22 DE JANEIRO DE 2018
Segunda-feira


CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2018



FIM DE OBRIGATORIEDADE DE IMPOSTO FORÇA AJUSTE NAS ENTIDADES SINDICAIS



NOVOS PROJETOS DE LEI



VAMOS TER QUE MUDAR A FORMA COMO DEFINIMOS TRABALHO



PARANÁ INVESTE EM TREINAMENTO E AUMENTA NÚMERO DE EMPREGOS



CONFIANÇA DA INDÚSTRIA SOBE 0,5 PONTO EM JANEIRO, DIZ PRÉVIA DA FGV



MDIC

ANUNCIA

R$ 40

MILHÕES DE INVESTIMENTOS PARA SISTEMA BRASILEIRO DE

PROPRIEDADE INDUSTRIAL



PROJETO MUDA AS REGRAS PARA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS



PERÍODO PARA ENTREGA DA DECLARAÇÃO COMEÇA NESTA TERÇA-FEIRA (23)



NÃO SERÁ POSSÍVEL A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL



ESPERANÇA COM RETOMADA DO BRASIL VOLTA A GANHAR FORÇA NAS MATRIZES



MULTINACIONAIS ACELERAM ENVIO DE LUCRO AO EXTERIOR



EMPRESÁRIO LANÇA MOVIMENTO PARA ALAVANCAR A ECONOMIA ATÉ 2022



OTIMISMO GLOBAL CRESCE E ATINGE MAIOR NÍVEL DESDE 2012, MOSTRA PESQUISA



START-UPS CONECTAM FÁBRICAS COM EMPRESAS QUE TÊM MÁQUINAS OCIOSAS



START-UPS FINANCEIRAS BUSCAM NICHO EM EMPRÉSTIMO E COBRANÇA DE DÍVIDAS



EMPREENDEDOR DEVE ESTAR PRONTO PARA REPENSAR SEU NEGÓCIO



4ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL: COMO ROBÔS CONVERSANDO COM ROBÔS PELA
INTERNET VÃO MUDAR SUA VIDA



INTERNET DAS COISAS: HÁ MAIS MÁQUINAS ONLINE QUE CELULARES E ELAS TÊM
ATÉ REDE PRÓPRIA



PRESIDENTE DA HP VÊ BRASIL ATRASADO EM CORRIDA DA MANUFATURA AVANÇADA



NÚMERO DE BILIONÁRIOS TEVE AUMENTO HISTÓRICO NO BRASIL EM 2017



CASAS DE BITCOIN USAM REGISTRO IMPROVISADO E CRIAM RISCO PARA CLIENTE



CÁRMEN LÚCIA SUSPENDE POSSE DE CRISTIANE BRASIL



MEIRELLES: SITUAÇÃO FISCAL ESTÁ SOB CONTROLE, EM 2017 META FOI SUPERADA



MEIRELLES:

ACHO DIFÍCIL SABER EXATAMENTE O QUE ESTÁ ACONTECENDO EM

NEGOCIAÇÕES



MEIRELLES: O QUE INTERESSA À POPULAÇÃO É EMPREGO, INFLAÇÃO, RENDA E JUROS



TEMER CAMINHA COM MAIA E TRATA DE REFORMA DA PREVIDÊNCIA



MARUN:

NÃO EXISTE HIPÓTESE DE NOVO ADIAMENTO DA VOTAÇÃO DA REFORMA DA

PREVIDÊNCIA


‘CHANCES DE REFORMAR PREVIDÊNCIA PIORARAM’, DIZ VICE-PRESIDENTE DA MOODY’S



SE REFORMA NÃO SAIR EM FEVEREIRO, PLANO B É VOTAR EM NOVEMBRO



IDADE MÍNIMA DE APOSENTADORIA JÁ É CONSENSO, DIZ PRESIDENTE DO BRADESCO



RETOMADA DA ECONOMIA ELEVA EXPECTATIVA COM DIVIDENDOS



COLUNA: INFLAÇÃO DE 2,95%?! NÃO A MINHA...



DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA REDUZEM 1,5GW EM SOBRAS CONTRATUAIS PARA 2018,
DIZ CCEE



INDÚSTRIA TEME QUE TARIFA AFETE PRODUÇÃO



GASOLINA SOBE 19,5% EM SEIS MESES E JÁ BEIRA OS R$ 5 EM ALGUMAS CIDADES



TOYOTA PREPARA O HÍBRIDO FLEX BRASILEIRO



EATON RECONFIGURA VENDA DE CÂMBIO REMANUFATURADO



AUDI TESTA SISTEMA QUE ABASTECE CASA E CARRO ELÉTRICO



EMBRATEL APRESENTA PLATAFORMA DE GESTÃO DA CADEIA AUTOMOTIVA

CÂMBIO
EM 22/01/2018
Compra

Venda

Dólar

3,203

3,204

Euro

3,921

3,922

Fonte: BACEN

Contribuição Sindical 2018
22/01/2018 – Fonte: SINDIMETAL/PR

Fim de obrigatoriedade de imposto força ajuste nas entidades sindicais
22/01/2018 – Fonte: Coad/Valor Econômico
O fim da obrigatoriedade de pagamento do imposto sindical, em vigor desde o início do ano,
preocupa sindicatos patronais e de trabalhadores. As entidades empresariais, que arrecadam a
contribuição em janeiro e fevereiro, serão as primeiras a sentir a sentir a queda de receita nas
contas e por isso já começam a reduzir custos e repensar suas operações.
Caso o impacto no caixa seja maior que as estimativas, as entidades patronais não descartam
uma mobilização pela volta do imposto, mesmo depois de apoiarem o fim da taxa. Uma
confederação patronal já entrou no Supremo Tribunal Federal (STF) com ação direta de
inconstitucionalidade, que se soma a outros seis processos de entidades laborais, contra esse
ponto da reforma trabalhista.
Em 2017, o imposto repassou R$ 3 bilhões para centrais, confederações, federações e sindicatos
que representam empresas e trabalhadores. Outros R$ 587 milhões foram para conta do Ministério
do Trabalho que paga, entre outras coisas, o seguro-desemprego. O Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) estima que as entidades perderão, em média,

70% de suas receitas agora que o pagamento não é mais obrigatório. Se esse cenário se
confirmar, a arrecadação cairia para R$ 900 milhões.
A maioria das organizações patronais consultadas pelo Valor segue enviando normalmente aviso
de cobrança da contribuição, com a esperança de continuar recebendo, e ainda aguarda o fim do
período de arrecadação para decidir o que fazer. Mas muitas já começaram campanhas de filiação
de novas empresas de olho no dinheiro das mensalidades e passaram a cobrar por serviços antes
gratuitos. Outras partiram para o corte na carne: demissão de funcionários, terceirização e redução
de despesas em geral.
Mesmo com 70% das receitas vinculadas ao imposto, o Sindicato da Indústria da Construção Civil
do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP) defende há anos o fim da taxa. Sua preparação para a
vida sem ela começou há sete meses.
A “lição de casa”, conta José Romeu Ferraz Neto, presidente da entidade, incluiu corte de 46 dos
96 funcionários, terceirização do departamento de contabilidade, digitalização da revista impressa
produzida pela casa e cobrança por acesso a conteúdos no site da entidade e serviços de
assessoria jurídica, ambos gratuitos até a entrada em vigor da reforma trabalhista.
Nos últimos meses o Sinduscon-SP dobrou o número de associados – começou o ano com mil
membros num universo de 13 mil empresas representadas pelo sindicato. “Estamos no meio de
uma transição, mandando carta para todas as empresas. Elas podem se transformar em
associadas pelo mesmo valor [gasto anualmente com o imposto sindical]”, diz Ferraz Neto.
O presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio de São Paulo (Sindilojas-SP), Ruy Pedro de
Moraes Nazarian, relata que dificilmente conseguirá manter intacto o quadro de 55 funcionários
sem os R$ 2 milhões que recebia anualmente de imposto sindical. “Por enquanto estamos
tentando manter, mas no frigir dos ovos vamos ter que mandar gente embora. Sem a
obrigatoriedade ninguém vai pagar nada e não será fácil arrumar mais sócios”, afirma o dirigente.
No Sindicato da Indústria de Artigos e Equipamentos Odontológicos, Médicos e Hospitalares
(Sinaemo) e no Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos para Fins Industriais e da
Petroquímica (Sinproquim), ambos no Estado de São Paulo, as estimativas de perdas com a falta
das receitas do imposto sindical variam de 30% a 65%. Mesmo assim as entidades informam que
mantêm “operações enxutas”, com poucos funcionários, e pretendem intensificar a filiação de
novos associados e a oferta de novos serviços.
A Confederação Nacional da Saúde (CNS) reunirá sua diretoria em 13 de março para avaliar o
impacto das novas regras e decidir como se adaptar. A entidade é favorável ao fim do imposto
obrigatório, diz seu presidente, Tércio Egon Kasten, mas acredita que mudança deveria ser
gradual. “Temos estrutura enxuta, de 16 funcionários, mas precisaremos fazer cortes. Nossas
federações também já estão fazendo o ‘dever de casa’. Será difícil fazer a assistência que
desejamos aos nossos associados”, afirma.
Segundo Kasten, a confederação pretende pressionar pela volta do imposto – o Congresso
rediscute pontos da reforma trabalhista numa medida provisória (MP). Mas ele reconhece que é
um esforço caro e complicado. “Temos em torno de 300 mil estabelecimentos associados, mas
que médico vai largar o consultório para protestar em Brasília?”, questiona. Esse tipo de
mobilização é caro, acrescenta, e incompatível com as restrições orçamentárias impostas.
Das sete ações no STF para tentar revogar a mudança, apenas uma é de entidade patronal, da
Confederação Nacional do Turismo (CNTur). “Muita gente vai quebrar. Só quem recebe dinheiro
do Sistema S é que está tranquilo”, diz o diretor-executivo da CNTur em Brasília, José Osório
Naves, sobre as entidades sindicais que lideraram a campanha pelo fim da contribuição.
O Sistema S, formado por Sesc, Senac, Sesi e Senai, entre outros, recebeu R$ 19,1 bilhões em
dinheiro público em 2016 para treinamento profissional, assistência social, lazer e saúde para cada
categoria. É mais de seis vezes todo o imposto sindical, patronal e laboral, recolhido no mesmo
ano. Como mostrou o Valor em agosto, as confederações nacionais e federações regionais da
indústria e do comércio, como CNI e CNC, ficaram com R$ 1 bilhão para fazer a “administração”
dos recursos – gasto, contudo, que já está previsto em outros R$ 500 milhões, destinados aos
departamentos administrativos de Sesc, Sesi, Senai e outros.

Diretor-executivo da Confederação Nacional dos Transportes (CNT), Bruno Batista diz que, para
as entidades que contam com recursos do Sistema S, o imposto representa 11% do orçamento.
Para os sindicatos, no entanto, a contribuição é hoje a principal fonte de recursos. “Estamos
orientando nossos filiados a diversificarem fontes de receitas e fazerem campanhas de divulgação
dos serviços prestados e da importância de colaborar. ”
O deputado federal Láercio Oliveira (SD-SE), presidente da Federação do Comércio de Sergipe
(Fecomércio-SE), disse que, entre os sindicatos de sua base, a estimativa é de perdas de até
40%. “De repente, se [a queda na receita] for de 70%, mais que isso, talvez crie um novo ambiente,
uma mobilização pela volta do imposto, mas por enquanto a ordem é oferecer mais serviços”,
afirma. A federação tem intermediado a venda de planos de saúde para empresas, oferece serviço
de certificação digital e vende publicidade em sua revista institucional.
Segundo Batista, a CNT já previa perder recursos quando decidiu apoiar o fim do imposto, por
entender que era parte importante da modernização do país. Para ele, é possível que uma receita
muito inferior à esperada leve a pressão por nova mudança, mas isso é pouco provável. “É um
ano complicado, com eleição, difícil imaginar que teria resultado”, disse. A confederação aguarda
o fim do período de arrecadação para decidir onde e quanto cortar.
A Confederação Nacional do Comércio (CNC), uma das que apoiaram o fim da obrigatoriedade
da contribuição, diz que ainda não é possível saber o impacto, porque a arrecadação está em
curso, mas orientou os filiados a trabalharem pela “autossustentabilidade”, com oferta de produtos
e serviços e administração eficiente do dinheiro. “A CNC espera, no entanto, que sejam criadas
alternativas para substituir a contribuição, preservando as atividades de representação”, afirmou
em nota.
Para o consultor sindical João Guilherme Vargas Netto, as entidades patronais “começam a
perceber a confusão em que se meteram” só agora, perto do fim do período de arrecadação, mas
ele não acredita em mudança de posição tão cedo. “Se fizerem lobby a favor do imposto, será
uma ação muito discreta”, analisa. Segundo ele, a concentração de recursos do Sistema S nas
confederações e federações também mudará a “geopolítica” sindical: federações ficarão muito
fortes e influenciarão diretamente as eleições dos sindicatos (que, por sua vez, elegem o
presidente das federações, que elegem as confederações).
Vamos ter que mudar a forma como definimos trabalho
22/01/2018 – Fonte: PEGN
É o que diz Elatia Abata, especialista em RH que está estudando as transformações
causadas pela tecnologia no mercado de trabalho.
Em 2016, a especialista em RH Elatia Abata fez as malas e começou uma viagem por várias
cidades dos Estados Unidos, Canadá e Europa para entender como os avanços da tecnologia
estão afetando os empregos e, mais do que isso, para compreender como as pessoas estavam
se sentido diante dessas transformações.
Cobrindo tecnologia no Pequenas Empresas e Grandes Negócios, uma questão que sempre surge
é: como ficaram os empregos. Já é realidade, com a inteligência artificial, computadores que
elaboram defesas jurídicas, escrevem textos jornalísticos e até fazem diagnósticos médicos. No
PEGN.TEC fizemos reportagens sobre chatbots, que podem fazer o trabalho de operadores de
telemarketing, aplicativos que faziam o papel de garçons. E esse tipo de inovação não para de
surgir.
Um levantamento divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, indica que a
automação deve acabar com 7,1 milhões de empregos até 2020. Isso preocupa muita gente e
deve ser assim mesmo. Só nos preocupando com o futuro vamos nos preparar para ele. O que
Elatia, depois de quase um ano de viagem, diz é que não precisamos necessariamente ter medo,
mas devemos nos adaptar.
A primeira mudança é a forma como vemos o trabalho. Ele vai continuar existindo, mas de outras
formas. Segundo Elatia, na Europa, desde 2010, mais de 50% dos empregos criados são
temporários: “São para profissionais como médicos e até CEO’s de grandes corporações”.

