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Fonte: Bacen
Gasto com pessoal estourou em quase metade das prefeituras do Paraná
21/08/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Cidades que persistem no desrespeito ao limite imposto pela Lei de
Responsabilidade Fiscal não conseguem receber transferências voluntárias
nem contrair empréstimos

Dos 399 municípios do Paraná, 166 estão acima de algum dos limites de gasto com
pessoal previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Na situação mais crítica, quando
os gastos municipais com pessoal ultrapassam o limite máximo, que é de 54% da
Receita Corrente Líquida (RCL), há 43 cidades. Outros 55 municípios estão acima do
limite prudencial, de 51,3% da RCL, e os 68 restantes superaram o limite de alerta,
quando 48,6% da Receita Corrente líquida destina-se a gastos com pessoal.
Esse indicador é mais uma evidência do discurso que tem sido repetido pela maioria
dos prefeitos que assumiram o cargo em janeiro deste ano: as prefeituras estão na
pindaíba e, espremidas pelos gastos obrigatórios, não conseguem expandir a
prestação de serviço nem melhorar a infraestrutura urbana.

Prefeitos, especialistas em finanças municipais e o Tribunal de Contas apontam, em
consonância, que a crise econômica foi a principal responsável por colocar os
municípios nesta situação.
Entre os 43 municípios paranaenses que extrapolaram o limite máximo para gastos
com pessoal, apenas quatro arrecadaram mais que o esperado em 2016. Os outros 39
precisaram lidar com uma frustração de receita de 16%, em média.
“O poder público vive de arrecadação e a crise afeta a arrecadação de impostos e
diminui a receita; diminuindo a receita, isso afeta o índice: ele aumenta mesmo sem
que o gestor dê aumentos ao funcionalismo. Em função da queda da arrecadação,
diminui o patamar da Receita Corrente Líquida, que é o indexador da despesa com
pessoal”, explica Mauro Munhoz, coordenador-geral de Fiscalização do Tribunal de
Contas do Paraná.
Essa explicação é circunstancial. Há questões estruturais que deixam o terreno mais
fértil para o surgimento de problemas nos caixas municipais em épocas de vacas
magras na economia.
Questões de fundo
Em um estudo realizado sobre os gastos com pessoal nas prefeituras com base em
dados de 2016, a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) deixou claro que a
situação é nacional – dos mais de 1,6 mil municípios analisados, 62% estão acima dos
limites prudencial ou máximo – e que existe um histórico de ações de governo que
fazem com que as finanças municipais estejam pressionadas. Na análise da instituição,
a municipalização da prestação dos serviços de saúde e educação – que são as áreas
municipais que mais exigem mão de obra – é a origem do problema dos gastos com
pessoal.
“Para fazer frente a estas novas demandas, os municípios tiveram que se aparelhar
melhor, investindo em capacitação técnica e sobretudo em pessoal. Na área de saúde,
por exemplo, a União detinha, na década de 80, cerca de 800 mil servidores e hoje
conta com cerca de 40 mil. Essa queda no número de servidores federais teve de ser
compensada com o aumento de funcionários nas prefeituras para a execução das
políticas de saúde pública”, diz o estudo.
Outra queixa da entidade municipalista é a imposição de políticas de valorização
salarial sem uma fonte de financiamento para cobrir o aumento de despesas. “Por
exemplo, sem dar nenhum aumento salarial, o gasto com pessoal de uma prefeitura
irá sofrer aumento, pois tem o piso do magistério que garante aumento real aos
professores, só que a receita do Fundeb não segue a mesma tendência”, diz a análise.
Tentativas de solução
Apesar dessas raízes históricas e que envolvem diferentes níveis da federação, a
solução dos problemas com o nível de gastos com pessoal é urgente e cabe aos
prefeitos. Caso o desrespeito ao limite perdure por mais de oito meses os municípios
já passam a sofrer as sanções previstas na legislação.
Os maiores problemas são o impedimento de receber transferências voluntárias dos
governos estadual e federal e a impossibilidade de contrair empréstimos. Em
municípios pequenos, cuja receita depende ma maior parte de repasses federais, essas
vedações praticamente inviabilizam qualquer possibilidade de se obter recursos para
obras de infraestrutura.
Nestes oito meses de carência que a prefeitura tem para retornar aos patamares legais
antes do sofrer sanções, os prefeitos concentram esforços em diminuir a despesa com
pessoal e aumentar a receita.

Em Cambé, um dos municípios do estado que tem a maior taxa de despesas com
pessoal, esse índice vem sendo reduzido principalmente com a diminuição no número
de cargos em comissão, a racionalização das funções gratificadas, a suspensão do
reajuste dos servidores e o aumento da eficiência na arrecadação.
Em dezembro de 2016 a prefeitura gastou 59,9% da RCL com pessoal. Já no primeiro
quadrimestre deste ano o índice caiu para 57,8% e dados preliminares apontam que
a cidade fechará o segundo quadrimestre com 56,1% da RCL destinada a gastos com
pessoal, ainda acima do limite, mas em um patamar menor que o registrado no início
do ano.
O coordenador-geral de Fiscalização do Tribunal de Contas do Paraná reconhece os
esforços que vêm sendo feitos pelos munícipios, mas aponta que as soluções
emergenciais são paliativas. “O gestor público não se prepara para os momentos de
crise, não trabalha com planejamento de longo prazo. As crises são cíclicas, se você
não trabalhar preventivamente, com planejamento de longo prazo, quando elas
chegam, normalmente acontece isso, muitos municípios que estão sempre muito
pertos do limite veem seus limites extrapolados”, afirma Mauro Munhoz.
Limites desrespeitados
Com a queda das receitas, prefeituras do Paraná não estão conseguindo manter os
gastos com pessoal dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade
Fiscal
Limites
Municípios que ultrapassaram o limite

Fonte: TCE-PR. Infografia: Gazeta do Povo.
Paraná abriu 24 mil empregos em 2017. Saiba quais os setores campeões de
vagas!
21/08/2017 – Fonte: Tribuna PR

O Paraná seguiu a tendência de recuperação do mercado de trabalho em julho, com
um saldo de 959 vagas. Com isso, o Estado já acumula, de janeiro a julho, a criação
de 24.041 empregos com carteira assinada, já descontadas as demissões. Os dados
são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do
Trabalho.
Foi o quinto melhor saldo do país, atrás de São Paulo (86.049), Minas Gerais (68.454),
Goiás (45.142) e Mato Grosso (26.510). No Sul, o Paraná liderou a geração de

emprego, à frente de Santa Catarina (22.458) e Rio Grande do Sul (262). Para Julio
Suzuki Júnior, diretor-presidente do Ipardes, os dados confirmam a recuperação
gradativa do mercado de trabalho. “Talvez não na velocidade desejada, mas o Paraná
vem degrau por degrau melhorando os níveis de abertura de novas vagas”, diz.
O bom resultado do Paraná foi puxado principalmente pela indústria e pelo setor de
serviços, que somam saldos de 11.282 e 13.021 respectivamente. “A indústria vem
dando resposta e mostra que buscou caminhos alternativos à crise. Os serviços, por
sua vez, vêm criando mais emprego com o reaquecimento da demanda interna”,
aponta Suzuki Júnior.
Na indústria, os destaques foram os setores químico, de produtos farmacêuticos,
veterinários e de perfumaria, com 1.075 vagas. A indústria têxtil, de vestuário e
artefatos de tecidos ficou com saldo de 2.919, e indústria de produtos alimentícios,
bebidas e álcool etílico, com 5.694. No setor de serviços, os maiores saldos foram no
comércio e administração de imóveis, valores mobiliários e serviços técnicos (4.640),
serviços de alojamento, alimentação, reparação, manutenção, redação (3.260) e
ensino (3.092).
Setores
Dos oito setores pesquisados no Caged, o Paraná teve resultado positivo em seis. Além
da indústria e dos serviços, destaques para a agropecuária (2.750), administração
pública (194), construção civil (184) e serviços industriais de utilidade pública (125).
Os únicos resultados negativos vieram do comércio, com a eliminação de 3.447, e
atividade extrativa mineral, com redução de 67 vagas.
No mês de julho, o destaque também foi a indústria de transformação, com saldo de
789 postos, seguida do setor de serviços com (772) postos formais de trabalho. Julho
não apresentava saldo positivo de empregos desde 2014. Em 2015 registrou saldo
negativo de (-12.355) e 2016 (-5.618) postos.
A novidade do mês foi a recuperação do comércio, que voltou a apresentar números
positivos com saldo de 102 postos. A expectativa é que o comércio varejista também
se recupere nos próximos meses, por conta das vendas de fim de ano. A agricultura
apresentou saldo positivo de 249 vagas.
Ford cancela 80 demissões e abre PDV em São Bernardo
21/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
Em assembleia realizada na manhã desta sexta-feira, 18, os trabalhadores na Ford
que tiveram a demissão anunciada no último dia 10 aprovaram a proposta apresentada
pela montadora após quatro dias de negociação com o Sindicato dos Metalúrgicos do
ABC. Pelo acordo, retornarão à fábrica 80 do total de 364 metalúrgicos demitidos.
Ao restante dos trabalhadores será oferecido um Programa de Demissão Voluntária
(PDV), que pagará o valor referente a 83% do salário por ano trabalhado, com
acréscimo de R$ 30 mil àqueles metalúrgicos que têm até dez anos de fábrica.
Aos trabalhadores que possuem restrição médica, o valor pago será referente a 140%
do salário por ano trabalhado, mais R$ 7,5 mil.
Como os trabalhadores tinham estabilidade até janeiro de 2018, garantida pelo acordo
coletivo firmado em 2016, àqueles que não aderirem ao PDV a montadora pagará o
valor de cinco salários referentes a esse período.
“Foi um processo muito difícil e o resultado que não atende a tudo, mas entendemos
que foi o possível de construir”, avaliou o coordenador do Comitê Sindical na Ford,
José Quixabeira de Anchieta.

“Com muito esforço, conseguimos o retorno dos 80 trabalhadores. A empresa foi
irredutível, alegando que haverá mais um corte no volume de produção em setembro.”
Correios devem reabrir plano de demissões para cortar mais 5,46 mil vagas
21/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
Em nova medida para reduzir as despesas da estatal, que tem mais um ano de
prejuízo, os Correios devem reabrir no mês que vem seu programa de demissões
voluntárias. O objetivo agora é reduzir o quadro em 5,46 mil empregados, o que
representaria uma economia mensal de R$ 54,5 milhões na folha de pagamento.
Após passar pelos departamentos jurídico e de recursos humanos, o plano foi aprovado
na quarta-feira, 16, pela diretoria da companhia e agora só depende de aprovações
burocráticas, como a autorização do conselho de administração e do Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, para ser anunciado.
Embora tenha tido um grande número de adesões, com 6,26 mil desligamentos –
permitindo à empresa reduzir em R$ 68,6 milhões os gastos mensais com pagamentos
de salários, ou R$ 543,5 milhões até o fim do ano -, o programa de demissões
voluntárias executado durante o primeiro semestre ficou aquém do objetivo dos
Correios de cortar 8,2 mil empregados e enxugar a folha em R$ 72,9 milhões por mês.
Essas metas foram revistas para cima e, com a reabertura do programa, o objetivo
passa a ser cortar, neste ano, 10% de um efetivo que, antes do processo de
enxugamento da folha, somava aproximadamente 117 mil empregados. Se conseguir
isso, a estatal vai reduzir em R$ 123 milhões por mês os gastos com salários a partir
de 2018.
A ideia é reabrir o programa de demissões a empregados que trabalham há pelo menos
15 anos na companhia de serviços postais. Para ampliar o público elegível do que é
chamado pela empresa de Plano de Desligamento Incentivado (PDI), foi retirado o
requisito que restringia a possibilidade de adesão aos funcionários com, no mínimo,
55 anos de idade. O prazo da nova etapa do PDI vai de setembro até o fim do ano.
Procurada, a estatal confirmou que está avaliando a reabertura do plano.
A proposta da companhia, conforme apurou o Estadão/Broadcast, é parcelar a
indenização oferecida como incentivo aos pedidos de demissões em pagamentos
mensais, limitados a um teto de R$ 10 mil, pelo prazo de até oito anos. Nas contas
dos Correios, as condições do programa são atraentes a um contingente de 9,1 mil
funcionários. A meta é que 60% desse total deixe a companhia. Só entre carteiros, o
objetivo é tirar 2 mil profissionais das ruas.
Segundo relatório apresentado na reunião da diretoria que aprovou a proposta, o
relançamento do PDI é necessário para cortar gastos com pessoal e adequar o efetivo
à nova realidade econômica. Mesmo após implementar outras medidas para
reequilibrar as finanças, como a redução de cargos gerenciais e técnicos, a empresa
prevê encerrar 2017 com prejuízo.
Ministro do Planejamento afirma que valor do salário mínimo só será
conhecido em dezembro
21/08/2017 – Fonte: G1
O governo baixou em R$ 10, de R$ 979 para R$ 969, a previsão para o salário
mínimo em 2018.
O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, gravou um vídeo para esclarecer que o
valor do salário mínimo só será conhecido em dezembro, que é quando será conhecida

a taxa da inflação do ano. O vídeo foi postado nos perfis do Ministério do Planejamento
no Twitter e Facebook nesta segunda-feira (21).
O reajuste do salário mínimo é feito por meio de uma fórmula que soma a variação do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior, calculado pelo IBGE;
e o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes.
A previsão de que o salário mínimo no ano que vem seria de R$ 979 está na proposta
da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2018, enviada pelo governo ao Congresso
em abril e sancionada pelo presidente Michel Temer no início de agosto.
Como o PIB teve forte retração em 2016, a correção do mínimo no ano que vem levará
em conta somente a variação do INPC de 2017. Entretanto, o governo está prevendo
agora que a variação do INPC será menor que a estimada antes. Por isso a correção
do do salário mínimo em 2018 também deve ser menor.
Assim, o governo baixou em R$ 10, de R$ 979 para R$ 969, a previsão para o salário
mínimo em 2018. A redução, se confirmada, deve gerar uma economia de R$ 3 bilhões
ao governo no ano que vem.
Oliveira abriu o vídeo dizendo que são falsas as notícias que circulam na internet nas
redes sociais a respeito do salário mínimo.
Segundo ele, não é verdade que o governo reduziu o salário mínimo. "O que está
valendo hoje para 2017 é o salário mínimo de R$ 937 e para 2018 vale o que está na
lei, ou seja, o salário mínimo será reajustado pela inflação. Mas o valor definitivo só
será conhecido em dezembro, quando teremos um número mais preciso sobre a
inflação de 2017", afirmou.
O valor do salário mínimo proposto para o próximo ano ainda está distante do valor
considerado como "necessário", segundo cálculo do Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).
De acordo com o órgão, o salário mínimo "necessário" para suprir as despesas de uma
família de quatro pessoas com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário,
higiene, transporte, lazer e previdência deveria ser de R$ R$ 3.810,36 em julho deste
ano.
Pequenos negócios geram emprego em julho, mas grandes demitem, diz
Sebrae
21/08/2017 – Fonte: G1
No acumulado do ano, micro e pequenas empresas criaram 264,3 mil
empregos; as médias e grandes extinguiram 169,2 mil vagas no período.
As micro e pequenas empresas encerram o mês de julho com um saldo de 43,7 mil
empregos gerados, enquanto as médias e grandes fecharam 6,8 mil postos de
trabalho. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged)
e foram compilados pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae).
Foi o quarto mês seguido em que os pequenos negócios abriram mais vagas do que
demitiram. No acumulado do ano, eles criaram 264,3 mil vagas. Já companhias
maiores fecharam 169,2 mil postos no período. Veja nos gráficos:
Esse fenômeno é explicado por uma série de fatores, entre eles o alto custo das
demissões para as empresas pequenas e a proximidade que elas têm com os

funcionários, o que dificulta as dispensas, segundo o diretor-presidente do Sebrae,
Guilherme Afif Domingos.
"A relação pessoal no trato do emprego faz com que a última coisa em que a micro e
pequena empresa pense é em desempregar. Até porque ela é uma grande família",
afirmou.
A substituição de mão de obra por máquinas é outro motivo que leva as grandes
corporações a fazerem mais cortes, na visão de Afif.
"Quem faz isso é quem tem intensidade de capital. O desemprego estrutural está
exatamente nas grandes indústrias, que vivem um processo de robotização e
digitalização em progressão geométrica", emenda.
No geral, o país abriu 35,9 mil vagas em julho, segundo o Caged. Foram registradas
1.167.770 contratações e 1.131.870 dispensas de trabalhadores com carteira
assinada.
Dados divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) revelaram que falta trabalho para 26,3 milhões de brasileiros, que estão
desocupados ou subocupados (trabalham por poucas horas). O número de
desempregados ficou em 13,5 milhões em junho (dados mais recentes).
Por área
Em julho o setor que mais gerou empregos entre os pequenos negócios foi o de
serviços, com a abertura de 18 mil vagas.
Em seguida veio o comércio, com 10,3 mil. Os negócios de construção civil abriram
7,6 mil postos de trabalho.
Empresários retomam confiança
21/08/2017 – Fonte: CNI
Após duas sucessivas quedas, o ICEI em agosto subiu para 52,6 pontos. Por se afastar
da linha divisória de 50,0 pontos, o ICEI de agosto mostra uma maior confiança por
parte dos empresários. Entretanto, mesmo com o aumento nesse mês, o ICEI continua
abaixo da sua média histórica de 54,0 pontos.
Agosto/2017

Recuperação mais forte não é disseminada
21/08/2017 – Fonte:EM.com
A recuperação mais forte do que a média nas atividades industriais que utilizam mais
tecnologia na cadeia de fabricação de seus produtos pode não ser totalmente
disseminada. O presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam),
Wilson Périco, considera a recuperação ainda apenas pontual.

