mais carros para o Brasil, mas a fábrica de Ghent,
na Bélgica, não dá conta da demanda. O utilitário é um sucesso global.
Segundo Luiz Rezende, presidente da Volvo Cars no Brasil, o lançamento fará a
empresa sair do patamar de 4.000 importados vendidos por ano para chegar aos
6.000.
Para descobrir se vale a pena entrar na fila de espera pelo jipe de luxo, o XC40 passa
pelo teste Folha-Mauá.
O carro, cedido pela Volvo na versão intermediária T5 Momentum (R$ 195 mil), tem
4,42 metros de comprimento. É o menor utilitário da linha Volvo, que oferece também
os modelos XC60 e XC90.
O motor 2.0 turbo de 255 cavalos coloca o novo SUV entre os mais rápidos de seu
segmento. Ao cravar 7,1 segundos na aceleração de 0 km/h a 100 km/h, o modelo de
origem sueca foi meio segundo mais rápido que o BMW X1 xDrive25i (R$ 233 mil).
Há bom espaço para ocupantes e suas bagagens, acomodadas em um porta-malas
que oferece 460 litros de capacidade.
O câmbio é automático, com oito velocidades. A versão mais cara chama-se R-Design
(R$ 215 mil) e tem borboletas instaladas atrás do volante, que permitem trocas
manuais das marchas.
O XC40 tem tração nas quatro rodas, rodando a maior parte do tempo com 90% de
força concentrada na dianteira e 10% na traseira.
Conforme a necessidade, a tração se ajusta automaticamente, até chegar a 50% em
cada eixo. O recurso ajuda a superar terrenos acidentados e auxilia na estabilidade
em trechos rodoviários.
O bom comportamento em trechos sinuosos disfarça a altura da carroceria. Em caso
de barbeiragem, controles eletrônicos se esforçam para recolocar o carro na trajetória.
Se o trânsito adiante parar repentinamente e o motorista estiver distraído, sensores
detectam o perigo e acionam os freios. Essa situação foi vivenciada em uma avenida
movimentada de São Paulo.
O XC40 emitiu sinais luminosos e um apito assustador, mas começou a reduzir a
velocidade enquanto o condutor ainda se preparava para pisar fundo no freio. Tudo
aconteceu em frações de segundo.
O recurso não é exclusividade da linha Volvo. Modelos Volkswagen, Nissan e Ford
também oferecem esse item como opcional em alguns de seus automóveis.
Itens de segurança somam pontos nas avaliações de proteção aos ocupantes. O XC40
obteve nota máxima no crash test promovido pela Euro NCAP, entidade que avalia a
segurança dos carros.
Outro item de segurança do Volvo é o sistema que lê placas de velocidade, desde que
estejam bem conservadas. A informação é exibida no painel, para evitar que o
motorista exceda os limites.
O problema nesse caso são as variações abruptas de velocidade nas ruas de São Paulo,
com sinalização nem sempre visível. É melhor confiar nas orientações dos aplicativos
de navegação de smartphones.
Tantos recursos são essenciais em tempos de carros repletos de recursos que distraem
o motorista.

O sistema multimídia do XC40 parece um tablet. As funções são alternadas com toques
na tela. Funções de som, navegação e ar-condicionado dividem o mesmo espaço.
Um botão permite modificar o modo de condução do carro, privilegiando o
desempenho ou a economia. O Volvo fez a média de 13,1 km/l na estrada, inferior aos
14,1 km/l registrados pelo BMW X1 na mesma condição.
Com preço parelho ou menor que o cobrado por concorrentes de mesmo porte e bons
resultados em desempenho e segurança, o Volvo é uma opção interessante. Seu
problema é o baixo volume de importações para o Brasil.
Zen cresce acima da média com novos projetos e mais exportação
23/07/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 21-07-2018)