Por isso, para Elatia, uma das coisas que devemos mudar é como enxergamos nosso caminho
profissional. “Temos que ser capitães do nosso próprio destino”, ela diz. Aqui entra algo em que
acredito muito: habilidades empreendedoras são fundamentais, mesmo que você não esteja
abrindo uma empresa. A boa notícia é que podemos aprender e treinar para sermos
empreendedores. Minha sugestão é ter sempre isso em mente.
Atualmente, temos inúmeras ferramentas nas mãos que não tínhamos dez anos atrás. Isso
permite que a gente crie soluções próprias diferentes, estude e faça cursos que há algum tempo
nem imaginaríamos ter acesso. Para tirar proveito disso, é claro, é preciso estar disposto a se
adaptar e trabalhar para isso. Se você é motorista, por exemplo, que tal pensar no que será
necessário aprender para se reinventar quando os carros forem autônomos? O próximo passo é
ir atrás desse conhecimento.
Se algumas funções e cargos irão sumir, outros irão aparecer. Hoje mesmo é difícil preencher
alguns postos de trabalho por não haver mão de obra com as habilidades exigidas. Por isso, nesse
cenário, a educação e o aprendizado contínuo são fundamentais.
Na entrevista com Elatia, expus para ela minha preocupação com a situação de países como o
Brasil, em que a maior parte da população não tem acesso à educação básica de qualidade ou a
possibilidade de bancar um curso ou adquirir meios para se comunicar e acessar conteúdo online.
Ela é positiva. “Em cinco ou sete anos 3 bilhões de pessoas terão acesso à internet e assim a
oportunidades de educação e empreendedorismo”, explica. Com ferramentas como vídeos ou
leitores de texto, até pessoas analfabetas terão acesso à educação. Que assim seja!
Esse tema tem várias perspectivas. Para abordá-las, com certeza vamos voltar ao tema aqui no
G1 ou mesmo no programa. Então fique ligado.
Novos Projetos de Lei
22/01/2018 – Fonte: FIEP
Confira nessa edição os novos projetos de lei apresentados na Câmara dos Deputados, Senado
Federal e Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.
Para acessar a íntegra, CLIQUE AQUI
Paraná investe em treinamento e aumenta número de empregos
22/01/2018 – Fonte: Bem Paraná
Pelo segundo ano seguido o Paraná ficou em primeiro lugar no ranking que avalia o Programa de
Intermediação de Mão de Obra. Os dados são do Ministério do Trabalho e refletem o desempenho
dos estados em 2017.
No Brasil, no ano passado, 508.189 pessoas conseguiram um emprego pelas Agências do
Trabalhador.
Destes, 107.978 foram nas agências do Paraná, o que representa mais de 21% do total. Em
segundo lugar na lista vem São Paulo, com 74.178, representando 14% do valor nacional.
O Paraná registrou um aumento no número de colocados em 2017, como explica o secretário
estadual da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, Artagão Júnior.
“Além de mantermos o primeiro lugar nacional, conseguimos aumentar o número de colocados
em 72%. Ano passado foram 78 mil colocados nas agências do Estado. Este ano, são quase 108
mil”, afirmou.
Para conseguir melhorar ainda mais os números da Intermediação de Mão de Obra, que é
responsável pela abertura de vagas nas agências e o encaminhamento do trabalhador, o
Departamento do Trabalho da Secretaria investiu em capacitação.
Em 2017, quase mil servidores, que atuam nas agências, foram treinados.

Confiança da indústria sobe 0,5 ponto em janeiro, diz prévia da FGV
22/01/2018 – Fonte: Tribuna PR
O Índice de Confiança da Indústria (ICI) apurado na prévia da sondagem de janeiro teve um
aumento de 0,5 ponto em relação ao resultado fechado de dezembro, para 99,9 pontos, informou
a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta segunda-feira, 22. Se confirmado, após sete altas
consecutivas, o índice atingiria o maior patamar desde setembro de 2013, quando estava em 101,7
pontos.
O resultado de janeiro foi puxado pela melhora nas avaliações sobre o momento presente. O Índice
da Situação Atual (ISA) subiu 2,3 pontos, para 100,8 pontos, enquanto o Índice de Expectativas
(IE) caiu 1,3 ponto, para 99,0 pontos.
O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) da indústria indicou um avanço de 0,1 ponto
porcentual na prévia de janeiro ante o fechamento de dezembro, subindo para 74,8%, o mais
elevado desde dezembro de 2015, quando era de 75,0%.
A prévia dos resultados da Sondagem da Indústria abrange a consulta a 791 empresas entre os
dias 2 e 18 de janeiro. O resultado final da pesquisa será divulgado no próximo dia 29 de janeiro.
MDIC anuncia R$ 40 milhões de investimentos para sistema brasileiro de propriedade
industrial
22/01/2018 – Fonte: MDIC (postado em 18/01/2017)

Recursos virão da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), que firmou hoje
acordo de cooperação com o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e com o MDIC
O sistema brasileiro de propriedade industrial passará por ampla modernização nos próximos três
anos. Sob a coordenação do ministro interino da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos
Jorge de Lima, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) firmou hoje parceria para
receber até R$ 40 milhões em investimentos, com objetivo de reduzir o estoque e patentes
(backlog) atual e reformular processos com vistas ao aumento de eficiência nas análises futuras.
.
“Desde o início desta gestão temos coordenado um amplo trabalho de reformulação do sistema
de propriedade industrial, com medidas como a contratação de pessoal e a aproximação com
outros escritórios de marcas e patentes. Estamos empenhados em alcançar patamares
internacionais”, explicou o Marcos Jorge.
O aporte ocorrerá por meio de Acordo de Cooperação Técnica (ACT) firmado com a Agência
Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). O objetivo é melhorar a infraestrutura tecnológica
do órgão, revisar processos finalísticos e assegurar novos patamares operacionais para o fluxo de
depósitos de patentes, garantindo convergência com as práticas internacionais.
“A ABDI tem entre suas metas auxiliar o MDIC na execução de políticas de apoio à indústria e o
INPI impacta diretamente esse trabalho. Com esse acordo, a ABDI cumpre seu papel e ajuda o
desenvolvimento da indústria e a inovação no país”, explicou o presidente da ABDI, Guto Ferreira.
O ACT estabelece, em seu plano de trabalho, três principais áreas de atuação: apoio à solução
do backlog de patentes, modernização dos processos de exames de patentes e geração de
inteligência competitiva. “O ACT assinado hoje vai garantir a modernização tecnológica do

instituto, colaborando com o aumento da produtividade”, garante o presidente do INPI, Luiz Otávio
Pimentel.
Entre 2018 e 2020, os órgãos envolvidos deverão trabalhar na digitalização de documentos e
processos, criação de soluções tecnológicas para gerenciar informações e tráfego de dados,
mapear e solucionar gargalos e reformular processos finalísticos. Também fazem parte do
cronograma, entre outras ações, criar novos procedimentos e elaborar estudos e análises de
oportunidades no campo da propriedade industrial.
Recorde
A assinatura do acordo é mais um avanço no grande esforço liderado pelo MDIC para modernizar
o INPI. O ano de 2017 foi um marco para o órgão: os técnicos do INPI analisaram o maior volume
de marcas e patentes, em um período de 12 meses, na história do órgão.
O INPI reduziu, em 2017, o estoque de pedidos pendentes de exame (backlog) nas áreas de
patentes, marcas e desenhos industriais. A queda foi de 7,6% em patentes, 14,9% em marcas e
26% em DI. Nos últimos 3 anos, a produtividade dos exames do instituto alcançou patamares
recordes, tendo chegado a 55 decisões/examinador/ano em 2017.
Na área de patentes, o backlog diminuiu de 243.820 (em 2016) para 225.115 em 2017. Em marcas,
o backlog caiu de 421.941 (em 2016) para 358.776. Em relação aos desenhos industriais, o
backlog passou de 12.555 em 2016 para 9.288 no ano passado.
Nomeações
Com apoio do MDIC, a redução do backlog foi resultado da nomeação de 210 servidores
concursados nos últimos dois anos (o que ampliou o quadro de pessoal do INPI em cerca de 25%),
das medidas de otimização de procedimentos internos e das melhorias nos sistemas eletrônicos
do Instituto, entre outros aspectos.
A partir destas medidas, o INPI conseguiu ampliar sua produção, fechando o ano de 2017 com
mais decisões do que pedidos nestas três áreas, o que levou à queda do backlog.
Projeto muda as regras para recuperação judicial de empresas
22/01/2018 – Fonte: Contábeis.com
A Câmara analisa proposta que visa dar mais segurança aos negócios jurídicos firmados com
empresa em recuperação judicial.
A Câmara analisa proposta que visa dar mais segurança aos negócios jurídicos firmados com
empresa em recuperação judicial. O texto (PL 8238/17) é de autoria do senador Fernando Bezerra
Coelho (PSB-PE).
A proposta trata basicamente dos chamados créditos extraconcursais, que são aqueles
decorrentes de obrigações assumidas pela empresa em fase de recuperação judicial. Tais tipos
de crédito têm prioridade na ordem de pagamento, caso haja posterior decretação de falência.
A intenção do autor é mudar a redação da nova Lei de Falências (Lei 11.101/05) de modo a deixar
claro que os créditos são considerados extraconcursais no momento em que o juiz decide
conceder a recuperação judicial.
Segundo Fernando Bezerra, da forma como é a legislação, há dúvida sobre o exato momento em
que surge o crédito extraconcursal: se com a apresentação do pedido de recuperação; se a partir
da decisão que defere o seu processamento; ou se a partir da decisão que concede a recuperação.
Tramitação
A proposta, que tramita com apensados (PL 4847/05 e outros), será analisada em caráter
conclusivo por uma comissão especial ainda a ser criada.

Período para entrega da declaração começa nesta terça-feira (23)
22/01/2018 – Fonte: Contábeis.com
O formulário deverá ser enviado até 23 de março
Começa nesta terça-feira (23) o período para entrega da declaração da Relação Anual de
Informações Sociais (Rais) de 2017. O preenchimento e envio desse documento é obrigatório a
todas as pessoas jurídicas que estavam com CNPJ ativo na Receita Federal no ano passado, com
ou sem empregados, e a todos os estabelecimentos com Cadastro de Empresa Individual (CEI)
que possuem funcionários. Microempreendedores individuais (MEI) só precisam declarar a Rais
se tiverem empregados. O prazo final é 23 de março.
A Rais é a fonte de informação mais completa sobre empregadores e trabalhadores formais no
Brasil. Nela constam dados como o número de empresas, em que municípios estão localizadas,
o ramo de atividade e a quantidade de empregados.
Ela também informa quem são os trabalhadores brasileiros, em que ocupações estão, quanto
ganham e qual o tipo de vínculo que possuem com as empresas – se são contratados por tempo
indeterminado, temporários, servidores públicos ou estão ocupando cargos comissionados.
O ministro do Trabalho em exercício, Helton Yomura, lembra que, além de uma estatística
importante, a Rais é fundamental para o reconhecimento efetivo dos direitos trabalhistas dos
trabalhadores. “A Rais é o censo do trabalho formal no Brasil.
O governo usa os dados da Rais na elaboração de políticas públicas de emprego. Além disso, o
trabalhador que não estiver na Rais não pode sacar o Abono Salarial, o Seguro Desemprego, sem
contar o tempo para aposentadoria e outros direitos trabalhistas. Portanto, é imprescindível que
as pessoas entreguem sua declaração dentro do prazo previsto”, enfatiza.
Novidades – Neste ano, a Rais tem uma particularidade: as novas modalidades de emprego
criadas a partir da modernização trabalhista, como o trabalho intermitente e tempo parcial, deverão
estar especificadas no formulário. O objetivo é o monitoramento do mercado de trabalho em todas
as modalidades de contração.
Quem não entregar a declaração da Relação Anual de Informações Sociais no prazo estabelecido
ou fornecer informações incorretas pagará multa. Os valores variam conforme o tempo de atraso
e o número de funcionários e vão de R$ 425,64 a R$ 42.641,00.
Como declarar – A portaria nº 31, que trata das regras para declarar a Rais 2017, foi publicada
no Diário Oficial da União no último dia 17 de janeiro.
A declaração da Rais deverá ser feita somente via internet. Para fazer a declaração, é preciso
utilizar o programa GDRAIS 2017, que será disponibilizado no site www.rais.gov.br a partir desta
terça-feira (23).
Estabelecimentos sem vínculos empregatícios no ano-base devem fazer a Declaração da Rais
Negativa Web. Todas as orientações sobre como fazer a declaração podem ser encontradas no
Manual da Rais 2017, disponível no site.
Não será possível a prorrogação do prazo de opção pelo Simples Nacional
22/01/2018 – Fonte: Contábeis.com
1. Começaram a chegar pedidos de prorrogação do prazo de opção pelo Simples Nacional para
empresas em atividade, que vence em 31/01/2018, alegando existência de débitos tributários junto
ao Simples Nacional

1. Começaram a chegar pedidos de prorrogação do prazo de opção pelo Simples Nacional para
empresas em atividade, que vence em 31/01/2018, alegando existência de débitos tributários junto
ao Simples Nacional, o que causou a exclusão de empresas em 01/01/2018.
2. Essa prorrogação não será possível, em virtude do vencimento da competência janeiro/2018
em 20/02/2018, e antes desse prazo as empresas têm que saber se são ou não optantes pelo
Simples Nacional.
3. As empresas que têm débitos no Simples Nacional e foram excluídas em 01/01/2018 devem
regularizá-los, inclusive com opção do Parcelamento Convencional, disponível no Portal do
Simples Nacional. Lembramos que é necessário pagar a primeira parcela para que o parcelamento
seja deferido. (E depois, por óbvio, manter os pagamentos em dia).
4. As empresas excluídas têm que pedir nova opção no máximo até 31/01/2018, que é o prazo
também para a regularização dos débitos tributários.
Esperança com retomada do Brasil volta a ganhar força nas matrizes
22/01/2018 – Fonte: Bem Paraná
A retomada na confiança no Brasil pelas multinacionais não é notada só pelo aumento no envio
do lucro às matrizes. Executivos das matrizes de dezenas de empresas mudaram o tom reticente
e agora manifestam esperança com a situação no país.
Levantamento da reportagem, feito a partir de teleconferências com analistas de 130
multinacionais no terceiro trimestre, identificou avaliações positivas por parte dos executivos em
relação ao Brasil em quase 80% dos casos. Outros 9% ainda fazem ressalvas e cerca de 13%
continuam pessimistas com o país.
Há pouco mais de um ano, pesquisa semelhante identificou comentários otimistas por parte dos
executivos em 52% dos casos. O país era uma preocupação demonstrada pelas chefias das
multinacionais no início de 2015, quando apenas 22% das empresas viam boas oportunidades por
aqui.
A constatação de que está em curso uma retomada é quase unânime, como nas palavras de
Héctor Gutiérrez, diretor financeiro da Coca-Cola Femsa, que se diz "motivado" pelos sinais de
recuperação do consumo no país.
Os sinais de melhora no cenário macroeconômico e no desempenho das operações brasileiras
foram pontuados por diretores de gigantes como MasterCard, Dufry, Allergan, Sanofi e Western
Union.
"Pela primeira vez em mais de um ano, vemos o crescimento da indústria em linha com as nossas
expectativas", disse James Peters, diretor da Whirlpool, dona de marcas como Brastemp e Consul.
O otimismo, porém, tem tom moderado “como diz James Zallie, da americana Ingredion (de refino
de alimentos), a melhora da economia "está só no começo" e ainda está cercado de ressalvas.
"A economia dá sinais claros de que atingiu o fundo do poço. O desemprego está recuando. Mas
a economia ainda está no modo frugal. Isso deve mudar no próximo ano", diz Soren Schroder,
presidente-executivo da Bunge. "O Brasil ainda está bem complicado. A indústria teve uma queda
tremenda", diz Rob Charter, presidente da Caterpillar, de veículos pesados. diz Rob Charter,
presidente da Caterpillar, de veículos pesados.