“Alguns poucos segmentos estão mostrando resultado positivo, mesmo na indústria
de eletrônicos, porque dependemos muito da confiança do consumidor. A taxa de
desemprego alta resulta em menor consumo, menor demanda por produtos, menor
produção”, disse Périco, que atua na Zona Franca de Manaus, polo de fabricação de
eletroeletrônicos.
Segundo o presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica
(Abinee), Humberto Barbato, embora a busca por componentes eletrônicos e
equipamentos para automação industrial esteja aquecida, as indústrias representadas
pela associação estão operando com uso de 72% de sua capacidade de produção. Em
2014, o setor chegou a usar 82% da capacidade.
Para o diretor-presidente da Sociedade Brasileira Pró-inovação Tecnológica (Protec),
Roberto Nicolsky, o desempenho melhor do que a média na produção industrial das
atividades de maior intensidade tecnológica é explicado por casos isolados de poucas
empresas. A Weg, assim como Romi e Embraer, tem histórico de investimentos em
pesquisa e inovação: “Justamente porque têm mercado cativo no exterior, com grau
de diferenciação em seus produtos, sentem menos os efeitos da crise, mesmo com o
mercado interno caindo”.
Portal do Empreendedor recebe melhorias para simplificar atendimento
21/08/2017 – Fonte: MDIC
Novidades vão facilitar o acesso a informações como emissão de boleto, formalização
e atividades permitidas para o MEI
Novas posições para botões e banners, inclusão de links para serviços e um
aprimoramento do mecanismo de busca para as atividades permitidas para os
Microempreendedores Individuais (MEI). Essas são algumas novidades do Portal do
Empreendedor, que ganha novo visual a partir de segunda-feira, dia 21. Atualmente
com 7,3 milhões de usuários, a ferramenta é a principal fonte de informação e
prestação de serviços on-line para os MEI e para os empreendedores que pretendem
formalizar seus negócios.
Para o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos Pereira, os
microempreendedores individuais são uma parcela muito importante da economia
brasileira. “Esses profissionais contribuem fortemente para o desenvolvimento
econômico regional”, avalia. Para Marcos Pereira, é fundamental o trabalho de
facilitação e desburocratização para o acesso às informações do setor.
Segundo Fábio Silva, secretário-substituto da Secretaria Especial da Micro e Pequena
Empresa (Sempe), órgão vinculado ao MDIC, a partir da nova versão do Portal do
Empreendedor, será resgatado um dos pilares que nortearam o desenvolvimento
inicial da plataforma, que é ser um canal único de atendimento e prestação de serviços
para o empreendedor nacional.
“Diversas atualizações da plataforma já estão programadas e permitirão a melhoria
dos serviços atualmente disponíveis e a inclusão de novos serviços para todos
empreendedores, com soluções na área de mercados, crédito, inovação e gestão. Esta
é uma iniciativa que facilita a vida do empresário e permite seu desenvolvimento de
forma estruturada”, explica o secretário.
Outra novidade será o destaque para os banners que facilitarão o acesso aos serviços
do Sebrae, parceiro importante para os MEI. “Vamos destacar os serviços mais
acessados pelos microempreendedores individuais numa série de melhorias
estruturais para simplificar os procedimentos que esses empresários necessitam. Será
possível acessar serviços do Sebrae pelo Portal, com links diretos para cursos, vídeos

e conteúdo que auxiliam a gestão de um pequeno negócio”, comemora o presidente
do Sebrae, Guilherme Afif Domingos.
No novo Portal haverá também a reorganização de itens no menu à esquerda,
reduzindo a quantidade de cliques até a informação final. No menu Legislações, será
possível identificar as Resoluções por assunto. Foram incluídos ainda links para
Perguntas Frequentes e Fale Conosco, com o objetivo de agilizar o esclarecimento de
eventuais dúvidas dos MEI e potenciais empreendedores.
Entre os serviços e conteúdos oferecidos pelo Portal do Empreendedor estão: a
formalização e baixa de CNPJ do MEI; a alteração de dados cadastrais; a emissão do
boleto mensal, chamado Documento de Arrecadação Simplificada do MEI (DAS-MEI);
manuais e legislação; estatísticas detalhadas sobre o MEI; emissão do Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI); e a Declaração Anual do Simples
Nacional para o Microempreendedor Individual (DASN-SIMEI).
Projeto de reformulação
As melhorias no Portal do Empreendedor fazem parte do projeto Empreender Mais
Simples, convênio assinado no início do ano pela Secretaria Especial da Micro e
Pequena Empresa, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC),
Casa Civil da Presidência da República, Receita Federal do Brasil e Sebrae. A ideia foi
criar uma série de ferramentas com foco na melhoria do ambiente de negócios, na
redução da burocracia e na agilidade dos processos de gestão das micro e pequenas
empresas.
A parceria prevê o aperfeiçoamento e a melhoria do ambiente de negócios que irão
diminuir a complexidade e o tempo gasto no cumprimento das obrigações tributárias,
previdenciárias, trabalhistas e de formalização. Para isso, serão investidos R$ 200
milhões até o final do próximo ano.
Tecnologia puxa reação da indústria
21/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
As indústrias que usam mais tecnologia em suas linhas de montagem, como as
fabricantes de eletroeletrônicos, automóveis e máquinas, têm puxado a reação da
produção industrial este ano. Um estudo do Instituto de Estudos para o
Desenvolvimento Industrial (Iedi) obtido com exclusividade pelo Estadão/Broadcast
revela que esses setores cresceram acima da média no primeiro semestre deste ano.
O movimento foi puxado pela produção de telefones celulares, computadores,
televisores, automóveis e máquinas para o setor agrícola. Uma demanda impulsionada
pela liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços (FGTS) inativo, pelas
exportações e pela supersafra de grãos.
O estudo do Iedi divide a indústria em quatro categorias de intensidade tecnológica:
alta, média-alta, média-baixa e baixa. No primeiro semestre, as duas primeiras
categorias cresceram acima da produção industrial total, que avançou 0,5% ante
2016, o primeiro crescimento após seis semestres de queda. A produção da indústria
de alta intensidade avançou 1,4%, enquanto a de média-alta cresceu 2,7%. Já as
indústrias de média-baixa e baixa intensidade ficaram com desempenho abaixo da
média, com quedas de 3,1% e 0,2%, respectivamente.
O cenário mais positivo já surgiu, por exemplo, no balanço da Weg do segundo
trimestre, divulgado há um mês. A fabricante de equipamentos eletroeletrônicos para
automação registrou lucro líquido de R$ 272 milhões, crescimento de 6,7% sobre o
mesmo período de 2016, embora a receita líquida tenha caído 2,3%, para R$ 2,3
bilhões.

Nos comunicados ao mercado sobre os resultados, a Weg citou que “o cenário
doméstico é de relativa melhora”. Além disso, houve recuperação de vendas nos
principais mercados da companhia no exterior, embora a receita com exportações
tenha sido atrapalhada pelo câmbio, disse o diretor André Luís Rodrigues, a analistas
no mês passado.
Segundo o Iedi, o crescimento na produção das indústrias mais tecnológicas também
foi marcado por uma base de comparação ruim – no início de 2016, a atividade
industrial foi fraca. Ainda assim, a safra de grãos recorde esperada para este ano
estimulou a demanda no campo por bens de capital, o setor externo absorveu a
fabricação de automóveis, enquanto a liberação de contas inativas do FGTS
impulsionou as vendas de eletrodomésticos da linha marrom, como televisores.
Juros
Parte desses fatores perderá força no resto do ano, mas a queda nos juros pode ajudar
esses setores, segundo Rafael Cagnin, economista-chefe do Iedi. “Os recursos do FGTS
não terão a mesma força, mas outros fatores podem compensar, como a melhora no
quadro de crédito, com quedas nas taxas de juros. A renda dos trabalhadores voltou
a crescer, e a inflação mais baixa também está liberando a renda das famílias para
outros consumos, para itens que não sejam essenciais.”
No primeiro semestre, a produção de equipamentos de TV e comunicação saltou
24,3%; equipamentos de informática cresceram 6,0%; veículos automotores
aumentaram 11,7%; e máquinas e equipamentos mecânicos tiveram alta de 2,4%.
Inteligência artificial eliminará até 65% dos trabalhos, diz Banco Mundial
21/08/2017 – Fonte: G1
O presidente do banco, Jim Yong Kim, disse porém, que novos empregos com
outras capacidades serão gerados.

Indústria: corrida para ser competitivo no futuro vai estar relacionada com a inovação,
diz Banco Mundial (Foto: Nigel Roddis/Reuters)
O presidente do Banco Mundial, Jim Yong Kim, disse nesta sexta-feira (18) em Buenos
Aires que a inteligência artificial acabará com mais da metade dos trabalhos existentes
nos países emergentes, mas serão gerados novos empregos com outras capacidades.
"A inteligência artificial vai eliminar entre 50% e 65% de todos os trabalhos existentes
nos países em vias de desenvolvimento, incluindo a Argentina", afirmou Jim Yong Kim,
ao participar do debate "Investindo nos empregos do futuro" no ministério de Ciência
e Tecnologia nos Buenos Aires.
No entanto, esclareceu que serão gerados novos empregos com diferentes
capacidades, motivo pelo qual, no futuro, "a corrida para ser competitivo vai estar
relacionada com a inovação", disse.
"Esta dinâmica vibrante vai gerar novos trabalhos porque nossa tarefa não é tentar
preservar os empregos antigos, e sim criar novos que vão precisar de novas
capacidades", argumentou Jim Yong Kim.

O número um do Banco Mundial está visitando a Argentina, onde na quinta-feira se
reuniu com o presidente Mauricio Macri, que elogiou "pelas reformas que leva adiante".
Segundo previsões, a terceira economia da América Latina crescerá 2,7% em 2017.
IBP avalia que Repetro é importante para manter competitividade da
indústria
21/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Instituto Brasileiro do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) considera de grande
importância para o setor a prorrogação do Repetro, decisão do governo que permitirá
destravar investimentos, atrair novos agentes para o país e manter a competitividade
do Brasil no cenário internacional.
“Foi, sem dúvida, um grande avanço do atual governo na direção de manter a
atratividade e a competitividade da indústria brasileira, com a visão estratégica de que
o petróleo pode ser um dos grandes direcionadores do crescimento econômico do País
e da geração de empregos nos próximos anos”, destaca em nota o presidente do IBP,
Jorge Camargo.
O governo estendeu de 2020 para 2040, por meio de decreto publicado nesta sextafeira, 18, o regime aduaneiro especial como funciona atualmente. O Repetro,
responsável pela expansão do setor desde abertura de mercado no final dos anos
1990, continuará válido para equipamentos temporários – como sondas, plataformas
e barcos de apoio.
Em nota à imprensa, o IBP, explica que o regime especial suspende a tributação de
bens para exploração e produção offshore importados ou produzidos no País e permite
equalizar as condições de competição do Brasil com outros países produtores de
petróleo nos quais não há taxação na fase de investimentos dos projetos.
“Além do decreto, o governo editou ainda uma medida provisória criando um novo
regime de tributação para o setor, com desoneração definitiva para equipamentos
submarinos permanentes, que não serão retirados após o fim de sua vida útil”, destaca
o instituto.
A medida provisória também desonerou, entre outros pontos, navios de GNL e
embarcações afretadas.
“A indústria entende apenas que um ajuste necessário à MP, que tem prazo de cinco
anos, é igualar o período de isenção ao do decreto – de 20 anos”, defende o IBP.
Profissionais usam táticas empresariais para se antecipar ao mercado
21/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Gerir a própria carreira como se fosse uma empresa -e passar a monitorar o mercado
e os concorrentes- pode ser uma boa estratégia para um profissional se destacar no
mercado de trabalho.
A tática é baseada na "inteligência competitiva", metodologia adotada pelas
organizações na qual são coletadas informações públicas, como demonstrações
financeiras e tendências de mercado, que ajudam na tomada de decisões, como por
exemplo a de lançar um produto.
Para o profissional, o primeiro passo é simples: ele pode fazer uma lista das suas
prioridades. "Basta colocar as oportunidades e os possíveis problemas, como uma nova
tecnologia ou a automação de parte das suas funções, e os seus pontos fortes e suas
fraquezas", ensina Alfredo Passos, especialista em inteligência empresarial.

Assim, fica mais fácil a pessoa se comparar com seus pares e observar se e quando
vale investir em algum outro idioma, em um curso livre ou em um mestrado
profissional.
Essa análise é chamada de Matriz Fofa (veja abaixo), acrônimo para "forças,
oportunidades, fraquezas e ameaças", e é uma das mais usadas nas empresas.
A especialista em marketing Carolline Volpato, 21, criou um plano de guerra parecido
com a Fofa ao largar a faculdade e começar a investir, mesmo sem qualificação formal,
em sua nova área.
"Por pressão da família, fui estudar química. Mas, ao ver uma palestra sobre
marketing, decidi que era hora de correr atrás da minha vocação. Procurei o
palestrante, pedi para acompanhá-lo por uma semana e logo depois ele me deu uma
oportunidade.
Bruno Santos/ Folhapress

A especialista em marketing Carolline Volpato, 21, na Easy Carros, onde trabalha,
na zona oeste de SP
Para aprender mais rápido as habilidades necessárias na nova função, Volpato faz
planilhas nas quais lista contatos-chave do setor, cursos e eventos setoriais, com prazo
para completar as atividades.
"Às vezes, procuro 'coordenador de marketing' no LinkedIn e confiro a trajetória de
quem já está onde quero chegar. Abordo alguns para pedir conselhos", diz.
Essa busca nas redes ajuda Volpato a descobrir como melhorar sua formação.
Para Dimitriu Bezerra, especialista em RH da Votorantim, o profissional não pode
esperar que a empresa lhe ofereça subsídios para melhorar a qualificação.
"As organizações incentivam essa busca, mas cada um deve saber como melhorar.
Essa iniciativa é levada em conta na hora de promover alguém, diz Bezerra.
Falta essa disposição para quem já tem alguma experiência, mas ainda não chegou a
cargo de gestão, segundo Raphael Falcão, diretor da consultoria de RH Hays.
"Essas pessoas entraram no mercado em um período de pleno emprego, por isso não
veem como a competição aumentou nos últimos anos."
A advogada Daniella Corsi veio da área tributária. Antes de virar coordenadora,
estudou direito previdenciário, cível, criminal e ambiental. Objetivo: ser diretora
jurídica.
"De seis em seis meses planejo o que preciso fazer para me manter competitiva, e
acompanho novidades do direito, como a ética empresarial, que está em alta", diz.
Gabriel Cabral/Folhapress

Daniella Corsi, coordenadora jurídica da Votorantim, na sede da empresa em SP
Mas vale ter cuidado ao abraçar novas tendências para não seguir a multidão sem
critério, aponta Edmarson Mota, professor de desenvolvimento humano da FGV
(Fundação Getulio Vargas).
Isso porque há áreas da moda que acabam saturadas com a alta oferta de
profissionais. Um exemplo é a análise de grandes lotes de dados (big data), que anos
atrás era a promessa do mercado.
"Não adianta só seguir os outros, mas tentar identificar o que vem por aí antes da
maioria", afirma Mota.
Para criar uma vantagem sobre a concorrência, avaliar a própria evolução pode ser
mais vantajoso do que competir com os outros.
"A pessoa deve se comparar consigo mesma um ano atrás. Se não houve melhora,
não significa que está estável, mas que piorou", diz Eugênio Mussak, consultor de RH
e professor da FIA (Fundação Instituto de Administração).