Linha de montagem de impulsores da Zen em Brusque (SC): crescimento
acelerado
Faturamento já avançou 25% no primeiro semestre e deve fechar o ano 20%
maior
Com novos projetos e mais exportação, a catarinense Zen, fabricante de impulsores
para motor de partida, polias e tensores, experimenta crescimento acima da média
de mercado.
Os mil empregados da fábrica de Brusque (SC) trabalham em três turnos para atender
a expansão das vendas, que chega a 25% no primeiro semestre, comparado ao mesmo
período de 2017. A expectativa é fechar o ano inteiro com faturamento 20% maior do
que os R$ 200 milhões do exercício anterior – que já foi 8% mais alto que em 2016.
Presidente a Zen, Gilberto Heinzelmann explica que o crescimento mais acelerado é
resultado da combinação de aumento da produção de veículos no País, ganhos de
participação de mercado nacional e internacional com fornecimento de impulsores para
três dos quatro maiores fabricantes globais de motores de partida (Bosch/SEG, Valeo
e BorgWarner), expansão das exportações nas receitas em reais (pelo efeito cambial
da valorização do dólar), além de novos produtos desenvolvidos dentro de casa que
estão ampliando o horizonte de negócios, como polias de roda livre (OAP) que há um
ano começaram a ser fornecidas às fabricantes de veículos acopladas aos alternadores
da SEG (ex-Bosch), além de pinos impulsores para motores de partida de veículos com
start-stop, também da SEG.
Estão sendo colhidos resultados de investimentos certeiros em modernização industrial
e engenharia, que consomem 10% do faturamento anual da Zen, 5% direcionados ao
desenvolvimento próprio de produtos. Com isso, a pequena fábrica fundada nos anos
1960 pelos irmãos Nelson e Hylário Zen ganhou peso de competidor internacional
diante de gigantes multinacionais do setor.

“Muitas empresas do setor não conseguem dar o passo adiante de passar do
mercado de reposição para fornecer ao OEM (original) porque não têm
domínio de tecnologia. Sem isso não se tornam uma opção viável para
montadoras ou seus fornecedores diretos. A Zen conseguiu dar esse passo
porque investe na engenharia própria e manufatura, para oferecer opções
mais vantajosas aos clientes”, avalia Heinzelmann.
Hoje a Zen fornece um terço dos componentes que produz diretamente a fabricantes
de equipamentos originais (OEM) – que vão para linhas de montagem de veículos no
Brasil e exterior – e mais da metade do faturamento (53%) vem das exportações para
cerca de 60 países. “Fornecer aos OEM globalmente é um desafio que eleva nossa
qualidade e produtividade, o que também ajuda a melhorar a reputação na reposição.
Essa combinação nos mantém mais competitivos em todos os mercados por méritos e
não por proteções tarifárias ou cambiais”, afirma Heinzelmann.
A Zen tem em carteira mais de 15 clientes globais OEM, incluindo alguns na China e
Índia, países que usualmente superam em custo empresas brasileiras. A presença
internacional está crescendo, a empresa mantém escritórios comerciais próprios nos
Estados Unidos e Alemanha, além de armazéns em Detroit e Miami (EUA) e Hong
Kong. Até o fim deste ano deverá iniciar operações de produção na China, em
sociedade que ainda está em negociação.
PRODUÇÃO VERTICAL
O domínio tecnológico da Zen também é expresso na verticalização da produção na
planta de 40 mil metros quadrados cobertos em Brusque, que começa no laboratório
de desenvolvimento, passa pela ferramentaria própria e prossegue em um intenso
parque de transformação de aços longos (o principal insumo, fornecido pela Gerdau)
que envolve mais de 20 prensas de conformação a frio, 250 máquinas de usinagem
(CNC), 13 injetoras de plástico e 10 linhas de montagem para produzir uma longa lista
de 1,6 mil componentes (part numbers).
“Escolhemos abrigar a maioria dos processos aqui dentro, em vez de comprar de
fornecedores itens prontos, porque assim temos controle total da qualidade dos
componentes que produzimos, é isso que garante competitividade internacional para
fornecer ao OEM”, explica o diretor industrial Eduardo Bertolini.

Vista aérea da planta da Zen em Brusque: 120 mil m2, com 40 mil m2 de área
industrial coberta para produzir 1,6 mil itens
FORÇA DA ENGENHARIA PRÓPRIA
Exemplo número um do “passo adiante” para se transformar em fornecedor OEM
global foi o desenvolvimento da polia de roda livre (OAP), cada vez mais empregada
nos alternadores – a configuração com rolamento interno reduz ruído, vibrações e
arrasto do motor, o que diminui consumo de combustível e aumenta a durabilidade
dos componentes.