Multinacionais aceleram envio de lucro ao exterior
22/01/2018 – Fonte: Bem Paraná
As multinacionais aproveitaram o fim da recessão econômica e a melhora das margens de lucro
para, pela primeira vez em quatro anos, aumentar o envio de lucros e dividendos do Brasil para
suas matrizes no exterior.
A remessa de lucros e dividendos cresceu 34% de janeiro a novembro do ano passado em relação
ao mesmo período de 2016, para US$ 13,8 bilhões, segundo o BC. O valor está distante do
recorde para o período (US$ 25,1 bilhões em 2011), mas interrompe uma sequência de três
quedas seguidas.
Giovanni Cordeiro, economista da Deloitte, aponta, com base em dados da Economatica, que a
margem líquida das empresas, que desceu ao patamar de 1,85% na mediana no terceiro trimestre
de 2015, se recuperou para 3,7% em 2017 —distante, porém, dos 4,8% em 2012. Além da melhora
do cenário econômico, com a volta do crescimento do PIB, as incertezas sobre a eleição
presidencial deste ano também estão entre as razões que ajudaram nesse movimento de
repatriação de resultados.
"O risco do país é realidade. As empresas vão esperar a coisa ficar mais clara em 2019 em relação
ao novo governo. A alta das remessas ainda sofre influência das expectativas sobre o que vai
ocorrer com o real. Se você acha que a moeda vai se desvalorizar, tem um incentivo para mandar
para fora", diz Carlos Primo Braga, professor da Fundação Dom Cabral.
A trajetória de queda na taxa de juros (a Selic caiu 6,75 pontos percentuais em 2017, para 7% ao
ano) é outro aspecto que pode ter reduzido o interesse das múltis em manter o dinheiro no Brasil,
de acordo com Fernando Giacobbo, sócio da PwC. "Quando uma empresa está com caixa
disponível, ela avalia se é bom manter o recurso em aplicações financeiras aqui.
Mas ela já não tem mais a remuneração que tinha no ano anterior", diz. Somado a tudo isso, o
parque industrial ainda opera com ociosidade (apesar da melhora recente, a capacidade instalada
ainda está distante do patamar de 2014) e não tem urgência de investir em aumentar a capacidade
por enquanto, a despeito dos sinais de retomada.
"Além da queda na taxa de juros, também não existe perspectiva de manter esses recursos aqui
como fonte de financiamento para investir em aumento de capacidade produtiva", diz Giacobbo.
NOVA ONDA — Os Estados Unidos lideraram o envio de dinheiro das múltis, respondendo por
31,1% do total remetido em 2017 até novembro, ou US$ 4,3 bilhões. Em 2016, as americanas
estavam praticamente empatadas com as empresas holandesas: 25,4% e 25,3%,
respectivamente.
O resultado antecipa uma onda que pode se fortalecer neste ano, quando passa a ser aplicada a
reforma tributária americana aprovada pelo governo Donald Trump, com a redução da alíquota de
Imposto de Renda para as empresas, de 35% para 21%. "Enquanto isso, no Brasil estamos na
ordem de 34%.
A menos que o governo brasileiro faça também uma reforma tributária, haverá mais incentivo para
repatriar o dinheiro para os Estados Unidos", afirma Carlos Braga, da Fundação Dom Cabral.
Empresário lança movimento para alavancar a economia até 2022
22/01/2018 – Fonte: R7
Criado por Flávio Rocha, "Brasil 200" remete aos 200 anos da independência e convoca a
elite do empresariado para protagonizar a política do País
O empresário Flávio Rocha, presidente da Riachuelo e membro do Instituto para o
Desenvolvimento do Varejo, criou nesta semana, em um evento em Nova York (EUA), um
movimento chamado "Brasil 200".

O manifesto é uma alusão aos 200 anos da independência do Brasil, que será comemorada em
2022. O próximo presidente da República vai assumir o País em 2019 e irá governar até 2022.
A ação tem o objetivo de convocar a elite do empresariado brasileiro a assumir o protagonismo da
economia e da política do País nos próximos anos.
Também visa incentivar o próximo presidente da República a diminuir a influência do Estado na
economia, adotar propostas neoliberais e colaborar com a criação de oportunidades e empregos
para os brasileiros.
Para marcar o início do projeto, o empresário publicou uma carta em que diz que “o livre mercado
não é apenas a melhor arma contra a pobreza, é a única". Mais à frente, diz que, "há décadas que
o Brasil optou por odiar os empreendedores, os investidores, os inovadores e os resultados falam
por si. Agora é hora de mostrar que é possível um outro caminho".
O empresário também mira a política no manifesto. "Agora é hora de mostrar que é possível um
outro caminho. O próximo presidente governará o país de janeiro de 2019 a dezembro de 2022.
Numa dessas coincidências mágicas, 2022 é exatamente o ano em que o Brasil completará 200
anos do dia em que, às margens do Rio Ipiranga, Pedro I deu o grito que tornou o Brasil uma
nação independente de Portugal".
Sobre a relação entre empresariado e governo, disse que "chegou a hora da independência de
cada um de nós das garras governamentais. Liberdade ou morte!"
"Infelizmente a elite empresarial brasileira, da qual faço parte, não tem liderado como deveria o
processo de tornar o Brasil um país mais livre, parte dela sócia do assalto ao estado com prejuízos
incalculáveis para a população mais carente", alfinetou.
Lula
Rocha também mirou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sua carta. "Não é possível que
o líder das pesquisas no Brasil para presidente hoje seja não apenas o maior responsável pela
crise como um criminoso condenado a 9 anos e meio de prisão em apenas um dos inúmeros
processos que responde".
O empresário encerra o comunicado, que marcou o lançamengo do programa "Brasil 200", com
um recado claro para os colegas empresários: "Podemos nos unir para refundar o Brasil em bases
mais livres e solidárias, mais modernas e próspera para todos".
Otimismo global cresce e atinge maior nível desde 2012, mostra pesquisa
22/01/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo

Os executivos brasileiros estão muito confiantes, entusiasmados até, tanto com as perspectivas
de crescimento da economia mundial nos próximos 12 meses, como com as expectativas para o
faturamento de suas próprias companhias no mesmo lapso de tempo.
Essa explosão de otimismo aparece com clareza na 21ª pesquisa que a consultoria PwC
(PricewaterhouseCoopers) fez, no último trimestre de 2017, com 1.293 CEOs (executivos-chefes)
de 85 países, 46 deles brasileiros, divulgada nesta segunda-feira (22) em Davos, na Suíça.
A pesquisa se transformou em uma tradição por ser lançada, sempre, na véspera dos encontros
anuais do Fórum Econômico Mundial, que é o grande convescote da elite empresarial do planeta.
De certa forma, mede o estado de ânimo do empresariado global.

Neste ano, é especialmente otimista: 57% dos consultados dizem que o crescimento da economia
global vai melhorar nos próximos 12 meses, número que praticamente duplica a porcentagem de
otimistas do ano anterior (29%).
"É o maior crescimento jamais registrado desde que a PwC começou a perguntar sobre o
crescimento global em 2012", informa o relatório da empresa.
Nesse capítulo específico, os executivos brasileiros estão sintonizados com seus pares do resto
do mundo: a porcentagem de brasileiros que espera maior crescimento global deu um salto de 38
pontos percentuais de 2016 para 2017 e bateu em impressionantes 80% -bem acima, portanto, da
média mundial.
Idêntico otimismo aparece quando a pesquisa pergunta sobre a confiança no faturamento da
própria empresa para os próximos 12 meses: os brasileiros que respondem "muito confiantes" e
"algo confiantes" chegam quase a 100%: 57% se dizem "muito confiantes" e 40% "algo
confiantes".
Desapareceu de uma vez, portanto, o pessimismo apurado nos levantamentos da PwC feitos
durante a grande crise do período 2014/2016: no trimestre final de 2015, último ano completo de
Dilma Rousseff, apenas 29% dos brasileiros consultados se diziam otimistas.
O otimismo explode de vez e chega efetivamente a 100% quando a pergunta se refere às
perspectivas para três anos adiante (e não apenas 12 meses). Os "muito confiantes" batem em
79%, e os 21% restantes estão "algo confiantes".
Otimismo dos brasileiros à parte, a crise derrubou a confiança no Brasil como ponto bom para
negócios entre os CEOs dos outros países: na pesquisa feita em 2010 e divulgada em 2011 (fim
da era Lula, início do período Dilma), o Brasil ficava em terceiro lugar na lista dos países
considerados como potenciais fontes de crescimento das empresas.
Caiu para o sétimo lugar, na pesquisa publicada em janeiro de 2017, e agora vai para o oitavo
lugar.
DESIGUALDADE
O otimismo com que os executivos-chefes globais encaram os próximos 12 meses tem, no
entanto, uma importante sombra, em geral pouco presente entre as inquietações do empresariado:
a desigualdade, fenômeno que o Brasil conhece bem e que está entrando crescentemente na
agenda planetária.
O relatório da PwC abre, aliás, com a constatação de que, desde a primeira pesquisa, há 20 anos,
"o fluxo de comércio quadruplicou, as economias emergentes explodiram e 1 bilhão de pessoas
foi retirada da pobreza. Mas os benefícios foram desigualmente distribuídos".
Conclui: "Agora, a ira sobre a maneira como a torta está sendo distribuída está crescentemente
modelando nosso discurso político –exatamente como os CEOs anteciparam quase uma década
atrás quando previram uma crescente brecha entre ricos e pobres e alertaram sobre as crescentes
tensões políticas e religiosas".
Posto de outra forma: Davos-2018 começa com otimismo inédito nos últimos anos sobre a
economia e sombras, talvez também inéditas, sobre o ambiente político.
Vale para o mundo, vale para o Brasil.
Editoria de Arte/Folhapress

Start-ups conectam fábricas com empresas que têm máquinas ociosas
22/01/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Danilo Verpa/Folhapress

O empresário Pablo Biasin, 40, da JundFer, de Jundiaí (SP), que atende o setor automotivo
Máquinas encostadas ou subaproveitadas podem se tornar fonte de receita. Esse é o plano de
start-ups que se inspiraram na economia compartilhada e criaram plataformas para conectar quem
precisa produzir com quem tem equipamento disponível.
Em geral, a produção é feita na fábrica dona das máquinas, que também oferece operadores.
Funciona como uma grande fábrica virtual sob demanda, diz Bruno Gellert, da start-up Peerdustry.
A companhia tem mil empresas e 1.500 máquinas cadastradas em sua plataforma. No serviço da
empresa, interessados em terceirizar sua produção enviam o projeto para a start-up.
Ela se encarrega de analisar quem seriam os fornecedores potenciais entre os cadastrados,
buscar cotações e fechar negócio.
Gellert diz que terceirizar a produção dessa forma pode ajudar grandes empresas a reduzir custos
com busca e treinamento de fornecedores. "Permitimos acessar uma rede gigante de fornecedores
com um contato só."
Já no site da Bee2Share é possível cadastrar máquinas, fazer buscas no inventário e pedir
cotações. Claudio Damato, 42, criou a empresa após um período morando nos EUA. A companhia
em que trabalhava fornecia peças para a área automotiva, seguindo o calendário de lançamento
de seus clientes.
"Vimos que toda indústria tem esse problema. Então decidimos fazer uma start-up para diminuir
essa dor", diz.
Ele lançou o piloto do projeto, com 70 clientes, no meio do ano passado.
A empresa não interfere na negociação. Ela pretende ganhar dinheiro com um sistema de crédito
no qual empresas pagam pelo acesso ao contato da companhia que tem a máquina. Atualmente,
o uso é gratuito.
Dono da JundFer, de Jundiaí (SP), Pablo Biasin, 40, diz que plataformas virtuais diminuem o
esforço para fechar negócio. Sua empresa, que presta serviços para a indústria automotiva, fechou
o primeiro contrato via Peerdustry em dezembro.
Agora, ele negocia um segundo contrato que, se fechado, ampliará seu faturamento anual em
40%, diz.
Biasin diz não ter informações sobre para quem monta as peças. É como se ele vendesse
diretamente para a start-up. "Com isso, não preciso ter equipe de vendas."
Ele pondera, porém, que haverá dificuldade para que outras empresas terceirizem sua produção
pela internet.
"Se uma empresa já tem fornecedor com preço bom e chega alguém com uma plataforma
diferente, é normal ficar com um pé atrás", diz.

Start-ups financeiras buscam nicho em empréstimo e cobrança de dívidas
22/01/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
As opções criadas incluem financiamento em lojas on-line e crédito para micro e pequenas
empresas
Depois de trilharem o caminho do empréstimo pessoal e do consignado –com desconto em folha
de pagamento– e conquistarem espaço no crédito com garantia de veículos e imóveis, as fintechs,
start-ups de tecnologia do setor financeiro, começam a explorar novos terrenos.
A via escolhida agora varia entre um financiamento de produtos em lojas de e-commerce, como
no caso da Koin, empréstimo para bons pagadores, como na Ali Crédito, e crédito para micro e
pequenas empresas em um cenário em que os grandes bancos fecharam a torneira para
companhias desse porte.
Ainda no universo do crédito, mas passando para a recuperação de dívidas não pagas, a
plataforma Acordo Certo aproveita a antipatia da maioria dos devedores com as tradicionais e
insistentes formas de cobranças para oferecer uma alternativa mais amigável de conciliar o
pagamento do débito.
Todas elas têm como objetivo buscar nichos de mercado dentro do cenário de crédito e se
diferenciar de fintechs hoje consolidadas, como Just, Geru, Lendico e Creditas, que oferecem
produtos parecidos com os dos bancos tradicionais, mas com juros mais atrativos por causa da
avaliação de risco menos massificada.
"Essas empresas crescem pela grande ineficiência do sistema financeiro de conseguir atender à
demanda por crédito. Elas ocupam um espaço deixado pelos grandes bancos", diz Eduardo Diniz,
professor da FGV (Fundação Getulio Vargas).
No caso da Ali, além do crédito para compras em lojas on-line, a empresa oferece uma modalidade
de empréstimo pessoal para quem estiver inscrito no cadastro positivo, um grande banco de dados
que reúne o histórico de pagamento dos consumidores e que serviria para diferenciar o bom
pagador de quem tem passado de inadimplência. Confira como cada uma delas atua abaixo.
Editoria de Arte/Folhapress

4 faces do crédito Fintechs inovam nos empréstimos e na cobrança de dívida
Empreendedor deve estar pronto para repensar seu negócio
22/01/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo

Funcionários da Design Army, empresa de mídia de Washington (EUA) que abraçou novas
plataformas
Mudar de rumo ou, no jargão do empreendedorismo, "pivotar", é uma situação que muitos
empresários vivem, não importa quanto capital esteja disponível nem quantas semanas tenham
sido dedicadas a um projeto.
Para Ron Shah, fundador da Bizly, que ajuda hotéis a encontrarem ocupantes para suas salas de
reunião, a mudança de rumo começou no dia em que ele encontrou seu escritório inundado, em
Nova York (EUA), com mais de oito centímetros de água na sala de reuniões.
O foco inicial do empresário, um aplicativo para pessoas que viajam a negócios, não fez sucesso,
e ele percebeu que os hotéis tinham muitas salas de reunião sem um meio eficiente de oferecêlas.
Mas e a decisão de abandonar seu primeiro negócio? "Foi devastador", disse Shah. "Você coloca
todo seu suor num projeto e, quando mostra às pessoas, elas rejeitam."
Com o novo negócio, Shah firmou parceria com 25 hotéis na cidade de Nova York e obteve US$
1,5 milhão de investidores-anjo, mais US$ 3 milhões de uma rodada inicial de "venture capital"
(quando um investidor coloca dinheiro na empresa para que ela cresça rápido).
Após três meses, Shah percebeu que seus melhores clientes eram grandes empresas. "Existe um
mercado imenso", afirma.
Valentina Assenova, que dá aulas de empreendedorismo na Universidade da Pensilvânia (EUA),
tem entre seus alunos estudantes que já mudaram de rumo.
Ela diz que qualidades típicas de empreendedores, como paixão, determinação, ímpeto e
confiança, podem servir para postergar o momento em que uma mudança se prova inevitável.
"Eles tendem a ter confiança demais", disse Assenova. "São muito apaixonados e entusiasmados,
mas isso pode tirá-los do rumo às vezes, porque os cega quanto às deficiências de seus projetos
e a distância entre a ideia e uma execução bem-sucedida."
Segundo ela, é difícil para os empreendedores perceber que é hora de mudar porque "há
relutância em abandonar uma ideia e em aceitar ouvir os clientes sem julgá-los".
Nicole Harris hoje dirige uma empresa de eventos em Los Angeles, mas começou planejando
encontros e pedidos de casamento. Em dois meses, percebeu que seu nicho era estreito demais.
"Um pedido de casamento só acontece uma vez", diz Harris. "Eu precisava de clientes
empresariais, que me chamassem sempre."
Ela incluiu casamentos e eventos sociais e empresariais. "Isso me dava uma base de clientes
maior, já que me expunha a entidades de design e de eventos", afirma.
Ter um público-alvo maior também aumentou o número de indicações de clientes satisfeitos. Mas
mudar de rumo não foi rápido ou fácil.
"Fiquei intimidada, porque o tipo de evento que eu desejava fazer era refinado. Por isso, estudei
o mercado e meus concorrentes", diz.