Diplomata brasileiro tem a missão de evitar o caos no comércio mundial
21/08/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
O embaixador Roberto Azevêdo é a maior autoridade no planeta em
negociações internacionais; Em conversa com a Gazeta do Povo, o diretorgeral da OMC comenta a atual onda de protecionismo e se a relação entre os
países está em perigo

Diretor-Geral da Organização Mundial do Comércio (OMC) desde 2013, o diplomata
brasileiro Roberto Azevêdo é o responsável por colocar ordem na casa.
No mundo das negociações internacionais, os atores sempre falaram idiomas
diferentes. Sim. É óbvio. Atualmente, porém, a tradução anda (bem) mais complicada
que de costume, não exatamente no sentido literal, por questões linguísticas, mas
pela falta de entendimento provocada por discursos inflamados e posicionamentos que
tendem ao protecionismo, especialmente na maior economia do mundo, os Estados
Unidos (EUA).
Diretor-Geral da Organização Mundial do Comércio (OMC) desde 2013, o diplomata
brasileiro Roberto Azevêdo é o responsável por colocar ordem na casa. Em entrevista
exclusiva à Gazeta do Povo, Azevêdo explica como a entidade tem atuado para não
deixar que o mercado se converta numa Torre de Babel - ou, nas palavras dele, “num
salve-se quem puder” -, além de salientar o papel do Brasil entre os conflitos,
sobretudo no campo do agronegócio.
Fórum de Agricultura
O embaixador Roberto Azevêdo participa via videoconferência da abertura do 5º
Fórum de Agricultura da América do Sul, evento internacional que reúne nos dias 24
e 25 de agosto, em Curitiba, especialistas de dez países para debater o agronegócio
internacional a partir do ponto de vista sul-americano.
Inscrições e mais informações: agrooutlook.com
Qual o papel da OMC num ambiente que tende a ser mais protecionista e como
assegurar a concorrência sem interferir na soberania dos países?
De fato, há muita instabilidade no cenário internacional. Nesse contexto, o trabalho da
OMC é ainda mais importante. A própria existência da OMC -- com suas regras,
mecanismos de monitoramento e solução de disputas -- ajuda a evitar o unilateralismo
e a proliferação de barreiras ao comércio.
Ou seja, a própria existência da Organização ajuda a evitar uma escalada
protecionista. Claro, vale lembrar que a OMC faz este trabalho a partir das regras
acordadas pelos próprios países membros. Ou seja, são eles que decidem quais
medidas devem ou não ser aceitas. Também são os próprios membros que decidem
fazer parte desse sistema baseado em regras. Afinal, é melhor contar com ele do que
deixar que cada país decida individualmente o que fazer, num salve-se quem puder.

A Parceria Transpacífico (TPP) era uma das grandes promessas das
negociações
internacionais,
mas
acabou
frustrada
por
questões
políticas/comerciais. Neste sentido, existe uma tendência de como serão as
negociações internacionais no futuro?
Penso que vamos continuar a ver negociações avançando em diferentes formatos. É
verdade que a nova administração dos EUA tem falado mais em negociações bilaterais.
Ao mesmo tempo, vemos os países do TPP tentando avançar mesmo sem os EUA, num
formato de 11 países ao invés dos 12 originais. Vemos a China, por exemplo,
promovendo um acordo com vários países da região. Mesmo na OMC, nada impede
avanços em grupos menores. Em 2015, um grupo de cerca de 50 países fechou um
acordo na área de produtos de tecnologia da informação. Na mesma reunião, por
consenso, os mais de 160 membros da OMC fecharam um entendimento na área
agrícola. Ou seja, mesmo a OMC tem flexibilidade para acomodar negociações de
tamanhos e configurações diferentes.
A OMC sentiu alguma mudança após a posse de Donald Trump nos EUA, como
o aumento de medidas protecionistas? Um exemplo disso é a questão do aço
nos Estados Unidos, que vocês devem estar acompanhando de perto na OMC.
Os EUA têm algumas preocupações específicas em relação à Organização e às suas
regras. Tanto os membros da OMC quanto eu, como diretor-geral, estamos prontos
para escutar os americanos, entender suas preocupações e dialogar. O mais
importante, no entanto, é que eles reconhecem a importância da OMC. O responsável
pela política comercial dos EUA disse que se a OMC não existisse ela precisaria ser
inventada. Faz parte do jogo querer negociar mudanças. Aliás, muitos querem. Neste
momento, não há um aumento dos contenciosos contra os EUA ou iniciados por eles.
Da mesma forma, por enquanto, não sabemos o desfecho da investigação que os EUA
estão conduzindo sobre as importações do setor siderúrgico, mas muitos países,
inclusive o Brasil, acompanham o tema com muita atenção.
Que resultados concretos as negociações da OMC trouxeram para o
agronegócio brasileiro nos últimos anos?
Agricultura é uma prioridade e tivemos importantes avanços nessa frente nos últimos
anos. O primeiro foi a eliminação dos subsídios às exportações agrícolas. Esses
subsídios distorcem o mercado internacional fazendo com que produtores mais
competitivos - e sem ajuda do governo - tenham que concorrer com produtores que
estão recebendo subsídios para exportar. Em 2015, os membros da OMC finalmente
concordaram em terminar com essa prática. Essa decisão ajuda a equilibrar as regras
do jogo e é uma vitória histórica para o agronegócio brasileiro, que é bastante
competitivo.
Outro resultado com impacto direto para o agronegócio foi o Acordo de Facilitação de
Comércio da OMC, que ajuda a simplificar e harmonizar procedimentos aduaneiros em
todo o mundo. O Acordo entrou em vigor em fevereiro deste ano e tem muito valor
para o agronegócio, que exporta muito e para diferentes mercados. Além disso, a
agilidade nas fronteiras é especialmente importante para quem lida com produtos
perecíveis ou precisa de mais previsibilidade para importar insumos, em função, por
exemplo, da época do plantio.
Quais as perspectivas de novos avanços nas negociações comerciais na área
agrícola?
Apesar de avanços significativos, ainda há muito trabalho pela frente. Os países estão
negociando, por exemplo, como diminuir os subsídios destinados à produção
doméstica, mas que acabam também afetando o mercado internacional. A União
Europeia, o Brasil e outros países sul-americanos apresentaram uma proposta
conjunta sobre isso recentemente. Alguns países, ao mesmo tempo, querem regras
que permitam espaço para subsídios para programas de ajuda alimentar. Há visões
muito diferentes sobre esses temas, não é fácil avançar, mas algumas ideias novas
estão surgindo. Em outra área importante, a de barreiras sanitárias e fitossanitárias,
o Brasil está propondo uma discussão com objetivo de reforçar a necessidade da

utilização de base científica para medidas que afetem o comércio. A ideia é evitar que
medidas sanitárias sejam usadas para dissimular interesses protecionistas. Não dá
para saber se haverá algum tipo de entendimento, mas são ideias como essas que
abrem o caminho para negociações.
O senhor acredita que as instituições multilaterais ainda são o melhor
caminho para reduzir desequilíbrios e garantir a estabilidade global?
Claramente o interesse nesses assuntos aumentou. Os desafios do mundo estão nas
conversas de bar, nas mídias sociais. A realidade é que, ao longo dos anos, as pessoas
deixaram de se dar conta do valor da cooperação e das organizações internacionais
para promover estabilidade, segurança e desenvolvimento em nível global. Quando
isso é posto em xeque, percebemos o quão pior seria o mundo sem essa discussão
global. Evidentemente que o multilateralismo está longe de ser perfeito. Mas quando
pensamos seriamente num cenário em que cada um age por si, fica evidente que
precisamos lutar para fortalecer – e claro – aperfeiçoar as instituições multilaterais.
Como o senhor vê a participação da América do Sul nas negociações
internacionais relativas ao agronegócio?
A América do Sul é um ator fundamental dessas negociações. E faz todo o sentido que
seja. Um estudo recente da FAO e da OCDE mostra que, nos próximos 10 anos, a
América do Sul se consolidará como principal fornecedor de alimentos do mundo,
ganhando ainda mais participação internacional.
O potencial agrícola da região poderá ser muito melhor aproveitado se as condições
internacionais permitirem. Ao mesmo tempo, a região tem muito a perder se as
condições piorarem e o protecionismo ganhar força na área agrícola. De forma geral,
os países da região têm grande interesse em eliminar distorções e barreiras ao
comércio internacional e eles agem na OMC em defesa desses interesses.
Por exemplo, nas vitórias recentes que tivemos na área agrícola aqui na OMC, os
países do Mercosul tiveram um papel chave. Nas discussões que ocorrem agora sobre
limites aos subsídios domésticos, novamente temos países da América do Sul na
liderança. Vários deles têm capacidade técnica e política de aproximar posições e
construir soluções. Acredito que, para avançar, a região precisa continuar à frente dos
debates, encontrar aliados e convencer os países mais resistentes. O equilíbrio certo
entre realismo e ambição é também importante.
O mundo está em um momento favorável para intensificar as negociações
comerciais e aumentar o fluxo de trocas?
Participo de negociações comerciais há muitos anos, e costumo dizer que não podemos
depender de um momento favorável para avançar. Uns dizem que, em momentos de
crise, é praticamente impossível negociar a abertura comercial. Outros dizem que, em
tempos de pujança, a percepção é de que acordos comerciais não são tão necessários.
Precisamos ser pragmáticos e pensar no longo prazo.
Especialmente em negociações envolvendo um grupo enorme de países, como ocorre
aqui na OMC, não dá para se perder nas circunstâncias econômicas e no momento
político de cada um. O desafio é encontrar temas de interesse comum, construir
convergência e dar o passo que for possível. Pense, por exemplo, num tema como a
desburocratização do comércio internacional. Fechamos um acordo global sobre isso
porque todos tinham interesse nessa agenda. Todos saíram ganhando. Não podemos
simplesmente esperar um momento ideal.
“Não vamos escapar de aumento de impostos”
21/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
Na semana em que o governo reviu o rombo fiscal de R$ 139 bilhões para R$ 159
bilhões, o presidente do Insper e ex-secretário de Política Econômica, Marcos Lisboa,

diz que, ao contrário do que muitos esperam, a medida não evitará alta de impostos.
“Não vamos escapar disso. Demoramos demais a fazer as reformas e vai faltar dinheiro
para políticas essenciais.” A seguir, trechos da entrevista.
Como o sr. avalia a mudança na meta fiscal?
Reflete a severidade da situação do País. Não foi uma surpresa. O preocupante é que
a causa dessa situação é o aumento recorrente das despesas obrigatórias, por força
de lei, como as regras de reajustes, que vêm aumentando há quase três décadas nos
governos federal e estaduais. Esse gasto cresce mais que o PIB há muito tempo. Esse
imenso conjunto de leis e obrigações diz quanto e como gastar. Ou fazemos discussões
profundas sobre reformas estruturais para interromper esse crescimento ou teremos
aumentos recorrentes da carga tributária.
De 2014 a 2020, vamos acumular um déficit de R$ 818 bilhões. O que isso
significa para o País?
Haverá perda de espaço para a política pública, para o investimento, carência de
recursos para áreas como ciência e tecnologia, para programas sociais. Isso prejudica
o País e a volta do crescimento. Poderemos ver a falta de capacidade de aumentar o
salário mínimo, de fazer políticas que são comezinhas em qualquer lugar porque
acabou o dinheiro. O mesmo ocorre com governos estaduais. Sofrem funcionários,
universidades e se espalha. Está no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais,
Brasília. E outros Estados terão dificuldades.
Como chegamos a esse ponto?
Para além do problema estrutural, houve incontáveis erros de política econômica. O
governo anterior expandiu subsídios, desonerações, criou políticas públicas sem
avaliar impactos. O atual, no ano passado, com a maior recessão da história e o maior
desemprego desde os anos 70, concedeu aumento para servidores e agora tem de
voltar atrás. Além disso, errou na avaliação de como a economia ia se recuperar. E
não errou sozinho, pois diversos economistas falavam em uma recuperação mais
rápida. Há uma recuperação, mas não como se esperava. O governo errou, por fim,
em se comunicar mal com a sociedade. Deveria ter explicado melhor sobre o tamanho
do problema – por exemplo, sobre a Previdência -, a necessidade de ajustes e como
fazê-los.
O que mais o governo poderia fazer para conter o rombo?
Essa forma de tratar os problemas, um de cada vez, pode ter vantagens na execução,
mas perde na clareza. Por exemplo, quando se fala de Previdência, assistência social
e dos servidores, não é um tema só. Há leis específicas, programas sociais que somam
e alguns que fracassam. Não seria a hora de fazer uma avaliação e terminar ou rever
o que não funciona? Programas de incentivo a conteúdo nacional funcionam?
Os setores que o governo apoiou mais fortemente no passado hoje estão em grave
dificuldade: óleo e gás, indústria naval, a intervenção no setor elétrico. O governo
passado atendeu a pedidos de diversos setores. O resultado é a crise em que eles se
encontram. Mas eles não podem reclamar muito porque são sócios da culpa, foram
cúmplices do projeto e o resultado a gente está assistindo.
Elevar imposto é uma saída?
Não vamos escapar disso. Demoramos demais para fazer as reformas. E mesmo
aumentando a meta faltará dinheiro para políticas essenciais. Seria melhor que não
fosse assim, mas é o custo por demorarmos a reconhecer os problemas. Todos
teremos de ir para o sacrifício. Teremos de pagar mais imposto e trabalhar mais para
nos aposentar. A questão é como fazer o processo de maneira socialmente justa e
equânime, tratando iguais como iguais e protegendo os vulneráveis.
O sr. acha que a reforma da Previdência vai avançar?
A população aposentada cresce 3,5% ao ano. A que trabalha está crescendo 0,7% e
em poucos anos vai parar de aumentar. A estimativa é de que em três décadas haverá