A engenharia da Zen conseguiu projetar sua OAP com características próprias,
oferecendo pela primeira vez uma opção ao domínio de anos do grupo alemão
Schaeffler, até então o único fornecedor OEM do componente. Há 13 anos a Zen entrou
no mercado de reposição com sua OAP e desde o ano passado começou a fornecer
também à Bosch/SEG como equipamento original.
A Zen já produz perto de 100 mil OAP/mês, incluindo o fornecimento OEM e mercado
de reposição, que também tem clientes industriais que compram o componente
fabricado pela empresa catarinense e o colocam à venda com marca própria, como é
o caso da Hella atualmente que adquire da Zen a polia que distribui.
O mesmo acontece com os 100 mil tensores de correia produzidos por mês em
Brusque, 50% deles vendidos pela Zen em kits de reparo com sua marca e outra
metade fornecida à Continental.
“Fornecer a empresas globais OEM ou que colocam a marca deles no
componente que fazemos nos torna mais competitivos, pois é prova do alto
padrão de qualidade que alcançamos”, destaca o diretor de vendas e
marketing David Catasiner.

Os principais produtos desenvolvidos pela Zen (da esquerda para a direita):
impulsores para motores de partida, polias de roda livre OAP para
alternadores, polias de roda livre com amortecimento OAD e tensores de
correia
Há quatro anos um segundo passo adiante da engenharia da Zen foi dado com o
desenvolvimento da polia de roda livre com amortecimento torcional (OAD), uma
evolução da OAP que custa o dobro, mas reduz ainda mais ruído, vibração, atrito e
consumo, por isso especialmente indicada de motores diesel e três-cilindros.
O componente de alternador começa a ganhar volumes cada vez maiores de
exportação aos Estados Unidos e Europa, inclusive como equipamento original (OEM).
Com uma solução mais barata, desta vez a Zen quebra o monopólio da canadense
Litens, até então única fornecedora global da OAD.
Com quase 550 mil unidades produzidas por mês, com fornecimento meio-a-meio OEM
e reposição, os impulsores de partida continuam sendo o carro-chefe da Zen, com
64% das vendas, enquanto polias de roda livre respondem por 14%, os tensores por
11% e outros componentes de menor escala (como anéis de pulso para ABS e peças
internas de impulsores) têm parcela de outros 11% nas receitas.
“Há pouco tempo os impulsores eram mais de 70% do faturamento, e os pedidos
continuam crescendo, mas a participação porcentual está caindo porque estamos
vendendo mais de outros componentes”, explica Catasiner, que prevê “boas
oportunidades” surgindo no horizonte com as polias OAP e OAD – para esta última a
estimativa é mais que dobrar os volumes até o fim do próximo ano.
IMPULSO DO START-STOP AOS IMPULSORES
“A vantagem de ser uma empresa de capital 100% nacional de dona de sua própria
engenharia é que as decisões sobre o que e quanto produzir podem ser tomadas com

agilidade, sem depender de matrizes no exterior”, acrescenta o executivo francês, ele
mesmo um ex-cliente da Zen quando trabalhou na Bosch.
Exemplo disso é a ampliação no fornecimento de novos impulsores para motores de
partida de sistemas start-stop, que têm maior exigência de durabilidade e tolerâncias
muito restritas – enquanto um motor de arranque normal é feito para suportar perto
de 40 mil partidas, o start-stop precisa alcançar mais de 300 mil ciclos e a nova
geração do sistema chega a 600 mil. Por isso a Zen precisou desenvolver novos
processos e comprar máquinas de alta precisão para produzir o componente, no
momento 100% exportado à Bosch/SEG na Europa.
Com o crescimento da aplicação do start-stop também no Brasil, a Zen já negocia o
fornecimento local dos superimpulsores, mas a maior demanda deve continuar sendo
do exterior.
Segundo Catasiner, na Europa o sistema que desliga o motor quando o carro para já
está presente em 70% dos automóveis novos vendidos, enquanto no mercado
brasileiro mal alcança 10%, a maioria em modelos importados. Mas a estimativa é que
esse porcentual chegue a 40% em cinco a seis anos, principalmente para alcançar
metas de eficiência energética mais apertadas já previstas no Rota 2030.
“A Zen nunca precisou de incentivos para investir em desenvolvimento, como fizemos
nos últimos anos, mas o recém-aprovado Rota 2030 traz pela primeira vez apoio a
pesquisa e desenvolvimento do setor de autopeças. Vamos estudar como usar os
benefícios do programa para continuar a evoluir com engenharia própria”, afirma
Catasiner.