Usando mídias sociais para acompanhar mentores de empreendedorismo, Harris construiu seu
novo negócio.
Agora, "a cada mês temos mais trabalho", planejando festas para os clientes dos sonhos:
celebridades e empresas cujos orçamentos podem passar de US$ 150 mil.
Pum Lefebure, fundadora da agência de branding visual Design Army, em Washington, mudou de
rumo e viu a companhia crescer.
Ela e seu marido, Jake, criaram a Design Army em 2003, fazendo projetos para mídia impressa.
Hoje, Lefebure trabalha com diversos formatos e tem 20 empregados.
No começo, a empresa prosperou fazendo o design de balanços anuais, logotipos e panfletos,
mas, depois de 2005, os contratos começaram a escassear.
"Muitas empresas deixaram de produzir seus materiais em papel", afirma Lefebure. "Tínhamos
que descobrir como nos manteríamos relevantes."
Foi preciso aprender a organizar e dirigir desfiles e vídeos de moda, por exemplo.
Mas a virada também foi desafiadora. "Cometemos erros, muitos deles caros", diz.
PROPÓSITO
Os empreendedores em geral mudam de rumo porque precisam, não porque querem. A motivação
pode ser um recuo na demanda, um concorrente novo ou uma mudança no gosto do consumidor.
Ou pode ser algo mais profundo e pessoal.
Foi o caso de Kyle Brost, 35, que já tinha sido dono de uma empresa de limpeza de carpetes e de
uma corretora de contratos de frete, mas depois decidiu se dedicar à sua paixão: consultoria e
design organizacional.
"Gosto de ajudar as pessoas a mudarem o que estão fazendo", diz.
No começo, Brost trabalhava com empresas do ranking Fortune 500, o que "era muito empolgante,
quando eu estava na casa dos 20 anos".
Mas o entusiasmo diminuiu quando Brost percebeu que "a conversa era sempre a mesma".
"Os números variavam, mas o conceito era sempre igual: vamos ganhar mais dinheiro."
No fim, ele fez uma pergunta a um cliente: "Como as vidas das pessoas mudariam se fizéssemos
aquilo? Todo mundo me encarou como se eu fosse um alienígena", diz.
Aquela reunião foi o ponto de inflexão que o levou a trabalhar com fundações e organizações sem
fins lucrativos.
Em maio, ele comprou e se tornou presidente do Spark Policy Institute, em Denver (EUA). O
instituto ajuda agências do governo, instituições de caridade e outras organizações sem fins
lucrativos a criar estratégias operacionais melhores.
Ele comanda uma equipe de 23 pessoas e está se ajustando a uma nova forma de trabalhar.
"Mudei de rumo quando me tornei um tanto cínico em relação ao foco exclusivo no lucro", diz
Brost. "Muitos de meus clientes se concentram nisso, mas com o aumento dos lucros a vida das
pessoas não melhora."
Segundo o empreendedor, a virada mais importante não foi dirigir uma empresa nova, mas decidir
trabalhar partindo de valores diferentes.
Para ele, escolher comprar e dirigir o Spark "foi uma das maiores mudanças de rumo que realizei
na vida, e me permitiu fazer o que faço bem".

Enquanto você usa o WhatsApp para acionar os contatinhos, saiba que máquinas e robôs também
possuem um canal próprio de comunicação pela internet. E não tente: humanos não são aceitos.
Essas máquinas conectadas formam a chamada internet das coisas (IoT, na sigla em inglês). No
Brasil, essas conexões existem em maquininhas de cartão e rastreadores de veículos. Mas outros
países já conectam de bicicletas a braços robóticos de indústrias, e as máquinas online já chegam
a 8,4 bilhões de exemplares.
Já há mais máquinas conectadas que celulares – são 2,1 bilhões de smartphones no mundo hoje.
E ele será ainda maior quando o 5G entrar em operação, a partir de 2019.
Mas onde essas 20 bilhões de "coisas inteligentes" estarão em 2020? O G1 ouviu especialistas e
conta abaixo.
4ª revolução industrial: Como robôs conversando com robôs pela internet vão mudar sua
vida
22/01/2018 – Fonte: G1

Empresários e economistas ouvidos pelo G1 defendem que a 4ª Revolução Industrial será movida pela
internet ultrarrápida; entenda o que está em jogo.

Se máquinas a vapor movidas a carvão deram a partida na primeira revolução industrial, seria o ciberespaço
o motor da quarta edição de uma nova reviravolta nos meios de produção?
Empresários e economistas ouvidos pelo G1 defendem que a Quarta Revolução Industrial será movida pela
internet ultrarrápida. Ela não encontrará barreiras entre os mundos físico e digital para promover "conversas"
entre máquinas, que executarão tarefas cada vez mais sofisticadas.
E esta quarta revolução se apoia nos seguintes pontos:
A combinação destes elementos está no seguinte exemplo: a resposta super-rápida do 5G vai permitir que
carros que se dirigem sozinhos se comuniquem com veículos conectados e decidam o que fazer (frear,
acelerar, reduzir, ultrapassar ou evitar uma colisão).
Mas como chegamos até aqui?
Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial (FEM), descreveu em artigo publicado na “Foreign
Affairs”:





A 1ª revolução industrial usou água e vapor para mecanizar a produção entre o meio do século XVIII
e o meio do século XIV
A 2ª usou a eletricidade para criar produção em massa a partir do meio do século XIV
A 3ª usou os eletrônicos e a tecnologia da informação para automatizar a produção na segunda
metade do século XX
Agora, no século XXI, a 4ª revolução industrial é caracterizada pela fusão de tecnologias que estão
borrando as linhas entre as esferas física, digital e biológica



"Ela é caracterizada pela internet móvel cada vez mais presente em todo lugar, por sensores menores que
ficam mais baratos e pela inteligência artificial e aprendizado de máquina", afirma ele, no livro "Quarta
Revolução Industrial".

Infográfico com as características da 1ª revolução industrial (Foto: Fernanda Garrafiel/G1)

Infográfico mostra as características da 2ª Revolução Industrial (Foto: Fernanda Garrafiel/G1)

Infográfico mostra as características da 3ª Revolução Industrial (Foto: Fernanda Garrafiel/G1)

Infográfico mostra as características da 4ª Revolução Industrial (Foto: Fernanda Garrafiel/G1)
Tem mais máquina na internet do que gente
Segundo a Gartner, até o fim de 2017 eram 8,4 bilhões de dispositivos online, volume 31% maior que em
2016. A conta é conservadora, se comparada à estimativa de outra consultoria, a IDC, que aponta 14,9
bilhões de aparelhos conectados.
Até 2025, o número deve chegar a 82 bilhões. E não estamos falando de smartphones e notebooks. São
máquinas usadas em consultórios médicos, geradoras de energia, no transporte, entre outras. Só na
Verizon, maior operadora de telecomunicação dos EUA, as conexões da chamada internet das coisas em
fábricas cresceram 84% em 2017.
“Noséculo20,aquartarevoluçãoindustrialiráborraraslinhasentreoqueéfísicoedigital.Tudoquepodeserconectado será
conectado. Alguns chamam de era ciberfísica”, explicou Ronan Dunne, presidente da Verizon, no Mobile World Congress ,
nosEUA.
Mas como as máquinas são conectadas? Elas usam um chip de celular, aquele mesmo do seu smartphone.
E nem as máquinas antigas, que não comportam um SIM card, estão livres de serem conectadas.
A Siemens, maior fornecedora de automação industrial do mundo, criou um aparelhinho que é plugado a
trambolhos industriais offline para colocá-los online, da mesma forma que o Chromecast faz com que TVs
"burras" virem “smart”.
Mas, calma, isso é só pontapé inicial...
Para a empresa alemã, essa revolução pode até passar pelas máquinas, mas começa mesmo no
ciberespaço. A aposta da empresa é que as aplicações para a indústria podem se tornar tão pop quanto os
apps.
Por isso, ela criou o Mindsphere, uma plataforma que abriga diversos serviços para intermediar a conversa
entre máquinas, como:



Softwares que recebem dados de máquinas para avaliar quando precisaram de reparo
Sistemas que reproduzem no mundo virtual uma espécie de irmão gêmeo do maquinário instalado
em uma indústria

Assim, é possível fazer simulações de quais mudanças podem aumentar a produtividade ou reduzir
problemas. E essa tecnologia vem para ajudar a indústria, mas também para outros segmentos, como o
agronegócio.
“Umaplicativodeterminapelacoloraçãodafolhadomelãosea plantaçãoestáprontaparasercolhidaouseprecisademais
nutrientes”,dizMuriloMorais,especialistaemtecnologiasdigitaisparaindústriadaSiemens.
Instaladas em drones ou tratores, câmeras vão coletando dados enquanto os veículos passeiam pela
plantação. Depois, enviam para uma central inteligente que processa as informações.

“Quarta revolução industrial é algo além de máquinas conversarem. Desde o nascimento do produto, no
ambiente virtual. É criar um produto e simular tudo que ele pode sofrer: calor, atrito. Depois, pensar como a
produção vai trabalhar, se com robôs, humanos... É pensar a criação de tudo no ambiente virtual, antes de
construir a fábrica”, afirma Morais.
“Ahistóriacompletadadigitalizaçãocomeçaantesmesmodonascimentodoproduto,porqueelepodenemviraexistirseeu
jásimuleieviquenãovaidarcertodaquelaforma.”
Realidade virtual para montar carros
A indústria automobilística já aderiu. Os designers da Ford já usam os óculos de realidade aumentada e
virtual da Microsoft para modificar carros, caminhões e SUVs.
Com os HoloLens no rosto, eles podem ver as modificações projetadas sobre um veículo existentes. Isso
pode reduzir o emprego de modelos de argila na confecção de novos carros.
A montagem dos automóveis já é uma das cadeias mais automatizadas. A fábrica da Fiat Chrysler em
Pernambuco, por exemplo, usa 700 robôs.
A novidade da planta é uma estação com 18 robôs, capaz de aplicar até cem pontos de solda em um minuto.
A carroceria dos veículos é montada lá.
A combinação de esteira, braços robóticos e outras máquinas foi feita para ser possível reconfigurar tudo
para produzir até quatro modelos de carros.
O 5G vem aí...
Hoje, os robôs já ganharam um canal próprio de comunicação pela internet. Mas o prognóstico é que a
chegada do 5G vai acelerar a conexão das máquinas, porque vai oferecer maior liberdade para diferentes
tipos de aplicação.
“Paramim,o5Gvaimudarojogo. Aquintageraçãodetecnologiasemfionãoésómaisumadecoraçãoentreasinovações.
5Gtemopotencialdesetornarumaroupagemexclusiva,umpunhadodetecnologiasquetransformamindústriasdetodos
ossetoresdaeconomia”,dizRonanDunne,presidentedaVerizon.
Os padrões do 5G não foram totalmente estabelecidos, mas ele terá:





Menor demora da conexão
Altas velocidades de tráfego
Conectividade constante

"Pense em inovações como a prensa, a máquina a vapor, as ferrovias, eletricidade e a internet. Economistas
têm um nome para isso, tecnologias de propósitos gerais. O 5G tem o potencial para ser uma delas. E é
uma tecnologia indispensável para disseminar a inovação em uma escala realmente global."
E como fica o trabalho nisso tudo?
Quase dois terços das crianças que ingressam no ensino primário irão trabalhar em empregos que não
existem hoje, aponta o estudo “Futuro do Trabalho”, publicado pelo FEM em 2016.
Até 2020, serão 7,1 milhões de postos de trabalho perdidos. Na conta, estão trabalhadores braçais, mas o
estudo aponta que dois terços dos cortes atingirão funções "de escritório".
No primeiro caso, a automação exerce um papel fundamental, no segundo, entra cena a inteligência artificial
“que tornam possível automatizar tarefas de trabalhadores com conhecimento”. Devem ser atingidos cargos
nas áreas de educação, treinamento, direito e operações financeiras.
“Ainteligênciaartificial vaitomar conta domundoe engolirtodosos empregos. Mas podemos relaxar, poisissovai demorar
pelo menos 10 anos”, diz Danny Lange, vice-presidente de inteligência da Unity e que já liderou as máquinas pensantes na
AmazoneMicrosoft.
Os entrevistados pelo estudo do FEM vão na mesma linha. Apostam que, até 2020, os vários sistemas de
inteligência artificial não serão tão onipresentes para impactar radicalmente os índices de desemprego. Mas,

quando isso acontecer, o resto será estatística. Por outro lado, novas vagas surgirão na área de internet
móvel, internet das coisas, robótica e análise de dados.
E o Brasil?
No Brasil, são poucas as indústrias que integram todas suas áreas com tecnologia e já estão na onda da
Quarta Revolução Industrial. Segundo estudo da Confederação Nacional da Indústria (CNI), só 1,6% se vê
nesse patamar. Ou seja, usam:






meios conectados de acompanhar pedidos feitos a fornecedores;
sistemas virtuais para criar ou modelar novos produtos ou novos processos;
produção automatizada por máquinas que "conversam" entre si;
tecnologias que monitoram produtos usados por um cliente e a forma como ele se relaciona;
gestão do negócio usando Inteligência Artificial e análise de Big Data.

Mas a tendência também vai chegar por aqui. Das 759 grandes e médias empresas ouvidas pela CNI,
21,8% preveem que em 10 anos já funcionarão com esse nível de conectividade.
O caminho até lá será longo, já que hoje quase 80% das indústrias brasileiras ainda engatinham: usam
tecnologia pontualmente para integrar áreas da empresa de forma parcial.