6% a menos pessoas trabalhando e 250% a mais de pessoas recebendo benefícios da
Previdência. Um número menor de trabalhadores vai sustentar um número duas vezes
e meia maior de aposentados. A reforma é urgente.
Por que há tanta resistência?
O que me surpreende é como os grupos resistem em participar do sacrifício para tirar
o País da crise. Há uma série de privilégios disseminados na economia. Tem gente
com acesso a crédito subsidiado do BNDES, que paga pouco imposto, que é protegido
da concorrência externa. Há pessoas que podem se aposentar mais cedo, que têm
benefícios maiores, outras que pagam seu aluguel, sua educação. E há pessoas que,
além do salário, recebem auxílio-moradia. É um país onde é disseminada a meiaentrada. É preciso ficar claro que, se preservar o privilégio de A, os demais vão pagar.
A resistência em relação à nova taxa de juros do BNDES, a TLP, vai nessa
mesma linha?
Vários grupos empresariais se manifestaram contra, ao mesmo tempo em que
reclamam de aumento do imposto. Estamos numa crise fiscal, está faltando dinheiro
para coisas essenciais, mas tem gente que não quer pagar mais imposto, não quer
que tire o subsídio do BNDES. Conceder subsídios via BNDES à empresa privada tira
dinheiro do resto da sociedade.
O pacote fiscal deve ser aprovado?
Depende da capacidade do governo em prestar contas e explicar o planejamento fiscal.
Boa notícia é que acordou para o problema e começa a enfrentá-lo. Má notícia é que
vai precisar de muito mais medidas para sairmos de onde estamos.
Que cenário podemos esperar daqui para frente?
Se iniciarmos a agenda fiscal e as reformas, poderemos começar uma agenda
republicana de igualar as regras, reduzir distorções. Há muitas oportunidades de
crescimento. Há uma produtividade latente que pode crescer. A gente consegue
construir um ambiente tributário saudável, com impostos simples e claros e ter um
período longo de crescimento. Ou podemos insistir nos erros do passado. Os anos 50
deram a crise dos anos 60. Os anos 70 deram a crise dos anos 80. Os últimos 10 anos
deram a crise atual. Podemos repetir pela quarta vez o mesmo caminho.
Programas criados pelo governo podem perdoar dívidas tributárias de R$ 78
bi
21/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
Apesar das dificuldades em fechar as contas, o governo Michel Temer criou três
programas de parcelamento de débitos tributários, conhecidos como Refis, que têm
juntos o poder de perdoar R$ 78,1 bilhões em dívidas durante todo o prazo de vigência,
segundo cálculos da Receita Federal.
O valor corresponde à renúncia potencial de arrecadação do governo com a redução
de juros, multas e encargos das dívidas de empresas, Estados e municípios. E esse
número pode ficar maior, já que dois dos programas, criados por medida provisória,
ainda estão em tramitação no Congresso e podem ser alterados pelos parlamentares,
aumentando os benefícios aos devedores.
O projeto voltado para as empresas, batizado de Programa Especial de Regularização
Tributária (Pert), foi instituído pela Medida Provisória (MP) 783 e prevê uma renúncia
potencial de R$ 35,1 bilhões ao longo dos 15 anos de parcelamento, considerando que
R$ 200 bilhões em dívidas sejam renegociados.
O parcelamento para devedores ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural
(Funrural), também criado por medida provisória e ainda não votado pelo Congresso,
prevê uma renúncia de R$ 7,6 bilhões em 15 anos. Já o programa para dívidas

previdenciárias de Estados e municípios, cujo prazo de adesão já está encerrado, pode
perdoar até R$ 35,4 bilhões com os descontos em juros e multas em 16 anos e 8
meses.
Os benefícios foram concedidos aos devedores poucos meses antes de a equipe
econômica precisar revisar as metas fiscais fixadas para 2017 a 2020. Com despesas
em alta e receitas abaixo do esperado, o rombo nas contas do governo deste e do
próximo ano deve ficar em R$ 159 bilhões. As contas só devem voltar ao azul em
2021, um ano depois do inicialmente estimado.
Com os programas de parcelamento de dívidas, o governo espera obter um incremento
na arrecadação no curto prazo, com o pagamento dos valores de entrada de quem
aderir. Mas, depois, o efeito do Refis acaba sendo ruim para as receitas do governo.
“A partir de 2018, temos uma renúncia que terá de ser compensada por outras
receitas”, diz o auditor fiscal Frederico Leite Faber, que atua como coordenador-geral
substituto de Arrecadação e Cobrança na Receita Federal.
A área técnica do órgão é historicamente contra a edição de Refis justamente porque,
além das renúncias, a medida incentiva empresas a deixarem de pagar tributos
regularmente à espera de um novo programa. Esse planejamento tributário acaba
sendo ruim para a arrecadação. A Receita constatou que muitos contribuintes que
aderem aos programas invariavelmente deixam de pagar os tributos regulares, e às
vezes a própria prestação do Refis, depois de certo tempo, postura que não é tão
corriqueira entre quem não adere.
“Vício”
Segundo o subsecretário de Arrecadação, Cadastros e Atendimento, Carlos Roberto
Occaso, R$ 18,6 bilhões deixam de ser arrecadados ao ano porque os contribuintes
ficam no aguardo de novos benefícios.
A Receita percebe que há um “desinteresse” das empresas em realmente quitar a
dívida, o que cria verdadeiros “viciados” em Refis. Em edições anteriores, o índice de
liquidação da dívida (pagamento total dos débitos) foi muito baixo, entre 2,4% e 6,5%.
No Refis da Crise, lançado em 2009, tinha sido de 23,9%, mas também considerado
pouco pelo órgão. A renúncia total com esse programa foi estimada em R$ 60,9
bilhões.
Governo fecha novo texto para o Refis e amplia prazo de adesão
21/08/2017 – Fonte: Portal Contábil SC

O governo vai estender, de 31 de agosto para 31 de outubro, o prazo de adesão ao
programa de refinanciamento de dívidas tributárias com a União, o Refis. A equipe
econômica também permitirá a redução do pagamento da primeira parcela devida,
desde que o débito seja de até R$ 30 milhões, e não R$ 150 milhões, como foi colocado
na proposta pelo relator, o deputado Newton Cardoso Júnior. Por outro lado, a equipe
econômica não aceitará a ampliação de descontos sobre juros e multas, como está no
parecer do relator.
Uma modalidade nova a ser oferecida permite ao devedor pagar 24% da dívida
integral, sem desconto, em 24 vezes, a partir de outubro. Com isso, 3% da dívida será
paga ainda neste ano. O restante poderá ser quitado com créditos de prejuízo fiscal

ou outros créditos, como Pis/Cofins ou pelo Reintegra – Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras.
A proposta original prevê uma arrecadação de R$ 13 bilhões. Porém, com as mudanças
de Cardoso, aprovadas pela comissão especial encarregada de analisar o tema, a
receita estimada cairia para menos de R$ 500 milhões. A intenção de Meirelles é que
a arrecadação fique próxima de R$ 10 bilhões.
Governo prevê economia de R$17 bi com fim de fraudes
21/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
O governo prevê economizar R$ 17 bilhões até o fim de 2018 com o cancelamento de
auxílios-doença que estão sendo pagos de forma irregular e com a restrição de novas
concessões. O balanço parcial da revisão no programa, iniciada em agosto do ano
passado, já registra uma economia de R$ 3 bilhões, de acordo com dados do Ministério
de Desenvolvimento Social (MDS) até o mês passado antecipados ao
‘Estadão/Broadcast’.
O auxílio doença é um benefício pago a trabalhadores que, por conta de uma doença
ou um acidente, fiquem temporariamente incapazes para o trabalho. Mas os peritos
do INSS detectaram fraudes que fazem com que o pagamento seja efetuado por anos
a fio. Os casos incluem uma mulher que obteve o auxílio por gravidez de risco e que
ainda recebia o benefício cinco anos depois, ou de uma pessoa que quebrou a perna e
recebia o benefício havia 12 anos, mesmo depois de a fratura ter sido corrigida.
O pente-fino deve ser concluído até dezembro de 2018. Do que já foi cancelado até
agora, o governo concluiu que cinco doenças são as mais recorrentes entre os auxílios
irregulares: transtorno de disco da coluna, dor lombar, depressão leve, alterações no
nervo ciático e paniculite (inflamação na pele).
Com as medidas, o número de benefícios pagos mensalmente já caiu de 1,8 milhão
para 1,4 milhão, e a projeção do MDS é que o “ponto de equilíbrio” futuro seja o
pagamento de 1 milhão de auxílios-doença. Quando isso acontecer, a economia será
de R$ 12 bilhões a R$ 13 bilhões ao ano em relação ao valor gasto antes das revisões,
que era de R$ 30 bilhões.
Ajuste
A revisão dos auxílios-doença é uma frente de atuação da área econômica que corre
em paralelo às medidas de corte de despesas e aumento de receitas que estão sendo
adotadas para garantir a melhoria das contas públicas no curto prazo. As iniciativas
para restringir a concessão de auxílios-doença têm a vantagem de proporcionar um
ajuste duradouro.
O secretário executivo do MDS, Alberto Beltrame, disse ao Estadão/Broadcast que os
números ainda serão apresentados à equipe econômica e poderão contribuir para
minimizar o crescimento do déficit da Previdência nos próximos anos. “Por um tempo,
o País gastou R$ 30 bilhões ao ano, e metade disso era indevido”, afirmou. “Agora,
será menos dinheiro que o Tesouro terá de colocar para cobrir o déficit na Previdência.”
Segundo o secretário, boa parte dos benefícios não era reavaliada há mais de dois
anos, o que contribuiu para a formação de um passivo enorme de auxílios irregulares.
“É a prova de que a governança adequada ajuda a melhorar as contas do governo”,
disse Beltrame. “Quando alguém recebe o benefício indevidamente, quem paga são os
demais contribuintes. Isso lesa duas vezes, porque o beneficiário, além de receber,
deixa de contribuir.”
O governo já realizou 210 mil perícias desde agosto do ano passado, e a taxa de
reversão tem ficado em 80%, superando e muito a estimativa inicial de que 40% dos

auxílios fossem cancelados. A maior evidência de que muitos desses benefícios eram
pagos indevidamente é que o número de ações judiciais movidas por segurados para
tentar reaver o auxílio é inferior a 200, o que é considerado “irrisório”.
Além do pente-fino, o MDS adotou outras duas medidas restritivas: instituiu o prazo
de 120 dias para benefícios concedidos judicialmente mas que não tiveram prazo de
duração fixado, e ampliou o tempo de carência para a obtenção de novo auxílio-doença
de quatro para seis meses. Todas elas contribuirão para a economia projetada até o
fim de 2018.
A revisão dos benefícios deve agora começar a atingir também as aposentadorias por
invalidez. As primeiras cartas convocando os beneficiários devem ser enviadas já nos
próximos dias. Estão na mira aposentados por invalidez com até 60 anos de idade,
com exceção daqueles maiores de 55 anos que já recebem o benefício há mais de 15
anos. A expectativa do governo é de que a taxa de reversão seja de 5% a 10%.
Mercado eleva expectativa de inflação de 2017 pela 5ª semana consecutiva
21/08/2017 – Fonte: G1
Segundo relatório Focus, previsão de IPCA para este ano oscilou de 3,50%
para 3,51%. Mudança na previsão inflacionária ocorreu depois que governo
aumentou tributos de combustíveis.
Os analistas do mercado financeiro subiram pela quinta semana seguida sua
estimativa de inflação para 2017, informou nesta segunda-feira (21) o Banco Central
no relatório conhecido como Focus.
De acordo com o levantamento do BC, a inflação deste ano deve ficar, na média, em
3,51%. A pesquisa ouviu mais de 100 instituições financeiras na semana passada.
No relatório anterior, feito com base nas previsões coletadas pelo Banco Central na
semana retrasada, os economistas estimavam que a inflação ficaria em 3,50%.
A mudança na previsão de inflação deste ano teve início depois que o governo elevou
a tributação de PIS/Cofins sobre combustíveis para tentar aumentar a arrecadação e
alcançar a meta fiscal de 2017.
Embora os especialistas tenham ficado um pouco mais pessimistas, a nova previsão
mantém a inflação abaixo da meta central para o ano, que é de 4,5%.
A meta de inflação é fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e deve ser
perseguida pelo Banco Central, que, para alcançá-la, eleva ou reduz a taxa básica de
juros da economia (Selic).
A meta central de inflação não é atingida no Brasil desde 2009. À época, o país ainda
sentia os efeitos da crise financeira internacional de forma mais intensa.
Para 2018, a previsão do mercado financeiro para a inflação ficou estável em 4,20%
na última semana. O índice segue abaixo da meta central (que também é de 4,5%) e
do teto de 6% fixado para o período.
PIB e juros
Para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2017, o mercado financeiro manteve sua
estimativa de crescimento em 0,34%. Para 2018, os economistas das instituições
financeiras mantiveram a estimativa de expansão da economia em 2%.
O mercado financeiro também manteve sua previsão para a taxa básica de juros da
economia, a Selic, em 7,5% ao ano para o fechamento de 2017. Atualmente, a taxa
está em 9,25% ao ano.

Ou seja, os analistas estimaram uma continuidade da redução dos juros neste ano.
Para o fechamento de 2018, a estimativa dos economistas dos bancos para a taxa
Selic ficou estável em 7,5% ao ano. Com isso, previram que os juros ficarão estáveis
no ano que vem.
Governo tenta retomar reforma da Previdência
21/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
O governo pretende intensificar nesta semana as negociações com os parlamentares
para retomar a votação da reforma da Previdência. A intenção é dar sinais positivos
ao mercado e aos investidores, depois de a equipe econômica ter precisado anunciar
uma ampliação na previsão de rombo nas contas neste e nos próximos três anos.
Mas os planos no governo devem esbarrar em um Congresso cada vez mais focado na
reforma política, que precisa ser aprovada até o início de outubro e mexe diretamente
com os interesses dos parlamentares.
“A reforma da Previdência está parada. Não adianta ficar mexendo nisso agora, porque
a gente não está com essa pauta. Tem reforma política, meta fiscal na frente. Não dá
para discutir isso agora”, afirmou Beto Mansur (PRB-SP), um dos vice-líderes do
governo na Câmara e um dos responsáveis por contabilizar votos que o governo tem
para aprovar a matéria.
As articulações pela reforma da Previdência ficaram completamente paralisadas após
o estouro da crise política com as delações dos executivos da JBS, que implicaram o
presidente Michel Temer. Com a rejeição da denúncia contra Temer pela Câmara dos
Deputados, a intenção do governo é retomar as conversas pela aprovação das
mudanças nas regras de aposentadoria e pensões no Brasil, que atacam o principal
gasto no Orçamento do País.
Mas o governo está longe de ter os 308 votos necessários para aprovar a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) da reforma. Pelas contas de Mansur, o governo só tem
hoje 220 votos a favor do texto aprovado na comissão especial. Esse número é até
menor do que os cerca de 250 que eram contabilizados antes do episódio JBS.
Política
Integrantes do governo reconhecem nos bastidores que a reforma política e a mudança
nas metas fiscais para 2017 e 2018 dominaram as discussões nos últimos dias e
acabaram atrapalhando as conversas, mas o objetivo é tentar reverter esse jogo.
Segundo apurou o Estadão/Broadcast, os principais defensores da reforma dentro do
governo já se reuniram com parlamentares do PMDB, do PSDB e do DEM e deputados
de partidos menores para buscar apoio.
A avaliação do governo é de que, embora a reforma política e a discussão sobre a
meta tenham atrasado a retomada da Previdência, a estratégia a ser mantida é a
mesma. A percepção da área econômica é que há um clima mais favorável à votação.
O engajamento do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), como uma espécie
de porta-voz pela aprovação da reforma da Previdência, é um fator positivo nesse
trabalho.
Relator da reforma tributária apresentará texto com propostas na terça-feira
21/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
Depois de quase duas horas de reunião com o presidente Michel Temer e a equipe
econômica do governo no Palácio do Planalto, o relator da reforma tributária, deputado
Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), reafirmou nesta sexta-feira, 18, que apresentará o seu

texto com as propostas para simplificar a cobrança de tributos no País na próxima
terça-feira (22).
Além de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para alterar o sistema
tributário, deputado avalia que será necessário aprovar pelo menos outros 11 projetos
que regulamentarão o novo modelo proposto por ele, com a criação de um imposto
único sobre o consumo – o IVA, conforme modelo europeu -, além do Imposto de
Renda, dos impostos sobre propriedade e a contribuição previdenciária.
“Repeti pela 71ª vez a palestra que venho fazendo pelo País sobre a importância da
reforma tributária e o presidente Temer ouviu até o fim. Os ministros também
elogiaram o conceito por trás da proposta”, disse o deputado, ao deixar a reunião.
Os ministros Henrique Meirelles, da Fazenda, e do Planejamento, Dyogo Oliveira,
estavam na reunião, mas não propuseram mudanças ao texto do relator. O secretário
da Receita Federal, Jorge Rachid, não participou do encontro. Segundo Hauly, as ideias
do governo devem entrar em uma emenda aglutinativa assim que a proposta for
aprovada na comissão especial da reforma e seguir para o plenário da Câmara.
“Me comprometi a não apresentar a proposta no primeiro semestre, enquanto se
debatiam as reformas trabalhista e da Previdência, mas agora posso apresentá-las.
Acredito que haja uma convergência no parlamento em torno desse projeto, que é
suprapartidário e tem o objetivo de resgatar a competitividade do País”, disse.
O ministro Dyogo Oliveira também já deixou o Planalto, mas Meirelles continuou
reunido com Temer.
Na conta do FMI, dívida pública do Brasil já destoa entre emergentes
21/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Pelas contas do Fundo Monetário Internacional, a dívida pública brasileira já equivale
a mais de 80% da renda nacional, um patamar que destoa entre os principais países
emergentes.
O governo adota outro critério de cálculo, pelo qual a dívida ainda está em 73% do
PIB, não muito acima dos quase 70% registrados pela Índia, a segunda no ranking.
Na lista das principais economias em desenvolvimento, só o Brasil apresenta uma
trajetória explosiva de endividamento do governo, que não será interrompida antes
de 2022.
Nesse cenário, as diferenças de metodologia importam pouco: seja nas contas do FMI
ou nas do governo, a situação brasileira não tem paralelo no mundo emergente.
O Fundo inclui na dívida títulos do Tesouro Nacional que são negociados pelo Banco
Central para regular a quantidade de dinheiro na economia; o governo, não.
Mas o que interessa é a tendência, que é a mesma nos dois cálculos: expansão
contínua, motivada pelo buraco nos orçamentos de União, Estados e municípios.