Internet das coisas: há mais máquinas online que celulares e elas têm até rede própria
22/01/2018 – Fonte: G1
Enquanto você usa o WhatsApp para acionar os contatinhos, saiba que máquinas e robôs também
possuem um canal próprio de comunicação pela internet. E não tente: humanos não são aceitos.
Essas máquinas conectadas formam a chamada internet das coisas (IoT, na sigla em inglês). No Brasil,
essas conexões existem em maquininhas de cartão e rastreadores de veículos. Mas outros países já
conectam de bicicletas a braços robóticos de indústrias, e as máquinas online já chegam a 8,4 bilhões de
exemplares.
Já há mais máquinas conectadas que celulares – são 2,1 bilhões de smartphones no mundo hoje. E ele
será ainda maior quando o 5G entrar em operação, a partir de 2019.
Mas onde essas 20 bilhões de "coisas inteligentes" estarão em 2020? O G1ouviu especialistas e conta
abaixo.
Redes para máquinas
Não se assuste. Mas, enquanto o seu celular capta 3G e 4G, os robôs ganharam redes próprias no ano
passado. Os nomes são estranhos, como LTE-M e NB-IoT. Ambas podem usar o espectro LTE, a mesma
tecnologia por trás do 4G. A primeira manda pacotes mais robustos, e a segunda, dados menores a um
número maior de dispositivos.
A vantagem é que o tempo de resposta da conexão é menor, e a bateria dos aparelhos conectados a essas
redes dura cerca de dez dias.
"Se o dispositivo estiver conectado a redes móveis de IoT, as características são diferentes da de um celular,
cuja bateria pode morrer em dois dias. Com as máquinas você não quer isso", diz Andrew Parker, diretor
do programa de vida conectada da GSMA.

Infográfico explica como funciona a Internet
das Coisas (Foto: Fernanda Garrafiel/G1)
Não quer dizer que as máquinas não usem redes
de celular de gente de carne e osso. Um quarto
de todos os acessos à rede 2G no Brasil, ou seja
quase 14 milhões, são feitos por máquinas.
Mas LTE-M e NB-IoT surgiram para contornar
uma limitação das redes tradicionais de celular,
que não funcionam bem com aplicações que
transmitem pequenas quantidades de dados e de
forma não frequente.
É aí que entra o 5G. Com estreia prevista para
2019, ele deve turbinar a internet das coisas,
graças a características como a menor latência e
a possibilidade de dividir a capacidade da rede
para diversos tipos de aplicação.
A Siemens, um dos maiores conglomerados
industriais do mundo, criou o Mindsphere, um
sistema em que os dados produzidos e trocados
por máquinas são usados por diversas
aplicações.
Murilo Morais, especialista em tecnologias digitais
para indústria, explica como ele funciona.
"Os celulares têm dezenas de sensores que
produzem dados, como microfone, GPS e
câmera. Android ou iOS pegam dados desses
sensores, levam para uma camada de aplicação
e esses apps, o Waze por exemplo, têm acesso
a eles. O Mindsphere faz a mesma coisa, só que
no ambiente fabril. Pega dados de sensores e leva para plataforma em que ficam disponíveis para
aplicativos usarem."
Há desde softwares que recebem dados de máquinas para avaliar quando precisarão de reparo, a chamada
manutenção preditiva, até sistemas que reproduzem no mundo virtual uma espécie de irmão gêmeo do
maquinário instalado em uma indústria. Assim, é possível fazer simulações de quais mudanças podem
aumentar a produtividade ou reduzir problemas.
"Os principais benefícios das soluções de IoT serão negócios entre empresas, já que as companhias usam
internet das coisas para gerenciar infraestrutura, monitorar veículos, otimizar uso de energia e fazer
integrações", comenta Ronan Dunne, presidente da Verizon, durante o Mobile World Congress nos Estados
Unidos.
Mas não só. E a saúde é um exemplo. O RespiroTrack, da Olea Sensor, tem o tamanho de um cartão de
visitas e analisa dados da respiração de pacientes para indicar se há indícios de crises de asma e bronquite.
Cadence é um estetoscópio inteligente da AUM Cardiovascular (Foto: Divulgação)

Já o CADence, da AUM Cardiovascular, é um estetoscópio inteligente, que analisa os batimentos cardíacos.
Ambos os aparelhos "contam" as informações coletadas a serviços na nuvem, que apresentam um
diagnóstico.

Um dos exemplos de máquinas conversando mais amplo é da Mobike, uma startup chinesa que espalhou
7 milhões de bicicletas em 180 cidades de todo o mundo. Equipadas com GPS e processador, elas são
destravadas só por aplicativo: sem isso, as rodas nem giram.
Os quase 110 milhões de usuários pagam por tempo e podem deixá-las em qualquer bicicletário. Por dia,
as pedaladas geram 20 terabytes de dados, como as rotas mais usadas na cidade.
Presidente da HP vê Brasil atrasado em corrida da manufatura avançada
22/01/2018 – Fonte: Bem Paraná
O presidente da HP Brasil, Claudio Raupp, conta que nos Estados Unidos e na Europa já há falta
de especialistas em robótica. "Novas áreas tecnológicas são a base da transformação de diversas
indústrias, e faltam profissionais", diz ele. No Brasil, isso não ocorre. Não porque o país esteja
formando um número adequado de trabalhadores na área, mas por estar tão atrasado que não
está criando vagas em robótica.
"O risco de o Brasil não ter uma agenda orientada para o desenvolvimento da manufatura
avançada é que os melhores postos vão migrar para fora do país", diz Raupp, em entrevista sobre
como a tecnologia está mudando as empresas e os trabalhadores.
REVOLUÇÃO DIGITAL "O que está acontecendo hoje é a mudança no eixo dos polos de
manufatura. No passado, houve a migração de fábricas para países que tinham infraestrutura e
mão de obra mais barata. O que importava era diminuir custos. Vimos, então, uma imensa
migração de negócios para a Ásia, incentivada por ações governamentais. China e Índia se
desenvolveram muito com isso.
Porém, à medida que a era digital amadurece, novos elementos entram na equação dos negócios:
automação industrial, big data, inteligência artificial, impressão 3D. Não é apenas uma questão de
custos, mas de que tipo de relação as empresas terão com os consumidores. As companhias
querem, precisam de pessoas que saibam trabalhar com essas novas tecnologias."
HABILIDADES ESSENCIAIS "Vão se destacar os profissionais que entreguem o que as máquinas
não conseguem: análises e questionamentos. Vão desaparecer as funções baseadas em buscar
e organizar dados. Essa revolução já começou. Temos hoje call centers atendidos por robôs e
bancos totalmente digitais, um conceito impensável no passado. Como sociedade, é preciso
investir na educação e questionar se os cursos que as pessoas frequentam estão voltados para o
mercado de anos atrás ou olhando para a frente.
O presidente-executivo da Apple, Tim Cook, afirmou que aprender a programar é mais importante
que ter um segundo idioma. Concordo com ele. Para os brasileiros, é preciso saber inglês e
programação."
RISCOS PARA O BRASIL "Ao contrário do que ocorria antes, os profissionais não precisam estar
ao lado das máquinas nas fábricas para criar ou operar. Eles podem trabalhar de qualquer lugar
do mundo. O risco de o Brasil não ter uma agenda orientada para o desenvolvimento da
manufatura avançada é que os melhores postos de trabalho, nesse contexto, vão migrar para fora
do país, o que seria ruim para todos.
O Brasil precisa pensar nas questões educacionais, regulatórias, tributárias e de propriedade
intelectual que emergem dessa nova era. Hoje, a peça original de um carro, por exemplo, é feita
na linha de produção de uma fábrica. Se um cliente precisa trocá-la, vai a uma concessionária.
Com a impressão 3D, será possível baixar um software com o desenho industrial da peça e
imprimir em casa. Esse, aliás, é um tipo de serviço que já está disponível às montadoras. Como
proteger a autoria da peça?"
ESCASSEZ PROFISSIONAL "Nos mercados que já estão mais avançados nessa transformação
digital, como Estados Unidos e Europa, já há carência de profissionais especializados. Isso porque
essas novas áreas tecnológicas são a base da transformação de diversas indústrias, como a
automobilística, a aeronáutica, a aeroespacial, a de bens de consumo e a médica. No Brasil, não
temos falta de especialistas em robotização e automação porque estamos muito atrás da Europa,
da Coreia do Sul e da Alemanha na corrida da manufatura avançada.

Ou seja, como país, não estamos avançando na devida velocidade para tirar proveito da
oportunidade e, principalmente, evitar o risco de perder profissionais."
MENOS DISTRAÇÃO "O Brasil tem um grande parque industrial e uma grande oportunidade de
ser mais competitivo. Infelizmente está muito distraído há alguns anos com questões políticas, de
corrupção, de troca de governo... precisamos de estabilidade para o tema ser colocado numa
agenda mais forte, com vários movimentos feitos de forma coordenada por governo, sociedade e
empresas.
Número de bilionários teve aumento histórico no Brasil em 2017
22/01/2018 – Fonte: Tribuna PR
De toda a riqueza gerada no mundo em 2017, 82% ficaram concentrados nas mãos dos que estão
na faixa de 1% mais rica, enquanto a metade mais pobre – o equivalente a 3,7 bilhões de pessoas
– não ficou com nada. Os dados fazem parte do relatório “Recompensem o trabalho, não a
riqueza”, da organização não governamental (ONG) Oxfam, divulgado nesta segunda-feira (22).
A entidade participa do Fórum Econômico Mundial, que começa nesta terça-feira (23) em Davos,
na Suíça.
O documento destaca que houve um aumento histórico no número de bilionários no ano passado:
um a mais a cada dois dias. Segundo a Oxfam, esse aumento seria suficiente para acabar sete
vezes com a pobreza extrema no planeta. Atualmente há 2.043 bilionários no mundo. A
concentração de riqueza também reflete a disparidade de gênero, pois a cada dez bilionários nove
são homens.
O Brasil ganhou 12 bilionários a mais no período, passando de 31 para 43. “Isso significa que há
mais pessoas concentrando riqueza. A gente não encontrou ainda um caminho para enfrentar
essa desigualdade”, disse Katia Maia, diretora executiva da Oxfam Brasil.
O patrimônio dos bilionários brasileiros alcançou R$ 549 bilhões no ano passado, um crescimento
de 13% em relação a 2016. Por outro lado, os 50% mais pobres tiveram a sua fatia na renda
nacional reduzida de 2,7% para 2%. Um brasileiro que ganha um salário mínimo precisaria
trabalhar 19 anos para ganhar o mesmo que recebe em um mês uma pessoa enquadrada entre o
0,1% mais rico.
Cinco bilionários brasileiros concentram o equivalente à metade da população mais pobre do país.
“O Brasil chegou a ter 75 bilionários, depois caiu, muito por causa da inflação, e depois, nos últimos
três anos, a gente viu uma retomada no aumento do número de bilionários. Esse último aumento
– de 12 bilionários – é o segundo maior que já houve na história. E o patrimônio geral também
está aumentando”, afirmou Rafael Georges, coordenador de campanhas da entidade.
Geração de emprego
A Oxfam aposta na geração de empregos decentes como mecanismos de diminuição das
desigualdades, sendo uma das recomendações da entidade. “O que o relatório aponta é que está
acontecendo um movimento contrário, inclusive com vários países regredindo em proteção
trabalhista”, disse Georges.
A organização recomenda ainda limitar os lucros de acionistas e altos executivos de empresas,
garantindo salário digno a todos os trabalhadores. Indica também a eliminação das diferenças
salariais por gênero. No ritmo atual, seriam necessários 217 anos para reduzir as disparidades
entre homens e mulheres.
O relatório pede que os ricos paguem uma “cota justa” de impostos e tributos e que sejam
aumentados os gastos públicos com educação e saúde. “A Oxfam estima que um imposto global
de 1,5% sobre a riqueza dos bilionários poderia cobrir os custos de manter todas as crianças na
escola.”
“Recompensem o trabalho, não a riqueza”
Em referência ao título desta edição do relatório, a Oxfam afirma que atualmente “os níveis de
desigualdade extrema excedem em muito o que poderia ser justificado por talento, esforço e

disposição de assumir riscos”. Segundo a organização, a maioria das riquezas acumuladas se
deve a heranças, monopólios ou relações clientelistas com o governo.
“É um círculo vicioso do qual a gente precisa se livrar. A desigualdade gera desigualdade, quanto
mais rico você é, mais dinheiro consegue gerar para você mesmo”, criticou o coordenador de
campanhas da Oxfam Brasil.
O documento diz que mantendo o mesmo nível de desigualdade, a economia global precisaria ser
175 vezes maior para permitir que todos passassem a ganhar mais de US$ 5 por dia. “O que seria
ambientalmente catastrófico”, afirma a entidade.
Kátia destaca que a entidade participa do Fórum Econômico Mundial, em Davos, com o objetivo
de levar esse debate para a elite econômica mundial. Ela acredita que é possível reduzir a
desigualdade por meio de ações de responsabilidade das grandes corporações.
“Essa concentração extrema é também acelerada por diferentes setores da sociedade, então está
nas nossas mãos fazer o enfrentamento disso e buscar construir um mundo um pouco mais
igualitário, onde as pessoas sejam tratadas de forma mais justa”.
Casas de bitcoin usam registro improvisado e criam risco para cliente
22/01/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
O impasse regulatório envolvendo as criptomoedas, que atraem mais de 1 milhão de entusiastas
no Brasil, deixa consumidores desprotegidos perante empresas que fazem intermediação
financeira de suas transações.
A questão é se as moedas podem ser consideradas valores mobiliários ou títulos, o que exigiria
que as casas obtivessem um registro no Banco Central e na CVM (Comissão de Valores
Mobiliários).
Levantamento feito pela Folha nas juntas comerciais mostra que 8 de 13 empresas de
criptomoedas têm como função principal "atividades de intermediação e agenciamento de serviços
e negócios em geral", o que exclui a possibilidade de lidar com títulos e valores mobiliários, como
fazem corretoras.
As casas de investimento tradicionais estão sujeitas a supervisão da CVM e do Banco Central,
que exigem um controle maior da origem dos recursos e dos riscos a que os investidores são
expostos.
A falta de regulação impede que as exchanges se enquadrem em uma classificação específica da
Receita Federal. Por isso, são registradas como intermediadoras de serviços e negócios: quem
quer comprar criptomoedas transfere o dinheiro para essas casas. Quem quer vender, recebe o
dinheiro da operação.
Outras empresas de bitcoins, porém, não se apresentam como intermediárias de negócios, e sim
como imobiliária, gráfica ou consultoria.
Editoria de Arte/Folhapress

OURO DIGITAL Corretoras têm mais investidores que a Bolsa
"Se a empresa atua de forma diferente do que está descrito como sua atividade principal, os
administradores podem ser responsabilizados pessoalmente por seus atos", diz Thais de Gobbi,
advogada do Machado Meyer.
Isso significa que, caso corretoras que são cadastradas como imobiliária, gráfica ou empresa de
suporte técnico causem danos a terceiros negociando moedas digitais, os sócios podem
responder com seu próprio patrimônio, e não apenas o da empresa.
"É um risco para quem compra. A empresa se diz compradora e vendedora de carros, mas é uma
padaria", diz Leonardo Cotta Pereira, do escritório Siqueira Castro.
A operação pode ser anulada se o investidor aplicar recursos em uma empresa com objeto social
incompatível.
Perdido nessa incerteza, o investidor precisa tomar cuidado ao aplicar os recursos. "Pode haver
empresas não tão sérias que somem, e o investidor não consegue reclamar esse valor", afirma
Renato Ximenes, sócio do Mattos Filho.
Para se precaver, o importante é guardar registros de transferências financeiras e também e-mails
e toda comprovação de comunicação com as exchanges.
O imbróglio poderia ser resolvido com a simples definição do que são criptomoedas. Em meados
de janeiro, a área técnica da CVM emitiu decisão de que bitcoin e companhia não eram ativos
financeiros, como ações.
O colegiado, formado pelo presidente e por diretores da autarquia, devolveu a decisão e pediu
novas diligências -o que alguns especialistas entenderam como descontentamento com a
conclusão.
Neste mês, a comissão proibiu fundos de investirem diretamente em criptomoedas.
"A CVM já interveio, e vai se manifestar com mais detalhes. Devolver à área técnica foi uma
medida de proteção", diz Fabio Paciléo Costa, do Rolim de Mello Sociedade de Advogados. Se a
CVM entender que as criptomoedas são valores mobiliários, todas as casas que as negociam
precisariam mudar de natureza jurídica, afirma.

Cármen Lúcia suspende posse de Cristiane Brasil
22/01/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
Ato estava marcado para as 9h da manhã de hoje. No sábado (21), vice-presidente do STJ
havia suspendido decisões anteriores que impediam a posse de Brasil

Em uma nova derrota para o Palácio do Planalto, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF),
ministra Cármen Lúcia, decidiu suspender temporariamente a posse da deputada federal Cristiane
Brasil (PTB-RJ) como ministra do Trabalho, que estava marcada para ocorrer às 9 horas desta
segunda-feira (22). A decisão da presidente do STF foi feita no âmbito de um processo movido
por um grupo de advogados trabalhistas.
Cármen alegou em sua decisão que os princípios constitucionais da segurança jurídica e da
efetividade da jurisdição "seriam comprometidos com o ato de posse antes de se poder examinar
a suspensão das decisões de primeira e de segunda instâncias que a impediam neste momento".
"Defiro parcialmente a providência liminar para a suspensão do ato de posse até que, juntadas as
informações, incluído o inteiro teor do ato reclamado, seja possível a análise dos pedidos
formulados na presente reclamação, sem prejuízo de reexame desta decisão precária e urgente",
escreveu Cármen Lúcia em trecho de decisão publicada na madrugada desta segunda-feira no
site do STF.
Durante o recesso do STF, cabe à ministra tomar as decisões em casos considerados urgentes e
prioritários, mesmo que não estejam sob a sua relatoria. O processo em questão foi distribuído
eletronicamente para o ministro Gilmar Mendes.
De acordo com a assessoria do STF, Cármen Lúcia suspendeu temporariamente a posse da
deputada Cristiane Brasil "até que venha ao processo o inteiro teor da decisão do Superior Tribunal
de Justiça (proferida no sábado e ainda não publicada). Se for o caso, e com todas as informações,
a liminar poderá ser reexaminada".
Um grupo de advogados recorreu ao STF para barrar a posse de Cristiane Brasil. O grupo, sediado
no estado do Rio de Janeiro (RJ), integra o Movimento dos Advogados Trabalhistas
Independentes, o mesmo que foi autor da ação popular que impediu a posse de Cristine por duas
semanas. Segundo o movimento, o vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins,
responsável por autorizar a posse de Cristiane Brasil em decisão tomada no sábado, "não detém
competência para tanto".
Cristiane, que é deputada federal pelo PTB do Rio de Janeiro e filha de Roberto Jefferson,
presidente do PTB e condenado no mensalão, foi indicada pelo presidente Michel Temer para
assumir o Ministério do Trabalho no lugar de Ronaldo Nogueira, que pediu demissão para se
dedicar às eleições deste ano.
A deputada foi anunciada para o cargo em 3 de janeiro e sua nomeação foi confirmada no dia
seguinte. No dia 8, porém, o juiz federal Leonardo da Costa Couceiro, da 4ª Vara Federal de Niterói
(RJ), suspendeu a posse de Cristiane, argumentando que a nomeação desrespeita a moralidade
administrativa, pois a deputada já foi condenada pela Justiça do Trabalho.
O magistrado acatou pedido de liminar em uma das ações populares protocoladas na Justiça
Federal do Rio pelo movimento de advogados. A Advocacia-Geral da União (AGU), porém, entrou
com diversos recursos para resolver o impasse e, depois de sucessivas derrotas, havia
conseguido no último sábado a autorização do STJ para a posse.

Meirelles: situação fiscal está sob controle, em 2017 meta foi superada
22/01/2018 – Fonte: Tribuna PR
Apesar dos reveses impostos pelo Congresso e pelo Judiciário na tentativa do governo de aprovar
medidas para conter gastos e ampliar receitas, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, garantiu
que “a situação fiscal está sob controle”. Ele ressaltou que o resultado primário de 2017 foi de um
déficit menor do que a meta fiscal (que permitia rombo de até R$ 159 bilhões), mas não falou em
números. O resultado será conhecido no dia 30.
“A situação fiscal está sob controle. Em 2017, a meta fiscal foi superada. Tenho certeza de que
teremos um 2018 positivo também”, disse o ministro, em entrevista ao programa Canal Livre, da
TV Bandeirantes, gravada na quinta-feira, 18, e exibida no início da madrugada desta segundafeira, 22.
A recuperação do crescimento tem sido um fator importante para o desempenho melhor na área
fiscal, disse Meirelles. Segundo o ministro, a economia brasileira já está crescendo “num ritmo ao
redor de 3% ao ano”. O governo prevê oficialmente um avanço de 3% no PIB este ano, mas já há
analistas projetando acima disso, destacou.
Apesar de todos os dados positivos, o ministro ressaltou que é necessário aprovar a reforma da
Previdência e todas as medidas fiscais em tramitação. Segundo ele, mesmo que o déficit tenha
ficado em 2017 abaixo dos R$ 159 bilhões, ainda assim é um valor significativo. Além disso, ele
lembrou que o rombo na Previdência é crescente. “O déficit continua gigantesco”, advertiu
Meirelles.
Meirelles: acho difícil saber exatamente o que está acontecendo em negociações
22/01/2018 – Fonte: Tribuna PR
Em meio a negociações de cargos, emendas e outras concessões pelo governo em troca do apoio
do Congresso a medidas como a reforma da Previdência, o ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles, disse achar “difícil saber exatamente o que está acontecendo” no campo das
articulações e ressaltou que só participa do processo para dar subsídios técnicos.
“Minha atuação é nesse sentido, e tem sido bem sucedida. Obviamente tem coisa da área política,
mas essa não é a área do ministro que conduz a economia”, disse, em entrevista ao programa
Canal Livre, da TV Bandeirantes, gravada na quinta-feira, 18, e exibida no início da madrugada
desta segunda-feira, 22.
“Eu negociaria de forma absolutamente transparente, com projetos com apoio da sociedade”,
respondeu. “Acredito que vou defender isso para o Congresso, mas vamos aguardar
desdobramentos”, emendou ele, que ainda vai decidir se concorre ou não à Presidência.
Depois de a agência de classificação de risco S&P Global Ratings ter rebaixado a nota de crédito
do País e ter colocado a culpa no Congresso, devido à demora na aprovação da reforma da
Previdência, Meirelles minimizou os atritos com os parlamentares e disse que a relação com eles
tem sido positiva.
Apesar disso, reconheceu que existe uma preocupação “normal” de parlamentares sobre o que
pensam seus eleitores em relação à reforma da Previdência. Segundo o ministro, o conteúdo da
proposta já “está bem discutido”, mas há ainda o temor do impacto eleitoral.
Meirelles demonstrou confiança, no entanto, de que o retorno dos parlamentares às suas bases
eleitorais mostrará que a população está começando a entender a reforma e sua necessidade. “A
preocupação era com retirada de direitos, mas está ficando claro que reforma dá mais justiça,
combate privilégios”, afirmou.
Meirelles: o que interessa à população é emprego, inflação, renda e juros
22/01/2018 – Fonte: Tribuna PR
Apontado como possível candidato à Presidência, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles,
disse que quatro fatores relacionados à economia serão preponderantes para a decisão do eleitor

em 2018: emprego, inflação, renda e juros. “O resultado disso é o que vai contar mais (para
eleição)”, afirmou o ministro, que enumerou bons resultados obtidos pelo governo Michel Temer
nessas quatro áreas durante sua gestão à frente da economia.
Meirelles ressaltou que ainda não decidiu se vai ou não concorrer ao cargo de presidente e
reafirmou que tomará a decisão entre o fim de março e o início de abril, prazo máximo para a
desincompatibilização de futuros candidatos que hoje ocupam cargos na administração pública.
O ministro reconheceu, porém, que há uma defasagem entre a melhora da economia e a
percepção da população, o que chamou de “índice de bem-estar”. Segundo Meirelles, esse índice
já começou a subir, embora devagar. “À medida que economia continue melhorando, o índice de
bem-estar vai melhorar mais”, afirmou, em entrevista ao programa Canal Livre, da TV
Bandeirantes, gravada na quinta-feira, 18, e exibida no início da madrugada desta segunda-feira,
22.
O ministro reconheceu não haver uma medida objetiva de bem-estar, mas explicou que é possível
saber sua dinâmica pela percepção da população sobre uma série de fatores, como a inflação.
Hoje, disse o ministro, as pessoas continuam achando que os produtos estão ficando mais caros,
mas para ele é uma questão de tempo para a população perceber a inflação baixa.
Caso seja candidato, o ministro reafirmou que acredita na criação de empregos como a melhor
política social. “Tenho dito que política social é importante, todas as medidas específicas são
importantes, mas a melhor política social é o emprego. Não há política social que resolva ou
compense desemprego muito alto”, afirmou.
Apesar das resistências à aprovação da reforma da Previdência, Meirelles garantiu que está
totalmente engajado na proposta e que é “coerente” que ele apoie um projeto reformista de
governo.
Temer caminha com Maia e trata de reforma da Previdência
22/01/2018 – Fonte: Tribuna PR
Em mais uma tentativa de aparentar que está bem de saúde, o presidente Michel Temer caminhou
no fim da tarde deste domingo, 21, na rua, do Palácio do Jaburu até o Alvorada, mas foi
surpreendido por gritos de “golpista”. Acompanhado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), e dos ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Alexandre Baldy (Cidades), Temer
continuou andando e ignorou o protesto.
“Golpista, ladrão, fora Temer, bandido!”, gritou forte um homem não identificado. Era uma voz
isolada. O presidente olhou e apertou o passo, mantendo um sorriso no rosto. O trajeto foi curto,
de menos de um quilômetro. “Esse é o melhor horário para a gente caminhar. O céu está lindo! A
gente faz exercício melhor”, desconversou Maia. “Não cheguei a reparar (o protesto). Estava
conversando com Padilha”, disse Baldy.
A estratégia de comunicação de Temer está sendo reforçada para “humanizar” sua imagem, a
menos de um mês da votação da reforma da Previdência. Até agora, no entanto, sua popularidade
continua muito baixa.
Desde o início do ano, Temer tem feito exercícios e sua assessoria chama a imprensa para
registrar esses momentos. “Estou ótimo, embora toda hora alguém queira me matar”, disse ele,
em entrevista à colunista Eliane Cantanhêde, do jornal O Estado de S. Paulo, no último dia 11.
Antes da caminhada e da conversa com Maia e Baldy, Temer também tratou das dificuldades para
aprovar a Previdência durante reunião com Padilha, Moreira Franco (Secretaria-Geral) e Carlos
Marun (Secretaria de Governo), no Jaburu.
O Palácio do Planalto não tem os 308 votos necessários para que a proposta receba sinal verde
da Câmara. Nos bastidores, aliados dizem que o apoio à reforma, hoje, não atinge nem 240
deputados. Mesmo assim, até agora o governo não planeja adiar a votação, marcada para 19 de
fevereiro.

Questionado se o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula Brasil pelo Tribunal Regional
Federal da 4.ª Região, em Porto Alegre, entrou na pauta do encontro de hoje, Moreira Franco
respondeu de forma negativa. “Já temos muitos problemas para tratar”, comentou ele.
Em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, Lula é hoje o principal adversário de um
potencial candidato do governo na eleição ao Planalto. Se for condenado no caso do triplex do
Guarujá, na próxima quarta-feira, poderá ficar inelegível pelos critérios da Lei da Ficha Limpa. O
PT, porém, já anunciou que recorrerá até a última instância da Justiça para permitir que Lula
concorra à Presidência e vai lançar sua candidatura no dia 25, seja qual for o resultado do
julgamento do TRF-4.
“Essa questão de eleição será tratada depois. Agora, o foco do governo é a Previdência”, insistiu
Moreira Franco. “Depois de todo o esforço feito para tirar o Brasil da recessão, temos de
perseverar nessa reforma. Não queremos que ocorra no Brasil inteiro o que está ocorrendo no Rio
de Janeiro, no Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Norte Grande”, completou o ministro.
Na semana passada, em Washington, Maia admitiu desânimo com a aprovação da reforma.
“Neste momento, a gente prioriza a agenda da reforma da Previdência sem nenhum tipo de
otimismo, sem nenhum discurso em que a gente diga que esta é uma matéria que estará resolvida
em fevereiro de 2018”, afirmou o deputado, que também é pré-candidato à Presidência. Na última
quinta-feira, Temer gravou uma participação no programa do apresentador Sílvio Santos e
defendeu as mudanças nas regras da aposentadoria.
Marun: não existe hipótese de novo adiamento da votação da reforma da Previdência
22/01/2018 – Fonte: Tribuna PR
Responsável pela articulação política do governo para conseguir apoio da Câmara dos Deputados
à reforma da Previdência, o ministro Carlos Marun, da Secretaria de Governo, descartou neste
domingo, 21, a possibilidade de um novo adiamento da votação da proposta, atualmente prevista
para começar no dia 19 de fevereiro. “Não existe essa hipótese”, disse Marun, em entrevista ao
Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado.
Com a declaração, Marun indica que o governo vai para o “tudo ou nada” na tentativa de aprovar
o projeto. Ou seja, se não houver os 308 votos necessários a favor das mudanças na Previdência
até o dia 19 de fevereiro, é improvável que novos esforços sejam empreendidos pelo presidente
Michel Temer para que a reforma passe em 2018.
Marun se esquivou de pergunta sobre qual é o tamanho do atual apoio dos parlamentares à
proposta, dizendo apenas que uma nova contagem será feita entre o fim de janeiro e o início de
fevereiro. O presidente da Câmara, Rodrigo (DEM-RJ), tem sido cauteloso em suas declarações.
Nesta semana, em Washington, nos Estados Unidos, ele chegou a dizer que a chance de
aprovação é encarada “sem nenhum tipo de otimismo”.
O ministro, que está em São Paulo, participou nesta manhã de um culto da Igreja Mundial do Poder
de Deus, a convite do pastor Valdemiro Santiago, evento que não estava em sua agenda oficial.
Marun disse que falou a mais de 40 mil pessoas sobre a importância de aprovação da reforma da
Previdência. “Hoje tive a prova de que as pessoas estão cada vez mais convencidas da
necessidade de reformarmos a Previdência.”
Ele retorna a Brasília na tarde deste domingo e se reúne ainda hoje com o presidente Michel
Temer. Amanhã o ministro tem outro encontro com Rodrigo Maia, para discutir a reforma.
‘Chances de reformar Previdência pioraram’, diz vice-presidente da Moody’s
22/01/2018 – Fonte: O Estado de S. Paulo
Um eventual rebaixamento da nota soberana do Brasil pela Moody’s “certamente é um possível
resultado” depois da missão da agência internacional de rating ao País que ocorrerá ainda no
primeiro trimestre, afirmou Samar Maziad, vice-presidente da Moody’s. O rating do Brasil é Ba2,
com perspectiva negativa, e se cair irá para Ba3.