Alguns argumentam que a dívida brasileira não é alta, se comparada às de países ricos
como EUA e Japão -a tese era muito repetida no governo Dilma Rousseff.
Tais países têm, isso sim, capacidade de endividamento maior. Com dispõem de boa
reputação e moedas aceitas globalmente, conseguem tomar dinheiro emprestado com
mais facilidade e a juros mais baixos.
A dívida pública do Japão passa de 200% do PIB, mas o gasto com juros não chega a
1%. A despesa brasileira, hoje, beira os 7% do produto. É mais do que se aplica em
educação no país.
Os encargos financeiros do governo estão em queda, graças à queda das taxas do
Banco Central. Ainda assim, o governo eles permanecem muito acima dos padrões
internacionais.

Para estancar já o escalada da dívida, seria necessário destinar ao pagamento de juros
uma parcela expressiva da receita da União.
A arrecadação, porém, é insuficiente até para cobrir gastos cotidianos -como pessoal,
custeio administrativo e programas sociais- e as obras públicas. Isso significa que o
governo tem deficit primário (sem contar a despesa financeira).
O governo acaba de elevar para R$ 159 bilhões sua projeção para esse deficit neste
ano (eram R$ 139 bilhões) e no próximo (antes, previa-se queda para R$ 129 bilhões).
Só haverá superavit quando a receita crescer acima da inflação por anos consecutivos,
o que, por sua vez, depende da retomada da economia. Como estão congelados em
termos reais, em algum momento os gastos se tornarão inferiores à arrecadação.
Nas novas contas oficiais, isso só acontecerá no início da próxima década, ou seja, no
mandato do presidente a ser eleito no próximo ano.
A queda da dívida pode demorar ainda mais, porque os primeiros saldos positivos do
Tesouro tendem a ser modestos.
Os cálculos pressupõem crescimento econômico de 2% no próximo ano, com ligeira
melhora, para 2,6%, até 2020. Taxas mais favoráveis encurtariam o ajuste
orçamentário; qualquer decepção com o PIB teria o efeito oposto.
Fim de vantagem demográfica exige mudanças urgentes na América Latina
21/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
A América Latina precisa de mudanças urgentes em suas políticas públicas a fim de
reconduzir o nível de crescimento ao patamar que ocupava nos anos de preços altos
para as commodities.
O tempo está se esgotando, pois a vantagem demográfica da região (período em que
o número de trabalhadores ativos supera o de aposentados) chegará a um pico em
2020, segundo o Banco de Desenvolvimento Interamericano.
Isso pressiona os governos, pelos dois lados. Eles se veem forçados a cobrir os custos
cada vez mais altos de previdência e saúde dos idosos, ao mesmo tempo em que sua
população em idade de trabalho começa a cair, em termos proporcionais.
Mesmo que novas políticas fossem adotadas hoje, seriam precisos anos para que a
infraestrutura necessária fosse construída, e uma geração seria necessária para educar
a força de trabalho.
A urgência da mudança de políticas era mais fácil de ser ignorada durante a bonança
das commodities.
Naqueles anos, as exportações de soja, petróleo e minério de ferro, principalmente
para alimentar a China, levaram a América Latina a crescer mais que o dobro da média
dos países desenvolvidos.
POUCO INVESTIMENTO
Um dos problemas da região é que, desde a crise financeira mundial, ela vem
dependendo do consumo e de gastos governamentais para crescer, afirmou a
Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal).
O investimento privado, necessário para sustentar o crescimento em longo prazo, ficou
consistentemente para trás do de outros emergentes.
O desafio de atrair investimentos explica, em larga medida, por que o Brasil está
enfrentando dificuldades para sair da pior recessão de sua história e por que a

recuperação Argentina depois de um período de contração será menor do que o
governo esperava originalmente.
"Não investimos o suficiente, não poupamos o suficiente, não comercializamos o
suficiente, não educamos o suficiente. O que se pode esperar? Não vamos crescer o
suficiente", disse Alberto Ramos, economista-chefe do banco Goldman Sachs para a
América Latina.
"Não é um quebra-cabeças econômico. Sabemos o que precisa ser feito, mas não
estou otimista. Se não for, a região continuará a perder, década após década, e
continuará a ficar para trás."
O FMI (Fundo Monetário Internacional) também está lançando alertas.
O crescimento da renda per capita latino-americana será de em média 1,6% ao ano
em médio prazo, o mesmo ritmo registrado nos últimos 25 anos, e bem abaixo da
média de 2,6% estimada para os países de desenvolvimento.
Segundo estudo do FMI, "as perspectivas de longo prazo para o crescimento da
América Latina parecem mais sombrias agora do que eram há alguns anos, no pico do
boom de preços das commodities".
"O que preocupa é que os números do crescimento são essencialmente iguais aos dos
países avançados", escreveu Alejandro Werner, diretor do FMI para o hemisfério
Ocidental, no relatório.
Shelly Shetty, diretora de títulos de dívida pública latino-americana na agência de
avaliação de risco Fitch Ratings, diz que o baixo crescimento da região também deriva
de ambientes empresariais difíceis em alguns países, abertura limitada ao comércio
internacional, melhora lenta na produtividade e demora generalizada nas reformas
estruturais.
BOA NOTÍCIA
A boa notícia, de acordo com ela, é que alguns países conseguiram avanços em termos
de estabilidade macroeconômica e agora, enfim, há nações que começam a responder
aos alertas.
"Agora que as perspectivas de crescimento diminuíram em diversos dos países,
estamos vendo os governos cada vez mais concentrados em estimular o crescimento
potencial", disse Shetty.
"Reformas estruturais que não estavam ganhando empuxo algum nos anos do
superciclo das commodities estão enfim em discussão. Mas, em última análise, aprovar
reformas é uma coisa; implementá-las será outro desafio."
Mercosul aguarda proposta da UE sobre bens agrícolas para acordo
21/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
As negociações entre Mercosul e União Europeia para um acordo de livre-comércio
seguem em ritmo acelerado, mas os europeus vêm relutando em melhorar sua
proposta de abertura do mercado de bens agrícolas.
A atitude europeia gera preocupação no Brasil, que teme que a UE esteja adotando a
estratégia de deixar o tema para a última hora a fim de convencer o Mercosul de que
é "pegar ou largar".

Pessoas que acompanham o processo de perto dizem que os europeus argumentam
que só será possível melhorar sua proposta após as eleições da Alemanha, previstas
para o mês que vem.
Eles já haviam pedido para aguardar o pleito da França, mas causou estranheza o
pedido sobre a Alemanha, um dos países mais pró-livre mercado da UE e onde o
movimento nacionalista, que atingiu os EUA e o Reino Unido, ainda não ganhou força.
Se as novas ofertas só forem trocadas em outubro, como querem os europeus,
restarão apenas dois meses até a reunião ministerial da OMC (Organização Mundial do
Comércio) em Buenos Aires, em dezembro.
Editoria de Arte/Folhapress

Os dois lados já declararam publicamente que gostariam de assinar um pré-acordo no
encontro, incluindo os temas mais sensíveis e deixando para depois só detalhes como
revisões jurídicas e traduções.
Por causa desse comprometimento, os diplomatas relatam que as negociações entre
os blocos seguem em "quinta marcha" com encontros mensais sobre temas como
propriedade intelectual e compras governamentais.
INSUFICIENTES
As ofertas de redução de tarifas para bens agrícolas e industriais, no entanto, são as
mesmas desde maio de 2016, quando os dois blocos finalmente voltaram à mesa após
uma interrupção de 12 anos na negociação.
Na área agrícola, os europeus ainda não apresentaram cotas para carne bovina, açúcar
e etanol, produtos muito importantes para o Brasil, segundo apurou a Folha. As cotas
de 78 mil toneladas para carne de frango e 9.300 toneladas para carne suína também
estão muito abaixo das expectativas do setor.
Outro problema é que a UE mantém a proteção aos produtos processados do
agronegócio, que geram mais lucro. Enquanto a entrada de soja em grão e café verde
é liberada assim que o acordo entra em vigor, a exportação de óleo de soja e de café
solúvel só acontece após quatro e sete anos, respectivamente.
"Estamos felizes que a negociação finalmente está andando depois de tanto tempo,
porque a Europa é um parceiro prioritário, mas precisamos incluir os produtos que
interessam ao Brasil", diz Ligia Dutra, superintendente de relações internacionais da
CNA (Confederação Nacional da Agricultura).
Ela se recusou a comentar produtos específicos.

As negociações entre Mercosul e União Europeia já duram 18 anos. Segundo pessoas
consultadas pela reportagem, o acordo nunca esteve tão perto de fechar graças ao
alinhamento recente dos governos do Mercosul a favor do livre-comércio.
Para a União Europeia, fechar um acordo com o Mercosul até dezembro também
enviaria uma forte mensagem aos Estados Unidos, que se tornaram mais
protecionistas após a vitória de Donald Trump e praticamente abandonaram as
negociações para uma área de livre-comércio entre o país e a UE.
Procurados, o Itamaraty e a Embaixada da União Europeia no Brasil não deram
entrevista.
18 anos de idas e vindas
1999
Início das negociações
2004
Blocos chegam perto de um acordo, mas processo fracassa
2010**
Negociações são relançadas
set.2012
Governo pede ofertas ao setor privado
nov.2013
Países do Mercosul discutem uma oferta comum
jul.2014
Mercosul finaliza sua oferta
mai.2016
Mercosul e UE trocam ofertas
mar.2017
Líderes se comprometem a finalizar os principais pontos do acordo até o fim do ano
Congresso não vê o risco dos deficits para o país, diz economista
21/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Nilson Teixeira, economista-chefe do Credit Suisse, na sede do banco, no Itaim Bibi,
São Paulo
A economia brasileira deve sair com três sequelas da pior recessão de sua história, diz
Nilson Teixeira, economista-chefe do banco de investimentos Credit Suisse.
São elas: 1) taxa natural de desemprego mais alta, 2) taxa de investimento menor e
3) taxa de crescimento potencial menor. É o efeito, segundo ele, de um período
prolongado de desequilíbrio nas contas públicas somado à recessão profunda.
"O Brasil pode ir para uma situação de baixíssimo crescimento, abaixo de 2%." Nesse
ritmo, sepultará a ambição de chegar ao padrão de desenvolvimento dos países mais
ricos e talvez não garanta nem o de renda média.
Para Teixeira, nem Congresso nem sociedade percebem as consequências de deficits
primários duradouros, e há "complacência" dos participantes do mercado com o atual
desequilíbrio fiscal.

Até o fim desta década "essa redoma de vidro vai se partir", estima.
Segundo o economista, sem ajustes profundos, deve haver "impacto mais forte nos
fundamentos, contaminação bastante disseminada do desequilíbrio que o Brasil
enfrenta e deterioração mais expressiva".
Karime Xavier / Folhapress

Nilson Teixeira, economista-chefe do Credit Suisse
Na última semana, o governo revisou as metas fiscais para um deficit maior, de R$
159 bilhões em 2017 e 2018, e indicou rombo de R$ 139 bilhões em 2019 e R$ 65
bilhões em 2020. Ainda assim, será difícil cumpri-las, diz Teixeira.
Ele estima que o próximo presidente eleito passará os quatro anos sem conseguir zerar
o rombo nas contas.
★
Folha - A situação das contas públicas é dramática. Por que o mercado parece
calmo?
Nilson Teixeira - O cenário fiscal é difícil mesmo, para muito além dos resultados
deste e do próximo ano.
Muito provavelmente o próximo governo viverá sob deficit primário em todos os anos.
E por quanto tempo o mercado vai aceitar os juros no patamar de agora e
caindo?
Há os que julgam que a inflação permanecerá baixa por um período prolongado. Não
partilhamos dessa ideia.
Em algum momento as condições do cenário global deixarão de ser tão favoráveis.
Com isso, a taxa de câmbio pode ter depreciação relevante, sendo um canal claro para
a inflação voltar a subir.
O próximo governo pode ter que reduzir os prazos médios da dívida, e esse é outro
canal de contaminação.
Um deficit primário que dura de 2015 a 2022 ou 2023 terá consequências bem
desfavoráveis. A história de países que passaram por crises fiscais mostra que a taxa
de desemprego será maior do que antes da recessão.
Mas antes da recessão ela estava historicamente baixa.
Joel Silva/Folhapress

Nilson Teixeira, economista-chefe do banco Credit Suisse

A taxa natural de desemprego será maior. Deve haver um acréscimo de 1,5 milhão ou
2 milhões de trabalhadores entre os desempregados ou que desistiram de procurar
emprego, a partir do próximo ano. E levará mais tempo para a taxa baixar.
A crise embute uma piora prolongada dos fundamentos da economia. Chamamos os
anos 1980 de década perdida, mas esta é ainda pior.
Além de mais desempregados, o país terá taxa de investimentos menor e um
crescimento potencial menor.
Com ou sem reformas?
Achamos que há 50% de probabilidade de aprovação até dezembro de uma reforma
da Previdência com idade mínima, regras de transição e tempo de contribuição
mínima. É menor que a probabilidade que tínhamos antes.
Se o texto em discussão na Câmara for aprovado só em 2019, deve haver perda de
3,6% do PIB em dez anos.
E ainda há quem julgue que cumprir a meta fiscal não é relevante, por causa da
emenda constitucional nº 95 [Lei do Teto], que estipula que os gastos federais não
crescerão acima da inflação.
Se, com todo o esforço da equipe econômica, que é ótimo time, a meta precisou ser
alterada, qual a certeza de que em 2020, sob pressão, o próprio Congresso não
flexibilizará esse ajuste [do teto]?
A meta fiscal é extremamente importante. Mas o Congresso e também a sociedade
não percebem as consequências muito desfavoráveis de deficits primários por um
período prolongado.
Voltando então à primeira pergunta, por que o mercado está tão calmo? Os
números por si só não importam?
Na nossa leitura, há complacência dos participantes do mercado locais e globais, que
percebem um cenário bem favorável em mercados emergentes.
Silvia Costanti / Valor/Folhapress

Nilson Teixeira, economista-chefe do Credit Suisse
Outro grande colchão para que a crise fiscal não se transmita rapidamente para os
preços da economia são as condições favoráveis do balanço de pagamentos.
O país terá neste ano saldo comercial bastante sólido. O deficit em transações
correntes declinou para perto de zero. E os investimentos diretos superam US$ 80
bilhões.
É o balanço de pagamentos então que evita o pânico?
Talvez seja o fator mais relevante no momento. Mas por quanto tempo o desequilíbrio
fiscal pode ficar numa redoma? Em algum momento esse vidro se parte. Julgo que
não se prolonga até o fim dessa década.