“O progresso da agenda de reformas não aconteceu, o que era um componente muito importante
para estabilizar o rating em Ba2”, disse. Ela considera que são pequenas as chances de aprovação
da reforma da Previdência neste ano devido ao calendário eleitoral.
Samar destaca que qualquer decisão sobre o rating do Brasil considerará um cenário de dois anos
à frente sobretudo nas contas públicas. A seguir, os principais trechos da entrevista.
É provável a decisão de rebaixar o Brasil após a missão da Moody”s ao País neste primeiro
trimestre?
Certamente é um possível resultado. O Brasil já possui uma perspectiva negativa perante a
Moody’s, que foi definida em maio devido a incertezas sobre a aprovação da reforma da
Previdência pelo Congresso. O fato é que desde maio tivemos mais ou menos a manutenção do
status quo no front político, onde havia preocupações sobre um novo impeachment com as
alegações contra o presidente Michel Temer, o que não se concretizou.
O progresso da agenda de reformas não aconteceu, o que era um componente muito importante
para estabilizar o rating em Ba2. Agora vemos que as chances de aprovação da reforma da
Previdência pioraram de forma significativa e num ano eleitoral é muito difícil ver uma reforma
ampla ser aprovada. O governo tenta a aprovação, mas o fato é que ainda não possui os votos
necessários para passá-la. E será que conseguiria os votos nos próximos dois meses para aprovar
um grande pacote? É difícil ter certeza sobre isso. Há uma possibilidade de aprovar, mas as
chances são pequenas.
Se é possível considerar que a aprovação da reforma da Previdência no Congresso no ano
passado teria sido bom para o rating do Brasil, é justo avaliar que o oposto é correto.
Sim.
Isso significa que a não aprovação da reforma da Previdência coloca pressão negativa
sobre o rating do Brasil?
O atraso e a não aprovação da reforma da Previdência seria um desdobramento negativo para o
crédito do Brasil e continuaria a colocar pressão sobre o rating do País.
Quando a Moody’s poderá adotar a próxima decisão sobre o rating do Brasil?
Não há uma data definida, mas estamos planejando uma visita ao Brasil no primeiro trimestre e
depois disso poderemos realizar uma nova avaliação sobre o rating do País.
Qual é o quadro fiscal do Brasil que a Moody’s identifica hoje?
Estamos focalizados na reforma da Previdência, mas há outros fatos que são importantes. Há
indicadores macroeconômicos que mostram melhora, como o aumento do PIB puxado pelo
consumo. Com menores taxas de juros, os investimentos deverão retornar. Há também inflação
baixa.
Todos são elementos de estabilidade, mas o que está faltando é o lado fiscal. Para manter a força
do crédito o Brasil depende da agenda de reforma fiscal, pois o crescimento sozinho não será
suficiente para superar o crescente aumento da dívida pública em relação ao PIB. Sem a
aprovação da reforma da Previdência o País continuará a ter grandes déficits, altas despesas e o
crescimento sozinho não resolverá.
Como a senhora avalia o cenário fiscal do Brasil para os próximos dois anos?
Sem a reforma da Previdência, continuará a ocorrer deterioração das métricas fiscais e o peso da
dívida pública manterá a elevação o que continuará a manter pressão sobre o rating.
A chance de ouro da aprovação da reforma da Previdência ocorreu até o final do ano
passado?
Havia grande expectativa de que a reforma da Previdência seria aprovada no ano passado. Mas,
ao observar um horizonte de tempo um pouco maior, depois de 2018, o próximo governo terá de
enfrentar essas questões. Terá de respeitar o teto de gastos, teremos de ver o que acontecerá
com a regra de ouro, pois poderão ocorrer limitações adicionais para cumpri-la, e não há uma
situação fácil para administrar.
Mas claramente haverá pressões para cortar despesas, para atender os requisitos constitucionais.
O atual governo herdou a recessão e teve de lidar com ela. Adotou o teto de gastos que precisa

cumprir no futuro. Há também incerteza política, que colocou pressão sobre a taxa de juros.
Contribuiu com o adiamento da aprovação da reforma da Previdência pelo Congresso e desde
maio não houve avanço sobre essa questão.
O ambiente político é o principal fator a impedir o avanço da agenda fiscal, como vemos o
que ocorre com a reforma da Previdência?
É um ano eleitoral, que normalmente tem sua própria dinâmica. Partidos, candidatos a presidente
e parlamentares estão preocupados com suas respectivas campanhas e o foco sobre a reforma
claramente muda. De forma paradoxal, a economia está se recuperando, o que reduz a pressão
para a aprovação de reformas, pois há a percepção de que elas podem ser postergadas. Se você
é um político e sabe que a votação (da reforma) pode minar suas chances de ser eleito, e que a
economia está melhorando, há incentivos para avaliar que deve fazer isso mais tarde.
A Moody’s divulgou um relatório recente no qual apontou que pode ser muito provável a
necessidade de quebra da regra de ouro em 2019 pelo governo, o que colocaria pressão
negativa sobre o rating. Qual a sua avaliação?
Será impossível cumprir a regra de ouro em 2019. Neste ano, não há problemas, por causa das
receitas extraordinárias obtidas pelo Tesouro com o BNDES, mas elas pararão no próximo ano.
Há uma grande diferença de despesas correntes e receitas que necessitará ser financiada no
Orçamento de 2019, o que precisará ser enfrentado e aprovado em 2018.

Como a senhora observa a avaliação de algumas lideranças políticas no Brasil de que seria
necessário quebrar a regra de ouro em 2019?
É inevitável quebrá-la e será feito algo neste ano, pois serão necessários entre R$ 150 bilhões e
R$ 200 bilhões para cobrir a diferença entre despesas e receitas para 2019.
Se reforma não sair em fevereiro, plano B é votar em novembro
22/01/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Caso fracasse na tentativa de votar a reforma da Previdência em fevereiro, o governo trabalha
com a hipótese de fazer um último esforço de aprovação, ainda na gestão Michel Temer, em
novembro.
O plano A, tanto da área econômica como do Planalto, segue sendo fevereiro. Mas a alternativa
B vem se cristalizando em conversas, ainda que não seja consensual.
Na hipótese de o novo presidente não ser contra a reforma, governistas acreditam que haverá
uma última janela, pois parte da base aliada não conseguirá se reeleger.
Assim, perderia efeito o discurso de que não dá para votar algo impopular temendo a punição nas
urnas. Segundo o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, nas últimas cinco
eleições a renovação média da Câmara foi perto de 45%.
Nesse lago de 230 nomes, o governo precisaria pescar os 50 votos que, segundo suas contas,
faltam para atingir os 308 necessários para aprovar a reforma em primeira votação. Um segundo
turno na Câmara e mais duas rodadas no Senado viriam a seguir.
Um auxiliar de Temer, muito próximo dos trâmites congressuais, é cético sobre essa leitura,
acreditando que é melhor ganhar ou perder em fevereiro, para no mínimo obrigar o debate sobre
a Previdência na campanha.
Por óbvio, a hipótese de novembro demanda apoio ao menos tácito do eleito para o Planalto.
Como diz um outro ministro, se o presidente eleito não disser nem sim, nem não, a senha estará
dada.
O calvário da reforma da Previdência, vista como essencial para atacar o problema fiscal do país
nos médio e longo prazos, se arrasta desde a posse de Temer em 2016.

O presidente fez avançar a agenda e tinha sua aprovação provável no primeiro semestre de 2017.
Mas a eclosão do escândalo da JBS, com Temer sendo gravado pelo empresário Joesley Batista,
embaralhou o cenário em maio.
O emedebista conseguiu derrubar na Câmara duas denúncias da Procuradoria-Geral da
República, mas a operação custou-lhe o capital político. A reforma ficou, então, em banho-maria.
Aliados do governo temem o impacto de disputas na base sobre as negociações.
O ministro Henrique Meirelles (Fazenda, PSD) e Rodrigo Maia (DEM), o presidente da Câmara,
buscaram ocupar espaços para viabilizar suas candidaturas ou cacife político nas composições
para a disputa do Planalto. Com isso, Maia passou a disputar a paternidade da reforma.
O rebaixamento da nota de crédito do Brasil pela agência Standard & Poor's alimenta esperanças.
O fato de a agência ter apontado o dedo para o Congresso ao justificar a medida repercutiu mal
—resta saber se o suficiente para fazê-lo votar reforma.
Idade mínima de aposentadoria já é consenso, diz presidente do Bradesco
22/01/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
A idade mínima de aposentadoria já é um consenso entre os brasileiros, e a reforma da
Previdência vai acontecer neste governo ou no próximo.
Essa é a mensagem que o diretor-presidente do Bradesco, Luiz Trabuco, levará aos investidores
do Fórum Econômico Mundial, que começa na próxima terça (23), em Davos, na Suíça.
Antes de embarcar, ele conversou com a coluna.
*
Folha - Qual a expectativa do senhor para este Fórum?
Luiz Trabuco - A globalização, seguramente irreversível, favorece, nesse momento, uma
fragmentação das sociedades por meio de novas atitudes: os EUA se fecham em si mesmos, o
Reino Unido sai da União Europeia. Provocou-se um grande volume de desemprego e um mundo
sem trabalho formal. Precisamos encontrar um novo contrato social.
Mas e em relação ao Brasil, o que o senhor dirá aos investidores sobre o país?
A volta do crescimento no mundo faz com que possamos prever um ajuste gradual da política
monetária do Brasil. Isso tem dado tempo para que a gente faça um ajuste fiscal, que é
fundamental. O Brasil continua a ser um endereço importante para os investidores internacionais.
A
previsão
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investimento
estrangeiro
direto
neste
ano
é
superior
a
US$ 80 bilhões (R$ 256 bilhões), será mais que no ano passado. É evidente, no entanto, que o
mundo cobra o equilíbrio fiscal, que é fundamental para que a inflação não volte e que não haja a
insolvência do país.
Quanto ao crescimento, o senhor mantém a expectativa de 2,5% a 3%?
Modelos nossos apontam para 2,8%. A inflação está controlada, e não podemos subestimar a
importância da política monetária para a volta do crescimento do Brasil. Só falta a volta do
equilíbrio fiscal, e a reforma da Previdência está pautada.
Em Davos sempre se falou sobre o envelhecimento, mas nós, quando tratamos da reforma da
Previdência no Brasil, discutimos finanças públicas, desigualdade dos sistemas privado e público.
Há uma dívida social no Brasil que é muito intensa, mas o resto do mundo já pensa nos ciclos
demográficos. Essa discussão tem de ser ampliada no Brasil, e está sendo, pois está pautada
desde fevereiro.
Qual o percentual de chance de ela passar?
Eu não sei responder, mas essa reforma é um tema para este governo e também será para o
próximo.
O senhor acredita que ficará um grande peso para o próximo presidente, caso não se aprove
neste?
Se não passarmos agora uma reforma que, por exemplo, estabeleça uma idade mínima, ficará
mais pesado para o próximo governo. A Previdência sempre terá de ser alterada continuamente.

Se não for possível a reforma necessária, temos de perseguir a possível. A sociedade já a discute,
e ampliou-se a consciência de que ela é necessária. Quanto à idade mínima já existe consenso.
O senhor acha que já existe um consenso?
Creio que sim, que as pessoas entendem que nenhum sistema pode permanecer assim, que deve
haver uma idade mínima, e não por tempo de contribuição.
O crédito para empresas será retomado neste ano?
Começou a subir o consumo das famílias, mas as empresas ainda têm capacidade ociosa para
essa demanda. Com o baixo endividamento das empresas, o crédito deverá deslanchar.
A Bolsa no Brasil sobe muito porque há expectativa de que o Lula seja condenado ou os
mercados estão positivos?
A Bolsa estava em um nível muito baixo e há um clima positivo, com EUA, Europa e Ásia em
crescimento. Não é só especulação, vivemos em um mundo de juros baixos, e o Brasil tem
oportunidades.
Por que com inflação tão controlada, o Banco Central não baixa o compulsório?
Os compulsórios são instrumentos de política monetária e o Banco Central vai ajustar.
O presidente Temer vai falar em Davos no mesmo dia do julgamento de Lula. Como o senhor
acha que vai ser isso?
Sobre isso, conversamos em Davos.
Retomada da economia eleva expectativa com dividendos
22/01/2018 – Fonte: GS Notícias/O Globo
Publicado em 22/01/2018 por O Globo

Cris Faga/Fox Press
A expectativa de que a recuperação da economia continue ganhando fôlego traz boas
perspectivas para o mercado de ações brasileiro. Afinal, as empresas devem voltar a registrar
lucro, depois de uma série de resultados ruins durante a recessão - e isso significa retomar o
pagamento de dividendos. O banco Itaú, por exemplo, estima que o valor nominal dos dividendos
de todas as empresas listadas no Ibovespa, o principal índice da B3, será 14% maior este ano em
relação a 2017.
- O lucro das empresas tende a subir com a atividade econômica dando sinais de melhora e,
especialmente em 2018, o cenário é mais favorável ao crescimento das empresas. As melhores
pagadoras de dividendos são justamente as mais maduras, que não precisam reinvestir grande
parte de seu lucro. Por isso, podem distribuí-lo - explica Carlos Soares, analista da Magliano
Corretora, destacando ainda que, por serem mais consolidadas, tais empresas são menos
voláteis.
De acordo com a Lei das Sociedades Anônimas, toda empresa tem de distribuir pelo menos 25%
de seu lucro aos acionistas. Algumas, porém, oferecem bem mais. O pagamento pode ser feito de
duas maneiras: por meio de dividendos, que são isentos do Imposto de Renda, ou em juros sobre
capital próprio, sujeitos à alíquota de 15%.
Alguns setores são conhecidos como bons pagadores de dividendos, como, por exemplo, energia
e telefonia. Como prova disso, a Vivo está entre as dez maiores estimativas de pagamento para
este ano, segundo projeções da XP Investimentos. Sandra Peres, analista-chefe da Coinvalores,
lembra que os papéis da empresa são menos voláteis.
EXPECTATIVA COM PETROBRAS
Para ser uma boa pagadora de dividendos, é preciso ser uma empresa sólida, que não precisa
fazer grandes investimentos e que tem um caixa líquido, sem dívidas. No entanto, pode-se