Se não forem feitos ajustes antes disso, essa crise terá impacto nos fundamentos de
forma mais forte, haverá contaminação bastante disseminada do desequilíbrio que o
Brasil enfrenta, e aí, sim, veremos deterioração mais expressiva.
O mercado vê o declínio de juros e não percebe para agora essa deterioração, então
aproveita o momento favorável.
O próprio mercado fez negócios apostando em juros mais baixos. Isso tem
influência?
Cenário global, balanço de pagamentos favorável, inflação menor, a expectativa de
juros declinantes, todos esses elementos contribuem para o que estamos chamando
de complacência. A questão é: isso é permanente?
Depende das eleições?
Joel Silva/Folhapress

Nilson Teixeira, economista-chefe do Credit Suisse
A definição dos candidatos e das propostas implementadas em 2019 influi.
Mas dizer que tem que apertar mais e reduzir o que muitos chamam de direitos
adquiridos dificilmente teria apoio. Consequentemente é difícil um candidato vencer
eleições com propostas claras de ajustes dolorosos. E que têm que passar não apenas
pela Previdência, mas pelo corte de benefícios.
Quais?
Há programas que estão aí há décadas sem nenhuma comprovação de que tenham
trazido melhoria de bem-estar ou redução na disparidade de renda do país.
Há renúncias tributárias de 4% do PIB, muitas transferências de recursos parafiscais,
e qual o benefício disso? O Bolsa Família, que talvez tenha sido o programa social mais
bem-sucedido em décadas, é acanhado frente a essas transferências enormes de
recursos.
Falo de subsídios para empresários, mas há também os para funcionários públicos.
Eles têm vantagens muito acima das da grande maioria da sociedade. Os salários do
funcionalismo, em particular do Judiciário, extrapolam em muito os limites que
entendíamos como constitucionais.
Há margem política para mexer nisso?
O Congresso tem muita dificuldade de reduzir benefícios das categorias mais
organizadas, funcionários públicos, empresários. Não só isso, mas o sistema tributário
tem desvios que estão longe de servir ao que chamaríamos de justiça.
Há uma grande discussão sobre fundos fechados em que o pagamento de impostos só
ocorrem no saque, enquanto os abertos, em que a classe menos favorecida aplica, são
tributados. Quase nenhum país, se é que há algum, tem o benefício dos juros sobre
capital próprio.
Há pessoas jurídicas contratando pessoas físicas que se colocam como empresas —e,
consequentemente, pagam menos tributos.

Joel Silva/Folhapress

Nilson Teixeira, economista-chefe do Credit Suisse
Eu, um economista de um banco, pago 27,5% e direitos trabalhistas sobre meu salário
completo. Outro economista que faz a mesma coisa que eu, se cria uma empresa,
paga uma tributação bem menor.
Só nesses três fatores do código tributário vemos que é difícil querer que seja eficiente.
Não se sabe quem está pagando imposto. No fundo, é o trabalhador, porque não
consegue criar essas estruturas.
Basta ver a grita contra a alíquota de 30% de IR para os salários mais altos.
Ninguém quer pagar mais imposto, e os grupos mais organizados tentam evitar isso.
Entendo a argumentação dos que dizem que não dá para elevar impostos, mas essa
não é a nossa leitura.
Os números mostram a carga tributária em queda.
A questão é que, para não elevar impostos, é preciso apresentar alternativas. Cortar
os gastos de maneira vigorosa, por exemplo, torna bem mais tempo e é muito difícil.
Vamos pegar o caso da indústria. É melhor reduzir bastante o Sistema S ou aumentar
impostos? É isso que tem que se começar a discutir.
Mas não parece que o Congresso apoiará essa medida. Há ação de lobbies e eleições
em 2018, ambiente desfavorável para ajustes. É o que ouço de vários políticos, de
várias frentes.
O próximo presidente vai herdar uma situação difícil.
A cada ano que se adia o ajuste mais duro, quanto tempo se perde para voltar
a crescer de forma sustentável?
Difícil estimar. Mas o Brasil pode ir para uma situação de baixíssimo crescimento,
abaixo de 2%.
Ou seja, se aproximando de uma situação em que não conseguirá chegar a um padrão
de consumo e desenvolvimento dos países mais ricos.
Silvia Costanti / Valor/Folhapress

Nilson Teixeira, economista-chefe do Credit Suisse
Chega ao menos ao de país de renda média sustentável?
Dependerá muito das soluções que o próximo governo apresentará. E elas têm que
passar por ajustes fiscais enormes, cortes de privilégios e reformas microeconômicas.

Hoje não se pode garantir que o Brasil alcance a situação de país de renda média de
forma sustentável.
Voltando para a taxa de juros, as manifestações do BC são de que ela vai
continuar caindo. Sua equipe estima, porém, juros de equilíbrio mais altos.
Dadas as condições atuais dos fundamentos, os juros reais de equilíbrio, a taxa natural
ou estrutural de juros no Brasil é bem acima do que as NTNBs sinalizam.
Bem acima de 5%, perto dos 6%.
Por quê?
Problemas fiscais, dívida elevada, persistência inflacionária, baixo crescimento
potencial, baixo nível de educação. O conjunto não é compatível com juros reais num
patamar de 3%, 3,5% de forma permanente.
Não quer dizer que o Brasil está preso ao passado, mas, para sair dele, precisa de
ajustes muito mais profundos. Muito mais profundos.
O sr. acabou de voltar de uma viagem aos EUA em que falou com investidores
estrangeiros. O que eles mais perguntam sobre o Brasil? Qual a principal
preocupação?

Nilson Teixeira, economista-chefe do Credit Suisse
Depende do cliente. Os fundos de América Latina olham o Brasil com mais cuidado,
pelo tamanho da economia. Nesse momento, o interesse maior é para o México.
Para qualquer que seja o fundo, o Brasil está longe de ser o país com maior perspectiva
de ganhos. Não vi uma perspectiva de altos investimentos, de aumentar muito os
investimentos no Brasil.
A liquidez mais ampla beneficiou ativos de risco, e fez com que eles elevassem um
pouco a posição de Brasil nas suas carteiras.
E na economia real?
No grupo de clientes que faz mais investimentos de longo prazo, em empresas, os
investimentos diretos já simbolizam bem.
Os investidores avaliam que o Brasil tem muito para aumentar no seu consumo. Olham
as condições de infraestrutura no Brasil e veem muitos investimentos a serem feitos.
Como olham para o longo prazo, o momento de entrar pode ser importante, mas não
é tão determinante. O país não vai se ajustar neste ano ou no próximo, mas nos
próximos 10 ou 20 anos a economia estará mais sólida.
As novas metas fiscais parecem razoáveis?
A deste ano é mais fácil cumprir, mas não se pode descartar que venha nova revisão,
dependendo da recuperação da arrecadação e de receitas não recorrentes.
Para o ano que vem, uma aprovação tênue da reforma previdenciária e incerteza sobre
outros gastos mantém alta a probabilidade de que a meta não seja cumprida.

Nas metas indicativas para 2019 e 2020, há otimismo. Não é uma tarefa muito fácil
reduzir o deficit primário em 2019, a menos que haja recuperação da atividade
econômica muito sólida.
Existe esse cenário de recuperação sólida?
Se o próximo governo anunciar uma agenda de reformas muito rigorosa, que anime
os agentes econômicos no investimento, e, do lado do consumo, se se mantiverem
inflação baixa e juros reduzidos, poderia haver recuperação.
Mas o grau de ajuste que é necessário empreender no país, dado o curto espaço de
tempo, torna pouco possível conseguir esse padrão de crescimento.
Alternativas à poupança
21/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Pelo gráfico acima podemos verificar que a poupança nos últimos seis anos quase não
bateu a inflação. Acumulando as rentabilidades de 2011 até o final do primeiro
semestre de 2017, as aplicações que renderam o CDI tiveram uma valorização líquida
de IR de 79%, quando considerada uma alíquota de IR de 15%. Entretanto, no mesmo
período a poupança rendeu apenas 59%, ou seja, uma alta pequena quando
comparada à variação de 51% da inflação medida pelo IPCA.
Segundo a expectativa dos analistas de mercado, devemos ter uma taxa Selic abaixo
de 8% ao ano antes do final de 2017. Portanto, o investidor deve ficar mais atento às
taxas e às rentabilidades como percentual do CDI oferecida pelos bancos.

Os produtos mais comuns que possuem risco similar ao da poupança são os
Certificados de Depósito Bancário (CDB), as Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e do
Agronegócio (LCA), o Tesouro Selic e os Fundos Simples. Os CDBs, LCIs e LCAs contam
com a mesma garantia que a poupança, proporcionada pelo FGC (até R$250 mil por
emissor e CPF). Já os títulos públicos e os Fundos Simples não possuem a garantia
do FGC, mas são seguros o suficiente para não precisarem dessa garantia.
Os Fundos Simples são menos conhecidos, pois foram criados no final de 2015. Estes
fundos precisam investir pelo menos 95% do seu patrimônio em títulos públicos
federais, ou títulos de renda fixa com classificação de risco similar à dos títulos
públicos. Para entender um pouco mais dessa alternativa que tende a substituir a
poupança, sugiro ler o artigo da Danielle Brant no link. Nesse artigo, ela apresenta
uma lista das taxas cobradas pelos bancos para esses fundos.
Na tabela abaixo apresento qual a rentabilidade mínima que o investidor deve atentar
em proporção do CDI para os CDBs, LCIs e LCAs, assim como, quais as taxas de
administração mínimas para os Fundos Simples e Tesouro Selic, de forma que a
rentabilidade desses investimentos não seja inferior à rentabilidade da poupança.

As rentabilidades apresentadas já estão líquidas de IR para cada prazo de aplicação.
Portanto, abaixo dessas condições, o investidor deve fugir desses produtos. Na tabela,
considerei uma taxa Selic de apenas 8% ao ano, pois muito em breve essa
rentabilidade deve ser uma realidade. Deve-se lembrar que quando a taxa Selic estiver
abaixo de 8,5% a poupança rende 70% da taxa Selic + TR.
Ressalto que existem no mercado aplicações com baixo risco melhores que as citadas
acima e sobre as quais devo comentar em futuros posts.
Economistas mantém expectativa para corte de 1 p.p. da Selic em setembro
21/08/2017 – Fonte: Reuters
Economistas de instituições financeiras mantiveram a expectativa de que o Banco
Central irá manter o ritmo de corte de juros básicos em setembro, com inflação e
economia em níveis fracos.
De acordo com a pesquisa Focus realizada semanalmente pelo BC, a Selic deve ir dos
atuais 9,25 por cento para 8,25 por cento no encontro de 5 e 6 de setembro do Comitê
de Política Monetária (Copom), segundo os cálculos dos especialistas consultados.
O levantamento divulgado nesta segunda-feira mostrou ainda que a mediana das
projeções é de que a Selic terminará este ano e o próximo a 7,5 por cento, sem
alterações em relação à pesquisa anterior. O BC vem cortando desde outubro passado
a taxa básica de juros, sendo que o último movimento realizado no final de julho foi
de 1 ponto percentual.
O Top-5, grupo que mais acerta as previsões, também vê corte de 1 ponto percentual
na próxima reunião, mas mantém a expectativa de Selic a 7,25 por cento ao final tanto
de 2017 quanto de 2018.
O Focus trouxe ainda ligeiro ajuste na expectativa para a inflação este ano, com o
avanço do IPCA em 2017 calculado agora em 3,51 por cento, 0,01 ponto percentual a
mais do que na semana anterior.
Para 2018 a conta continua sendo de inflação de 4,20 por cento. Em ambos os anos,
a meta oficial de inflação é de 4,5 por cento, com margem de tolerância de 1,5 ponto
percentual.
Em relação à economia, a visão dos especialistas é de que o Produto Interno Bruto
(PIB) crescerá 0,34 por cento em 2017 e 2 por cento em 2018.
O Índice de Atividade Econômica do BC (IBC-Br), espécie de sinalizador do PIB,
mostrou na semana passada expansão de 0,25 por cento no segundo trimestre na
comparação com os três primeiros meses do ano.
Bancos reagem à fuga de investidor para corretoras com novos produtos
21/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
A combinação de rentabilidade maior e custo menor fez as corretoras conquistarem
muitos clientes de bancos nos últimos anos. A resposta das grandes instituições

financeiras demorou, mas chegou sob a forma de plataformas que oferecem mais
produtos —incluindo de concorrentes.
Os dois principais expoentes dessa nova visão dos bancos são Itaú Unibanco e Banco
do Brasil, que passaram a oferecer aos clientes com maior poder aquisitivo assessoria
financeira mais especializada e que inclui produtos de outros bancos ou gestoras.
Foi a maneira encontrada de deter a migração de clientes para casas independentes,
como a XP Investimentos. "É uma tendência motivada por informação. Se vejo que
tenho mais retorno fora do banco, por que ficar restrito à marca própria do banco?",
questiona Liao Yu Chieh, professor de finanças do Insper.
No Itaú, a estratégia tomou forma sob o nome de 360 e foi lançada em março, dois
meses antes de o banco anunciar a compra de 49,9% da XP.
A plataforma é destinada a correntistas do segmento Personnalité, que exige renda
mínima de R$ 10 mil.
O banco oferece mais de 20 fundos de terceiros - sem cobrança de taxa de
administração adicional e de forma transparente e imparcial, afirma Claudio Sanches,
diretor de Produtos de Investimentos do Itaú Unibanco.
No Banco do Brasil, a plataforma aberta de investimentos está sendo testada e deve
estar disponível nas próximas semanas aos correntistas dos segmentos de alta renda,
diz Paula Mazanék, gerente-geral da unidade de captação e investimentos.
O banco prevê oferecer na plataforma produtos de concorrentes, após realizar uma
análise de perfil mais detalhada do cliente, e consultoria financeira mais ampla.
No Bradesco, os fundos de terceiros e a assessoria mais personalizada são oferecidos
à alta renda, diz José Ramos Rocha Neto, diretor de investimentos do Bradesco.
"Oferecíamos isso de forma mais tímida, mas, desde o início do ano, colocamos à
disposição dos clientes de alta renda nossos especialistas com expertise em
investimentos."
Já o Santander Brasil oferece uma "gama maior de produtos para segmentos
específicos de clientes", afirma Gilberto Abreu, diretor-executivo de investimentos.
"Temos sistemas que nos permitem tranquilamente ampliar essa oferta se e quando
julgarmos necessário."
A Caixa não se manifestou sobre sua estratégia de diversificação de produtos.
NO VAREJO
Para o varejo tradicional, o acesso a produtos de concorrentes deve demorar mais. O
BB ainda estuda como viabilizar isso aos pequenos investidores. "Temos dezenas de
milhões de clientes. Eu preciso entregar uma solução que contemple a cadeia inteira",
diz a gerente do BB.
No Bradesco, a avaliação é que poucos clientes na base apresentam perfil para acessar
esses investimentos.
"O movimento mais fácil é de o cliente do varejo tradicional evoluir na vida, aumentar
o potencial de investimento e naturalmente mudar para o varejo de alta renda, quando
entender mais do investimento", ressalta Rocha Neto, do Bradesco.
Para Liao Yu Chieh, do Insper, é questão de tempo. "Quanto mais o investidor tem
informação, mais ele vai nesse caminho de abrir conta em corretora independente.
Então os bancos vão ter de levar isso ao pequeno investidor."

O que considerar?

BANCOS
Vantagens
- Comodidade: débito e crédito são feitos na conta-corrente do cliente
- Pode melhorar o relacionamento do cliente com o banco, sob forma de taxas
melhores em empréstimos
Desvantagens
- Têm custos menos competitivos que os das corretoras independentes
- Como não precisam se esforçar tanto para captar clientes, costumam ter
rentabilidade menor que a de corretoras

CORRETORAS
Vantagens
- Maior oferta de produtos: além dos títulos bancários, oferecem ações, Tesouro Direto
e títulos de dívida de empresas
- Como não têm estrutura como a dos bancos, oferecem taxas maiores e custos
menores
Desvantagens
Custo
de
transferir
o
dinheiro
para
concretizar
a
operação
- Risco de deixar o dinheiro na conta da corretora, em vez de decidir logo onde investir
o recurso
Banco e empresas negam favores a frigoríficos
21/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
Tanto a JBS quanto o BNDES negam a concentração de recursos no setor de frigoríficos
utilizando uma conta diferente: somando os investimentos do banco no setor de carnes
nos mercados interno e externo. Em nota, o banco informou que “apoiou o
desenvolvimento das mais diversas empresas em diferentes setores” e que os
investimentos nos frigoríficos fizeram parte de uma política de governo mais ampla:
“O apoio recente do BNDES ao fortalecimento e internacionalização de grupos
empresariais brasileiros”.
Segundo o banco, a orientação governamental “estabeleceu setores com capacidade
de projeção internacional a serem apoiados por vários instrumentos de fomento.
Coube (ao banco) o papel de financiador dos setores prioritários”. O BNDES lembrou
ainda que, apesar de seguir a política do governo, suas decisões “são respaldadas por
critérios técnicos e pelas melhores práticas bancárias”.
O BNDES reforçou que o apoio ao setor de carnes não se restringiu à JBS ou a grandes
empresas. “Entre 2005 e 2016, foram contratadas no BNDES R$ 18 bilhões em
operações de crédito para mais de 1.700 empresas e cooperativas de abate e
fabricação de produtos de carne. O volume representou pouco mais de 1% do valor
de todas as operações de crédito aprovadas pelo BNDES.”
Na conta do banco entram as operações no Brasil e no exterior. Ele informou que,
entre 2005 e 2016, desembolsou em todas as suas operações cerca de R$ 83 bilhões

por meio da aquisição das debêntures, ações ou por meio da participação em fundos
de investimento, os chamados instrumentos de renda variável. “Desse montante, R$
12,4 bilhões foram para empresas de abate e fabricação de produtos de carne, cerca
de 15% do total.
Atualmente, o setor representa menos de 10% da carteira da subsidiária de
participações do BNDESPar”, diz a nota. Sobre a delação da JBS, o banco informou
que “todos os fatos provenientes de investigações oficiais são objeto de avaliação
integral por Comissão de Apuração Interna (CAI)”.
A JBS informou que o BNDESPar detém hoje 21,3% de suas ações, com direito a dois
assentos no conselho de administração, e negou que essa participação seja fruto de
favorecimentos. “De acordo com o Livro Verde, recém-lançado pelo BNDES, entre
2001 e 2016, na lista de maiores clientes do banco, a J&F aparece em 19.º lugar.” E
concluiu afirmando que “tais investimentos auxiliaram na profissionalização e na
melhoria da imagem do setor”.
Distribuidoras melhoram desempenho
21/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
Grande parte das distribuidoras de energia conseguiram melhorar seu desempenho
operacional no segundo trimestre com a redução das perdas e melhora dos indicadores
de inadimplência, ainda que a retomada do crescimento do consumo não tenha
acontecido. E o cenário apontado por executivos é de otimismo para os próximos
trimestres, com expectativa de melhoria no consumo.
O presidente da EDP Energias do Brasil, Miguel Setas, indicou que a companhia – que
tem duas distribuidoras, em São Paulo e no Espírito Santo -, trabalha com a
perspectiva de consumo de energia estável até o fim do ano, depois de ter registrado,
no segundo trimestre, queda de 0,9% no volume de energia distribuída.
Entre abril e junho, o consumo de energia no País caiu 0,95% ante igual período do
ano passado, para 114,9 mil gigawatts-hora (GWh), segundo dados da Empresa de
Pesquisa Energética (EPE).
As distribuidoras tiveram números piores, pressionados pela migração de clientes para
o mercado livre, em que o consumidor compra a energia diretamente do fornecedor.
O mercado cativo, formado por consumidores atendidos pelas distribuidoras, caiu
10,8%, para 79,2 mil Gwh.
Dados prévios de consumo no segundo semestre ainda não mostram com clareza a
retomada de consumo, mas dão alguma indicação de melhora do mercado.
Números da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) indicam que na
primeira quinzena de agosto o consumo caiu 1%, mas, excluindo o impacto da
migração para o mercado livre, o consumo no ambiente de contratação regulada teria
aumento de 0,3%. Resta saber se esse desempenho foi influenciado por alguma
externalidade e se haverá fôlego para mantê-lo.
Os analistas do Goldman Sachs Bruno Pascon Victor Hugo Menezes e Gabriel Francisco
esperam que a queda nos volumes comercializados seja “gradualmente revertida” no
segundo trimestre, tendo em vista a expectativa de desaceleração da migração de
consumidores para o mercado livre e a maior probabilidade de uma recuperação
consistente da produção industrial.

Governo prorroga de novo prazo de consulta pública para Plano Decenal de
Energia
21/08/2017 – Fonte: Reuters
O Ministério de Minas e Energia prorrogou até 27 de agosto o prazo para interessados
realizarem sugestões ao Plano Decenal de Expansão de Energia 2026, de acordo com
portaria publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União.
Essa foi a segunda vez em que a pasta adiou o prazo final da consulta pública.
Inicialmente, a data limite era 6 de agosto, depois prorrogada para 17 de agosto e,
agora, para o próximo dia 27.
Com o plano, o Brasil prevê uma expansão de cerca de 41 gigawatts na capacidade
instalada de geração de energia até 2026, com predomínio das usinas eólicas e solares,
que deverão responder por quase 19 gigawatts no período.
O plano, da estatal Empresa de Pesquisa Energética (EPE), aponta ainda que essa
trajetória deverá demandar cerca de 174,5 bilhões de reais em investimentos no
período.
Além disso, a perspectiva é que ao final do plano a participação das hidrelétricas,
carro-chefe da geração no Brasil, caia para menos de 50 por cento da matriz elétrica,
ante pouco mais de 60 por cento atualmente.
Setor elétrico quer que conta de luz venha com valores discriminados
21/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Associação do setor também propõe que haja mudanças nas regras de governança
da Aneel
Distribuidoras de energia querem antecipar para janeiro de 2018 a mudança nas
contas de luz para que tragam a informação de qual é o custo da energia e quanto foi
pago pela infraestrutura para levá-la ao ponto de consumo.
A explicitação está prevista na proposta do novo marco regulatório do sistema elétrico,
mas só em 2022.
Cerca de 15% do valor das tarifas são a remuneração das distribuidoras, afirma Nelson
Leite, presidente da Abradee (associação do setor).
Com a alteração, se passaria a cobrar de quem gera a própria energia, mas também
usa a rede da distribuidora, hoje sem pagar.
"O ideal é que se implemente isso já, para que as condições sob as quais uma pessoa
investe em placa solar não se altere depois."
Para a maior parte dos clientes, essa tarifa, chamada de binômia, "só deixa claro o
que é geração, transporte e encargos", diz Sidney Simonaggio, vice-presidente de
assuntos regulatórios da AES.
A Abradee também propõe "otimizar" regras de governança para a Aneel. A ideia é
que ela já passe a atender padrões que estão em uma proposta para todas as agências.

As sugestões ao marco regulatório foram enviadas na quinta (17), último dia em que
a consulta pública esteve aberta a contribuições.
Nas próximas semanas, técnicos do Ministério de Minas e Energia analisarão as ideias
recebidas no processo.
O plano é enviar uma medida provisória ao Congresso em setembro, por receio de que
o recesso atrapalhe a adoção das novas regras.
"Há leilões para 2021 e 2023. As distribuidoras podem estar subcontratadas
em 2022 -é uma estimativa de 0,5%, mas já sinaliza que há necessidade de
outra rodada para aquele ano"
Nelson Leite, presidente da Abradee
Desejos de distribuidoras
Propostas para o marco regulatório
Rever prazos de depreciação de ativos
Baixa contábil deveria acontecer em menos tempo
Mudar regras de governança da Aneel
Agência poderia antecipar lei que serviria para demais
Tarifa com valor explicitado
Conta de luz trará custo de energia, imposto e distribuição
Vara para o setor
Avaliar com o Judiciário se pode haver uma especializada
*

Lenha no forno
Os controladores da Usiminas, a italiana Ternium e a japonesa Nippon Steel, ainda
estão na disputa iniciada há quase três anos, mas a empresa procura recompor seu
parque produtivo e buscar novos clientes.
A companhia deverá contratar 400 temporários para religar um alto-forno em Ipatinga
(MG) e 120 funcionários para operá-lo.
Na divisão de mineração, outras 400 pessoas começaram a trabalhar, diz o presidente
Sérgio Leite.
"No primeiro semestre, nós investimos R$ 57 milhões. Até o fim deste ano, devem ser
mais R$ 200 milhões. No alto-forno, serão R$ 25 milhões. O resto são dezenas de
projetos."
Parte desses valores vai para o desenvolvimento de produtos para possíveis novos
compradores —como aço para torres de energia eólica e estruturas para painéis
solares.
A Usiminas firmou um contrato para fornecer peças para uma usina de energia solar
na cidade de Guaimbê, no interior de São Paulo. Deverão ser vendidos cerca de 7.500
toneladas de materiais de aço.

No segundo trimestre, a empresa teve um Ebitda de R$ 710,5 milhões. A Usiminas
conseguiu reverter números operacionais negativos dos dois últimos anos.
R$ 6,9 BILHÕES
é a dívida da empresa
*
Bônus por desempenho pode ser isento de encargo social
A reforma trabalhista poderá permitir o pagamento de bônus por performance aos
funcionários em forma de benefício —sem a cobrança de encargos sociais.
Pelo novo texto, as premiações por desempenho deixam de ser consideradas parte do
salário, o que possibilita que sejam pagas como benefício, diz Domingos Fortuna, sócio
do Mattos Filho.
"A medida já está em estudo por diversas companhias, mas há cautela. Para ter
segurança jurídica, é preciso que a empresa elabore critérios claros para o prêmio."
Outra remuneração fora do salário que deve ganhar espaço é para a compra de
remédios e produtos de saúde.
O item já é previsto na lei, porém não de forma clara como no novo texto, diz Marília
Rocca, diretora-geral da Ticket, de cartões de benefícios.
As empresas do setor, porém, cogitam que as mudanças não permaneçam no texto,
afirma Stener Navarro, diretor de produtos da Sodexo.
"A alíquota sobre os bônus é baixa perto do total, mas o governo vai avaliar se pode
abrir mão dessa tributação."
*
Desinvestimento lucrativo
Empresas que realizaram desinvestimentos geraram 15% mais valor aos acionistas do
que as que não venderam seus ativos, segundo a Bain & Company.
Foram consideradas 2.160 companhias de capital aberto em todo o mundo, no
intervalo de 2005 a 2015, e analisada a variação de preço das ações no período.
Um investidor que aplicou, em 2005, US$ 100 nos papéis de uma companhia que
posteriormente se desfez de ativos, teve um retorno médio de US$ 212 dez anos
depois, segundo a análise.
Entre as ações das empresas que não fizeram mudanças, o retorno foi, em média, de
US$ 181 para cada US$ 100.
Ao se comparar as companhias inativas com as que, além de desinvestir, também
realizaram aquisições significativas com frequência, a variação é de 39%.
Esses investidores teriam recebido US$ 252 em 2015, segundo a Bain.
*
Empregos
O setor de educação teve a maior alta no emprego entre as empresas de serviços de
São Paulo no primeiro semestre, segundo a FecomercioSP.
O saldo foi de 16,9 mil vagas criadas, um aumento de 3,4% em relação ao mesmo
período de 2016. Em todos os setores, a queda foi de -0,7%.
Este nível deverá se manter até o fim deste ano, diz Jaime Vasconcellos, da federação.
"Mesmo com a reforma trabalhista, não vejo um impacto no emprego a curto prazo."

Vale mira pequenas siderúrgicas locais na China
21/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
Na briga por mercado na China, principal consumidor global de minério de ferro, a
Vale tenta se aproximar de novos clientes locais. Há pouco mais de dois meses a
mineradora estreou no varejo, vendendo a commodity em yuan, a moeda chinesa. A
intenção é atrair pequenas siderúrgicas. Tradicionalmente, a negociação é feita em
dólar, em grandes contratos de longo prazo.
A iniciativa será combinada à estratégia de misturar minérios mais ricos em ferro com
os de menor qualidade, processo chamado no jargão do setor de blendagem. A Vale
aposta ainda em investimentos em automação, que podem gerar uma economia de
US$ 2 bilhões.
O racional da blendagem é reduzir a necessidade de investimentos na reposição de
capacidades de minas que estão se exaurindo, como as do Sistema Sul da Vale, em
Minas Gerais. Ao misturar minérios fracos com outros como o de Carajás (PA), de
altíssimo teor de ferro, a Vale melhora seus preços recebidos. Além disso, presta um
serviço ao cliente e facilita sua distribuição.
Hoje a mistura é feita na Malásia, Omã e na própria China, em mais de dez portos.
Até o fim do ano o volume usado nesse processo será de 70 milhões de toneladas, o
equivalente a quase 20% da produção de minério projetada pela empresa. Em 2018,
o total saltará a 100 milhões.
Em entrevista ao Estadão/Broadcast, o diretor executivo de Ferrosos da Vale, Peter
Poppinga, contou que a companhia está fazendo parcerias com ferrovias e operadoras
de barcaças para conseguir levar seu principal produto até o interior da China. A ideia
é se aproximar de siderúrgicas de menor porte, sem acesso a financiamento e
interessadas em comprar lotes menores por questões de logística interna.
“É um passo importante para ganhar mercado. Nos primeiros 60 dias foram quase 20
clientes novos, que antes compravam no mercado doméstico”, diz.
As vendas no varejo poderão somar 20 milhões de toneladas até 2019, quando a Vale
terá uma produção anual de 400 milhões de toneladas de minério. O modelo começou
a ser replicado na Índia, de forma embrionária.
Competitividade
Maior produtora global de minério de ferro, a Vale quer reduzir o custo de produção
de seu produto entregue na China em US$ 5 por tonelada, ao câmbio atual, para um
patamar de US$ 30 por tonelada. A expectativa é que isso ocorra em três anos. Na
prática, isso significará uma economia anual de US$ 2 bilhões.
Para isso, a empresa entrou no que chama de segunda onda de competitividade. Nela,
o foco será investir em automação e tecnologia operacional.
A primeira onda de competitividade ocorreu entre 2014 e 2016, período em que a
mineradora cortou custos e renegociou contratos. O preço do minério colocado na
China, incluídos custos de manutenção, saiu de US$ 65 por tonelada para cerca de
US$ 35 por tonelada nesse período.
Um dos pilares do aumento da eficiência na cadeia de produção de minério será o
Centro de Operações Integradas (COI), em construção em Belo Horizonte, Minas
Gerais. A partir do fim do ano, uma equipe de 50 pessoas vai monitorar dia e noite a
operação da Vale, no Brasil e no exterior. Na gestão de Fabio Schvartsman, novo
presidente da Vale, a diretoria de ferrosos voltou a concentrar também a logística da
Vale, antes separada.

Outra frente para atingir a redução de custos é a negociação de contratos de
afretamento de longo prazo para uma nova frota de navios. Armadores chineses e de
outros países vão construir navios VLOC (Very Large Ore Carriers), de 350 mil
toneladas, tendo como contrapartida contratos de 30 anos com a Vale. A Vale já tem
contratos de longo prazo para 66 navios Valemax, de 400 mil toneladas.
A nova frota estará pronta em três anos. Segundo Poppinga, a Vale conseguiu fechar
contratos a um preço bem abaixo do spot (à vista). Hoje em US$ 14 por tonelada, ele
já teve picos de US$ 18 por tonelada em 2017.
Vale quer acelerar migração para novo Mercado
21/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
Após ser bem-sucedida em sua reestruturação societária, com a conversão voluntária
de ações preferenciais (PN, sem direito a voto) por ordinárias (ON, com direito a voto),
a Vale quer que todos os acionistas minoritários façam a troca.
O objetivo é acelerar a listagem da empresa no Novo Mercado, segmento de nível de
governança corporativa mais alto da Bolsa. A proposta da diretoria é manter na
conversão das ações remanescentes o valor adotado na conversão voluntária: cada
PN será trocada por 0,9342 ação ordinária.
Além da aprovação em assembleia geral, a nova conversão terá de ser submetida ao
crivo dos acionistas titulares de ações preferenciais em uma assembleia especial.
Em caso de aprovação, os preferencialistas que não concordarem com a proposta terão
o direito de retirar-se da companhia, pelo valor patrimonial da ação. Terá direito quem
mantiver a titularidade das suas PNs, sem interrupção, desde o encerramento do
pregão de ontem, 18, até a data da retirada. O prazo para a conversão voluntária das
PNs por ONs acabou no dia 11. Acionistas donos de 84,4% das ações PN aderiram.
Petrobras eleva preços de diesel e gasolina nas refinarias a partir de 3ª feira
21/08/2017 – Fonte: Reuters
A Petrobras elevará os preços do óleo diesel em 2,3 por cento e os da gasolina em 3,3
por cento nas refinarias a partir de terça-feira, dia 22 de agosto, segundo comunicado
publicado pela estatal em seu site.
As mudanças fazem parte da nova política de preços da Petrobras, que prevê reajustes
quase que diários para as cotações dos combustíveis.
Juíza federal derruba aumento dos combustíveis
21/08/2017 – Fonte: Tribuna PR (postado em 18-08-2017)
A juíza Adverci Rates Mendes de Abreu, da 20ª Vara Federal de Brasília, concedeu
liminar que suspende o aumento do PIS/Cofins sobre os combustíveis. A decisão
atende a ação movida pelo deputado federal Aliel Machado (Rede-PR).
“Por fim, cumpre registrar que não se ignora o grave momento por que passa a
economia do país, mas não parece razoável que, necessitando corrigir desmandos de
gestões anteriores, o governo venha se valer da solução mais fácil – aumentar tributos
– que desde tempos imemoriais vem sendo historicamente adotados por governos em
momentos de crise, lembrando sempre que os governos são eleitos para promover o
bem comum e não para penalizar mais ainda o cidadão com majoração de tributo, que
amarga carga tributária já tão elevada”, anotou a magistrada.

“Derrubamos o decreto de Temer, que é um decreto ilegal que não respeita as
legalidades previstas na Constituição, o código tributário e que prejudicara o País como
um todo”, afirmou o deputado federal, em vídeo na sua conta de Facebook.
Toyota revela sedã abaixo do Corolla para brigar com City, Cobalt e Virtus
21/08/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Modelo será fabricado no Brasil a partir de 2018, com preços que devem
variar de R$ 60 mil a R$ 80 mil
A Toyota revelou a nova geração do Yaris sedã, modelo compacto contado para o
Brasil e que ficará posicionado entre o Etios Sedan e o Corolla para brigar com o Honda
City, Chevrolet Cobalt e o futuro Volkswagen Virtus.
Isso significa preços entre R$ 60 mil e R$ 80 mil. O Etios mais caro (Platinum 1.5 sedã
AT) tem etiqueta de R$ 68.390, enquanto o Corolla mais simples começa em R$
91.990.
A novidade foi apresentada na Tailândia e deve ser a mesma que a marca fará no
fábrica de Indaituba (SP) a partir do segundo semestre de 2018, onde já é produzido
o Corolla. Os três volumes virá acompanhado também da variante hatch.
Com o sobrenome de Ativ no país asiático, o Yaris utiliza a nova plataforma TNGA
(Toyota New Global Architecture), com 4,43 metros de comprimento e 2,55 m de
entre-eixos, sendo pouco menor que o City. Poi lá, é equipado com o econômico motor
1.2 Dual VVT-i, de três cilindros, que rende 86 cv e 11 kgfm de torque, associado ao
câmbio CVT.

Mas no mercado brasileiro, deverá adotar o 1.8, de até 144 cv e 18,6 kgfm,
emprestado do Corolla GLi, e terá ainda a opção de câmbio manual.
O design do novo Yaris exibe uma dianteira que lembra muito o Corolla norteamericano, especialmente os faróis esguios que invadem a lateral e o para-choque
com grandes entradas de ar inferiores.
Já as luzes diurnas pontilhadas separadas dos faróis são semelhantes aos do Corolla
nacional em versões mais em conta. Na traseira, as lanternas em formato horizontal
também remetem ao sedã maior .

Por dentro, mais traços do sedã maior no volante e quadro de instrumentos analógico,
com o diferencial de que há uma tela de 4,2 polegadas que ‘come’ parte do círculo do
velocímetro com informações do computador de bordo e funcionalidades dos veículos.
O modelo oferece ainda sistema multimídia, ar-condicionado digital e chave presencial
com partida por botão. Na Tailândia, os três volumes vêm de série com controle de
estabilidade e assistente de partida em rampa. Os setes airbags estão disponíveis
apenas na versão topo de linha.
Volkswagen oficializa a volta da Kombi e define a data
21/08/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Baseada no conceito elétrico I.D. Buzz, a van herdará o visual do projeto que
mescla traços futuristas com detalhes que remetem à ‘Velha Senhora’

O presidente mundial da Volkswagen, Herbert Diess (à direita), posa ao lado do
passado e do futuro da Kombi. Gazeta do PovoDivulgação
A Volkswagen confirmou o retorno da cultuada Kombi, que sai da aposentadoria sob a
forma de uma van elétrica baseda no conceito I.D. Buzz.
O anúncio foi feito na Califórnia (EUA) neste domingo (20) durante o Pebble
Beach Concours D’Elegance, evento que reúne colecionadores e carros clássicos,
além de fabricantes que expõem soluções para a mobilidade no futuro.
O presidente da montadora alemã, Herbert Diess, exibiu o I.D Buzz ao lado da ‘Velha
Senhora’, um dos apelidos da Kombi original.

Ele aproveitou para também cravar o ano de lançamento e revelar o nome da versão
moderna com traços saudosistas do utilitário: o Microbus chega ao mercado em 2022
- antecipando a previsão anterior que era até 2025.
Segundo Diess, após sucesso do conceito nos salões de Detroit e Genebra, clientes
entraram em contanto com a empresa (via e-mail e cartas) solicitando que o modelo
fosse produzido.

Sobre a escolha de Pebble Beach, na costa oeste dos EUA, para fazer o anúncio tão
importante, o executivo ressaltou que existe uma identificação muito forte da Kombi
com o modo de vida da Califórnia, veículo que sempre fez parte do cenário da
região. “Agora estamos trazendo de volta o modelo, na geração elétrica”, salientou.

A van será o segundo produto da nova família de híbridos e elétricos da Volkswagen
a estrear nas lojas. Antes virá o hatch compacto de quatro portas I.D. Concept, uma
releitura futurista de outro clássico da VW, o Fusca.
Ambos construídos sobre a nova plataforma modular exclusiva para este tipo de
propulsão, a MEB. Os modelos serão vendidos inicialmente nos Estados Unidos, Europa
e China.
A marca já adiantou que a ‘nova Kombi’ seguirá as linhas do conceito, que remete à
primeira geração do modelo, de tanto sucesso mundo afora, especialmente no Brasil.
Além de trazer um motor elétrico, o Microbus virá com sistemas de condução
autônoma em nível 3 e o interior configurável. E virá nas versões para passageiros e
de carga, como ocorria no passado.
As baterias ficarão posicionadas sob o assoalho, enquanto os eixos vão se posicionar
nas extremidades da carroceria, resultando numa boa distância entre-eixos e ótimo
espaço interno.
Curitiba recebe encontro de tecnologia de motores diesel nesta semana
21/08/2017 – Fonte: Bem Paraná
Debater os desafios e as oportunidades no cenário de conectividade é a proposta do
14º Fórum SAE Brasil de Tecnologia de Motores Diesel, que será realizado no Teatro
Positivo, em Curitiba, amanhã e na quarta-feira, sob a direção de Michael Kuester,
presidente da DAF no Brasil.
Reconhecido como principal fórum de discussão sobre motores diesel no Brasil, o
encontro receberá lideranças de montadoras, fabricantes de motores e seus principais
fornecedores de sistemas e componentes, além de indústria petroquímica, academia,
sociedade e governo. O encontro terá seis painéis com palestras e sessões de debate
nos dois dias de evento.
Cidade chinesa abriga 40 mil famílias de funcionários de gigante do carro
elétrico
21/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Linha de produção de veículos elétricos da BYD em Shenzhen, no sudeste da China.
BYD, diz a corporação chinesa que carrega esse nome, é um acrônimo para Build Your
Dreams (construa seus sonhos). Entre investidores, a piada é que a sigla, na verdade,
significa Build Your Dollars (construa seus dólares).

Contratado em 2016 como "embaixador global" dessa líder do setor de veículos
elétricos, Leonardo DiCaprio estrela comercial feito na medida das ambições ocidentais
dessa gigante -é a fabricante nº 1 de seu ramo, com fatia de 13% do mercado, mais
de 100 mil automóveis produzidos no ano passado e projeção de faturar US$ 22
bilhões em 2017.
O ator americano dirige por uma metrópole com arranha-céus a perder de vista,
paisagem que faz Nova York parecer uma cidade do interior. Convida o espectador
"para o futuro". E esse futuro encenado vem em mandarim, como o ideograma na
placa do carro elétrico que DiCaprio guia.
O amanhã, para a BYD, não está apenas nas ruas de uma China que se moderniza
com pé no acelerador. Está também no Brasil, visto como consumidor em potencial
para produtos da companhia -sobretudo ônibus movidos a bateria elétrica, vendidos
como energia "limpa e silenciosa".
Não à toa o prefeito de São Paulo, João Doria, ganhou no fim de julho um tour pela
sede da BYD, onde assistiu à peça publicitária com DiCaprio.
Doria, que passou uma semana no país a convite do governo chinês, saiu de lá
paparicado. Ganhou, como doação à capital paulista, quatro carros elétricos (R$ 230
mil cada um), que pretende usar para a vigilância do centro e do parque do Ibirapuera.
O que a BYD ganha com isso? A versão oficial, dada por Marcello Schneider, diretor
institucional do braço brasileiro da BYD: apoiar "a sustentabilidade nas comunidades
locais dos países onde estamos presentes".
Nos bastidores, a estratégia ganha um adendo: um afago no prefeito da maior cidade
brasileira não machuca ninguém. São Paulo abrirá em breve licitação para renovar o
contrato com empresas dos ônibus das linhas municipais. A BYD, com 410 funcionários
nas duas fábricas que mantém em Campinas, não esconde seu afã em entrar na
disputa.
O QG da empresa é uma cidade à parte dentro de Shenzhen, metrópole de 12 milhões
de habitantes no sul chinês. Os funcionários vivem onde trabalham: abastecida com
energia solar, a chamada BYD Village abriga 40 mil famílias de seus empregados -que
ganham a posse do apartamento cedido a eles após dez anos de serviços prestados.
A corporação incentiva relacionamentos entre seus contratados e até dá "uma ajuda
de custo para que os noivos [desde que os dois sejam funcionários] celebrem o
matrimônio", segundo Schneider.
A minicidade corporativa tem escola, hospital, clube, monotrilho com 4,5 km de
extensão e um morador ilustre: o presidente da BYD, que mora num dos condomínios.
Com fortuna estimada em US$ 4,4 bilhões, Wang Chuan-fu, 51, é o 414º entre os 500
maiores bilionários do mundo no ranking da "Forbes".
Filho de fazendeiros pobres e órfão ainda na adolescência, ele criou a BYD 22 anos
atrás. Naquele início, baterias para celular eram o filé da casa. Em 2003 veio o
interesse por automóveis. Um modelo de Sedan da BYD, o F3, virou best-seller na
China, à frente de concorrentes como Volkswagen e Toyota.
O executivo comanda um império de 230 mil funcionários. A fama global veio em 2008,
após o megainvestidor Warren Buffett adquirir 10% das ações da BYD por US$ 230
milhões. O valor multiplicou para US$ 1 bilhão em dez meses.
Competidores argumentam que a BYD só voou tão longe por depender de subsídios
do governo chinês a veículos elétricos. E agora a fonte secou, já que o país vem
diminuindo o apoio ao setor. A empresa também não conseguiu entrar no mercado
americano ainda.

Chinesa JAC cria carro para o Brasil e prioriza utilitários
21/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
A chinesa JAC mudou sua estratégia no Brasil. Após viver um bom momento no início
da década e perder mercado devido a mudanças nas regras de importação, a empresa
vai priorizar os utilitários esportivos, que passam a ser maioria nas lojas.
O modelo da vez é o SUV compacto T40. O projeto começou em 2011, no estúdio
italiano da montadora. "Esse carro foi integralmente concebido para o Brasil", diz
Sergio Habib, presidente da importadora SHC. "Mas o passado foi amargo, saímos de
de 3.000 unidades vendidas por mês para 4.500 por ano."
O novo modelo tem motor 1.5 flex (127 cv) e câmbio manual de cinco marchas. A
versão automática vai estrear em fevereiro de 2018.
Com tração apenas na dianteira, o T4 vai bem estradas de terra batida, mas sem
vocação para o off-road pesado. É feito para o asfalto, por onde roda sem fazer
barulho.
O computador de bordo tem uma pequena tela, de difícil leitura, colocada entre
velocímetro e conta-giros. O problema é a pouca luminosidade, que a JAC promete
corrigir com a reprogramação do equipamento.
O preço do novo utilitário começa em R$ 57 mil. Os principais itens de série são
controles de tração e de estabilidade, ar-condicionado e acionamento elétrico de
vidros, travas e retrovisores.
Além do desenho "ocidental" e do interior com apliques em couro, o maior trunfo do
JAC T40 está na variedade de itens eletrônicos oferecidos na versão mais cara (R$ 59
mil), bem ao gosto do consumidor de SUVs. Há sistema multimídia com tela de oito
polegadas, monitoramento de pressão de pneus e piloto automático, que mantém a
velocidade sem que seja preciso pisar no acelerador.
O jipinho de origem chinesa vem equipado também com câmera frontal, que grava
continuamente imagens a frente do carro. Segundo Habib, esse recurso propicia
descontos no seguro do carro, já que acidentes serão documentados por imagens.
Conheça as partes de um pneu e o que fazer para aumentar sua durabilidade
21/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Cada pneu é muito bem pensado antes de ser lançado junto com um novo carro. "Os
fabricantes têm suas fórmulas secretas e trabalham em parceria com as montadoras",
explica Klaus Mello, gerente de engenharia da Ford.
Antes de a empresa chegar à opção ideal para determinado veículo são feitos diversos
testes. O pneu sofre pancadas contra guias e buracos, tem seus ruídos medidos e
passa por freadas bruscas.
"Escolhemos a amostra que atende às necessidades daquele veículo e melhor equilibra
todos esses fatores", afirma Mello.
Na hora da troca, o proprietário pode até mudar a marca, mas deve manter, pelo
menos, as dimensões originais do pneu. Os índices de carga e velocidade devem ter
valores iguais ou maiores que os originais de fábrica -nunca menores. Essas
informações estão gravadas nas laterais do componente (veja, abaixo, como encontrálas).
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LISO
O pneu é considerado careca muito antes de o seu desenho desaparecer por completo.
Quando a profundidade dos sulcos chega a 1,6 mm, está na hora de substitui-lo.
Para fazer essa verificação, basta olhar o TWI (Tread Wear Indicator), que são
elevações de borracha dentro dos sulcos. Assim que o desgaste atinge essas
marcações, há maior risco de perda do controle do veículo ao passar por asfalto
molhado.
O recomendado é que os quatro sejam trocados ao mesmo tempo. Caso isso não seja
possível, o novo par deve ser colocado no eixo de trás -é mais difícil recuperar o
controle caso haja perda de aderência na traseira.
A substituição também tem de ser feita quando há bolhas, quaisquer estragos nas
laterais ou avarias maiores que 6 mm de diâmetro na banda de rodagem.
"Um especialista deve fazer a avaliação, mas, em geral, esses tipos de danos não são
reparáveis", diz Flavio Santana, gerente de marketing de produto da Michelin América
do Sul.
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NA PRESSÃO
É fundamental ter cuidado com a calibragem. "Encher menos ou mais que o valor
recomendado pelo fabricante faz o pneu perder contato com o solo, o que afeta a
segurança do veículo e aumenta o consumo de combustível, além de diminuir em até
30% a vida útil do componente", diz Leandro Vanni, gerente de tecnologia da
Dpaschoal.
A calibragem deve ser feita a cada 15 dias com os pneus frios -antes de rodar 3 km.
Caso contrário, corre-se o risco de colocar uma pressão até quatro libras menor que a
ideal, uma vez que o ar se expande com o calor.
O valor correto está indicado no manual do proprietário e, em alguns carros, em um
adesivo na porta do motorista ou na tampa do tanque. A pressão recomendada pode
ser diferente entre os eixos e mudar de acordo com as condições de uso do veículo
(vazio ou carregado).
O estepe também não deve ser esquecido. Segundo Vanni, ele deve ser calibrado, pelo
menos, a cada 45 dias. A dica é colocar duas libras a mais, para garantir que esteja
cheio o suficiente quando for usado em um momento de emergência.
Se o estepe for provisório (mais fino do que o original), outro cuidado ao usá-lo é
respeitar o limite de 80 km/h até encontrar um local seguro para fazer a troca do
componente original.
Segundo os fabricantes, as vantagens do "estepinho" são a economia de espaço no
porta-malas, redução do peso e maior facilidade de manuseio em caso de substituição.
Por outro lado, ele não pode ser usado no rodízio -que deve ser realizado a cada 10
mil km para garantir o desgaste uniforme dos pneus.
Editoria de Arte/Folhapress