encontrar alguns pontos fora da curva: empresas que em um determinado ano se tornam destaque
na previsão de pagamento de dividendos.
Um exemplo é a Eztec, de construção civil. Historicamente, não é uma boa pagadora. Mas, no
ano passado, a forte crise no setor deixou a empresa com um significativo estoque de terrenos.
Assim, a Eztec se viu com muito dinheiro em caixa e sem necessidade de reinvestir
imediatamente.
Uma das formas de identificar as empresas que pagam bons dividendos é o chamado dividend
yield, calculado com base no preço do papel e no lucro por ação da companhia. O percentual
obtido indica o rendimento em relação à ação.
Para a Eztec, a Economatica estima, este ano, que o dividend yield deve ficar em 17,38%, contra
24,04% em 2017.
- É lógico que ela tem um risco maior, porque é bem mais volátil que Vivo e Grendene, por
exemplo. Mas, pontualmente, ela se torna uma opção - diz Sandra.
A Petrobras, a maior empresa do país, não vem distribuindo dividendos desde 2014, em razão da
crise financeira gerada pelos casos de corrupção revelados pela Operação Lava-Jato e da
mudança de cenário no setor de petróleo. Havia uma expectativa que a estatal registrasse lucro
em 2017, o que poderia beneficiar os acionistas. Mas, após o anúncio de que vai pagar US$ 2,9
bilhões para encerrar uma ação aberta por investidores que compraram títulos da companhia em
Nova York, parte dos analistas passou a avaliar a hipótese de que a empresa tenha prejuízo. Isso
porque a Petrobras informou que o valor vai ser provisionado no balanço do quarto trimestre de
2017.
Assim, como a estatal pode ficar mais de três anos sem distribuir dividendos, alguns advogados
acreditam que os acionistas donos de papéis preferenciais (PN, sem direito a voto) passariam a
ter direito a voto. Há, por outro lado, advogados que afirmam que a questão é polêmica, pois a Lei
do Petróleo veda esse tipo de direito às PNs.
Mas, apesar das incertezas, o analista da XP Investimentos Marco Saravalle acredita que a
Petrobras pode vir a ser uma boa aposta:
- A partir do ano que vem, a empresa poderia voltar a pagar entre R$ 0,60 e R$ 0,70 de dividendo
por ação.
REINVESTIR É IMPORTANTE
Já a mineradora Vale, afetada pela queda nos preços de matérias-primas no mercado
internacional, chegou a alterar sua política de distribuição de dividendos. Mas, no fim do ano
passado, o presidente da companhia, Fábio Schvartsman, disse que a Vale entraria na "Era dos
Dividendos". A empresa aprovou em assembleia o pagamento de R$ 5,5 bilhões em dividendos
em abril.
- Com certeza, é uma empresa para ficar de olho em 2018. Ela conseguiu distribuir bons
dividendos no ano passado - afirma Sandra, da Coinvalores, lembrando que a mineradora
ultrapassou sua fase de pico nos investimentos. - A Vale agora investe o necessário para manter
sua operação, e isso dá um alívio ao fluxo de caixa. Considerando-se a promessa de cortar a
dívida quase à metade este ano, ela se torna novamente uma aposta.
Embolsar dividendos, no entanto, é apenas uma parte da vida do investidor. Myriam Lund,
planejadora financeira e professora da FGV, ressalta que é essencial reinvestir a quantia recebida:
- O dividendo não é apenas um dinheiro que você recebe.
É uma antecipação de parte dos seus ativos. Por isso, quem quiser manter seu patrimônio
precisará manter seu dinheiro aplicado, ou em ações ou em renda fixa. Se não, acaba por diluir
seu patrimônio.

Coluna: Inflação de 2,95%?! Não a minha...
22/01/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Havia 20 anos não se via uma inflação tão baixa. O IPCA fechou 2017 em 2,95%, abaixo do piso
de 3% da meta estipulada pelo governo. O presidente do Banco Central teve até de explicar por
que a meta não foi cumprida, como se inflação fosse coisa boa e sabemos que não é.
Agora falta explicar para milhões de brasileiros por que essa desaceleração nos preços, medida
pelo IPCA, não foi sentida no bolso deles. Os técnicos explicaram que uma supersafra reduziu o
preço dos alimentos (-4,85%), item de maior peso no índice -25% das despesas das famílias.
Entretanto, os preços dos outros itens que compõem a cesta do IBGE subiram. O preço do botijão
de gás puxou a fila, com aumento de 16%, seguido de perto pelos planos de saúde, que ficaram
13,5% mais caros. As creches corrigiram o preço em 13,2%, o gás encanado, em 11%, e a taxa
de água e esgoto, em 10,5%.
E não parou por aí. Os preços do ensino médio particular, da energia residencial e da gasolina
subiram 10,3%. Tantos e elevados aumentos explicam por que o custo de vida aumentou, em
maior ou menor escala.
Não sentiu alívio no bolso, pelo contrário? A explicação está no fato de que os itens que compõem
sua cesta de consumo têm pesos diferentes dos pesos da cesta pesquisada pelo IBGE,
produzindo outro índice, o seu índice de inflação.
Suponha que seu gasto com saúde e educação, por exemplo, corresponda a 15% e 8% do seu
orçamento, respectivamente. Os pesos que o IBGE atribui a esses itens são 11% e 4,4%. Se o
gasto em outros itens não compensar esse excesso, sua inflação será maior do que a oficial.
O salário do José subiu pouquinho, muito abaixo dos preços dos seus itens de consumo. E sua
mulher, Maria, que trabalhava e contribuía para as despesas da casa, está desempregada. Estão
muito preocupados e perguntam como sair dessa.
Não tem milagre, nem fórmula mágica. Para dar conta das despesas tentando manter uma boa
qualidade de vida, só tem um jeito: ganhar mais e gastar menos.
Desempregada e com tempo livre, Maria usa sua habilidade e decide cozinhar, preparar marmitas
com a boa, saudável e barata comida caseira que vai fornecer para os funcionários de alguns
escritórios próximos de sua casa. O investimento é pequeno, de rápido retorno, e ela espera, em
breve, ganhar mais do que ganhava no emprego que perdeu.
"Gastar menos como?", pergunta José. O primeiro passo é um orçamento bem-feito. Nele
conseguimos saber quanto gastamos por mês e, além disso, entender para onde vai nosso
dinheiro, calcular quais os grupos de despesas mais relevantes.
José descobriu que a família gasta 25% da renda com alimentação e está convencido de que pode
e precisa reduzir esse item. E não se trata de comer menos ou pior, pelo contrário, é possível
comer melhor gastando menos, comendo em casa. Como Maria descobriu uma forma de ganhar
dinheiro cozinhando, será ainda mais fácil atingir essa meta.
Quebrando a cabeça em busca de como seria possível reduzir as despesas, José percebeu que
o item transporte é o maior vilão do seu orçamento. Está pensando seriamente na possibilidade
de vender o carro e passar uns tempos sem ele. Já andou conversando com amigos e colegas de
trabalho sobre como organizar um esquema colaborativo de transporte. Ele ainda terá despesas
de transporte, mas acredita que conseguirá reduzir bastante essa fatia importante do seu
orçamento.
Depois de alimentação e transportes, habitação é a terceira despesa que mais pesa no bolso.
José paga aluguel e, depois de uma boa conversa com o proprietário, conseguiu manter o valor
inalterado por mais um ano.

Quem paga o financiamento imobiliário pode procurar o banco e analisar alternativas para reduzir
o valor da mensalidade. Dois exemplos: saldo disponível no FGTS pode ser usado para amortizar
parte da dívida e o prazo do financiamento pode ser estendido para reduzir o valor da mensalidade.
Em relação a energia, água e telecomunicações, podemos mudar os hábitos de consumo. Quando
não podemos mudar o preço, mudamos a quantidade, e o resultado logo será sentido no
orçamento.
Nosso desafio é viver com uma cesta de consumo que caiba no nosso bolso, além de manter uma
reserva e estratégia para enfrentar os aumentos que virão a cada ano.
Márcia Dessen- É planejadora financeira pessoal, diretora do Planejar e autora do livro 'Finanças
Pessoais)
Distribuidoras de energia reduzem 1,5GW em sobras contratuais para 2018, diz CCEE
22/01/2018 – Fonte: R7
As distribuidoras de eletricidade reduziram 1,55 gigawatts médios em sobras de energia
contratada para este ano, informou nesta sexta-feira a Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica (CCEE).
O movimento das empresas vem após uma forte queda do consumo de eletricidade em meio à
recessão brasileira em 2015 e 2016, e deve-se principalmente a regras que obrigam as
concessionárias a fechar os contratos para atender à demanda com anos de antecedência. Com
isso, as compras ocorreram quando havia projeções muito mais otimistas para o desempenho da
economia do país.
A CCEE disse que a redução nas sobras é resultado do chamado "mecanismo de compensação
de sobras e déficits"-- MCSD--, processo por meio do qual os geradores e distribuidoras negociam
ajustes nos contratos.
A CCEE disse que os geradores se ofereceram para reduzir até 2 gigawatts médios em contratos.
As reduções contratuais são válidas para o período de janeiro a dezembro de 2018.
Eletropaulo, Amazonas Energia, da Eletrobras , e Cemig foram as elétricas com maior redução
contratual, segundo a CCEE, com volumes de 126,6 megawatts, 121,4 megawatts e 104
megawatts, respectivamente, de acordo com tabela divulgada pela CCEE.
Indústria teme que tarifa afete produção
22/01/2018 – Fonte: GS Notícias/Valor Econômico
Santana, ex-diretor da Aneel e hoje na Abrace: "A economia brasileira não se sustenta com o
modelo que temos hoje" Grandes consumidores de energia elétrica voltaram a reivindicar em
janeiro um corte mais expressivo nas despesas repassadas todos os anos às contas de luz por
meio da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE).
Em carta enviada no início do mês à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a Abrace entidade que reúne grandes grupos como Alcoa, Ambev, Braskem, CSN, Dow Chemical e Gerdau
- alega que a alta nas tarifas provocada pelo inchaço no fundo setorial "pressiona os custos do
setor produtivo".
O orçamento de 2018 da CDE, aprovado em dezembro, fechou com despesas de R$ 16 bilhões.
Com receita limitada, o déficit ficou em R$ 13 bilhões, a ser cobrado dos consumidores. A Abrace
defende que ainda há espaço para enxugar custos no setor. Questionada pelo Valor, a associação
informou que existe um montante de quase R$ 5 bilhões em despesas que poderia ser reduzido
se submetido a auditorias mais rigorosas.
A carta protocolada na Aneel sugere a criação de um "plano de redução estrutural" das despesas
da CDE.
Outro ponto de contestação é o reembolso de despesas de distribuidoras do Norte com o
despacho de térmicas nos sistemas isolados. A associação argumenta que, além das empresas

Amazonas Energia, Ceron e Eletroacre serem devedoras do fundo setorial, conforme indicou a
fiscalização da própria agência reguladora, o volume de gás natural reconhecido como despesa
não condiz com a energia entregue pelas térmicas da região.
Em paralelo às queixas apresentadas pela indústria, a representação nacional da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) começa a investigar se está havendo repasses indiscriminados de
despesas da CDE às contas de luz. O presidente da OAB Nacional, Claudio Lamachia, informou
ao Valor que, se a suspeita for confirmada, a entidade ingressará com ação judicial para suspender
a transferência de custos para as tarifas.
"Já determinei que fosse feito um estudo no âmbito do conselho federal da OAB, a partir da
comissão de defesa do consumidor, para entendermos os motivos desses valores estarem sendo
colocados. A sociedade tem que saber por que está pagando essa conta", disse Lamachia.
Segundo ele, as análises devem ser concluídas no prazo de até 60 dias. Em resposta às críticas
e reclamações, a Aneel tem alegado que o repasse de custos para os consumidores ocorre por
imposição legal. Mas, em contrapartida, assegura que busca aperfeiçoar o controle dos fluxos
financeiros do fundo que aprova anualmente.
No ofício à Aneel, a entidade também solicitou que R$ 1 bilhão cobrado - como "restos a pagar"
do orçamento de 2017 - dos consumidores fosse suspenso por não ter sido discutido com o setor.
O pedido foi negado. "Auditamos tudo que é relacionado à CDE, e 'restos a pagar' ficou de fora
porque não foi levado à audiência pública.
Embora não tenha acatado nosso pedido, a agência se comprometeu a voltar atrás se algo estiver
errado", disse o presidente da Abrace e ex-diretor da Aneel, Edvaldo Santana. Para demonstrar
que o orçamento deve ser revisado, a Abrace alertou a Aneel que é preciso deduzir o custo de
operação da Termelétrica Aparecida, no Amazonas, referente ao período de julho de 2016 a abril
de 2017.
A usina esteve indisponível nesse prazo, sem gerar energia elétrica, relatou. Santana avalia que
o fim das distorções no preço da energia é, para a indústria, tão importante quanto a revisão das
regras do setor prometida pelo governo.
"A economia brasileira não se sustenta com o modelo que temos hoje", disse. Ele comentou que
o setor produtivo olha com desconfiança a formação do custo da energia, quando se observa a
sinalização de bandeira verde e preços reduzidos no mercado de curto prazo ao mesmo tempo
em que o nível dos reservatórios do Sudeste/Centro-Oeste está próximo de 40%.
Gasolina sobe 19,5% em seis meses e já beira os R$ 5 em algumas cidades
22/01/2018 – Fonte: Tribuna PR
Nos últimos seis meses, o preço médio da gasolina subiu 19,5% nos postos de combustível e já
se aproxima dos R$ 4,20. Em algumas cidades, está perto de romper a barreira dos R$ 5. O preço
médio, sem descontar a inflação, é o maior já registrado na série histórica da Agência Nacional do
Petróleo (ANP), que começou em 2001.
A gasolina mais cara do Brasil está na região Norte. Em Tefé, no Amazonas, o preço médio é de
R$ 4,941 por litro. Em Alenquer, no Pará, chega a R$ 4,838. Para os paulistas, a gasolina mais
cara é de Dracena (R$ 4,196) e a mais barata fica em São José dos Campos (R$ 3,863).
A escalada do preço está relacionada à nova política de ajustes da Petrobrás, em vigor desde
julho de 2017, quando a estatal anunciou que as variações ocorreriam com mais frequência. Nesse
período, os preços foram reajustados 133 vezes. A mudança foi feita para dar agilidade aos
reajustes e acompanhar a volatilidade da taxa de câmbio e da cotação de petróleo. O barril ficou
28% mais caro nesse período.
Quando se compara o preço da gasolina no País com o do mercado norte-americano – de livre
concorrência e sem nenhum tipo de política de preços – percebe-se um ritmo diferente. Nos EUA,
o combustível ficou cerca de 7,6% mais caro quando o preço é convertido a reais.

Uma das explicações pode estar na sazonalidade. O período comparado começa no verão –
quando os combustíveis ficam mais caros nos EUA – e termina em pleno inverno – quando os
preços historicamente são mais baixos. Lá, a gasolina custa, em média, US$ 2,639 o galão ou R$
2,2576 por litro.
Para não colocar em cima do consumidor todo o peso da volatilidade internacional do petróleo,
especialistas sugerem um “amortecedor de preços”. Um dos mecanismos mais citados seria usar
a atual Cide (o tributo federal que incide sobre os combustíveis) como um “colchão” para suportar
a variação internacional, sem causar instabilidade no preço praticado no Brasil. O tributo seria
variável: quanto maior o valor do litro, menor o porcentual da alíquota. E vice-versa.
“No Reino Unido, por exemplo, há certa estabilidade no valor cobrado, pois a volatilidade é
amortecida pelo tributo variável. Isso dá mais estabilidade para o consumidor. A maior parte da
Europa faz isso, e o Japão também”, defende o presidente da consultoria agrícola Datagro, Plínio
Nastari.
O diretor do Centro Brasileiro de Infra Estrutura (CBIE), Adriano Pires, elogia a atual política de
preços da Petrobrás por acabar com a “ficção econômica” praticada nos governos dos expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff – que represaram os preços para conter a
inflação.
Pires defende, no entanto, o aprimoramento do sistema com a adoção da Cide como imposto
ambiental – que oneraria a gasolina em favor de combustíveis mais limpos, como etanol – e
também para corrigir externalidades – como a variação do preço internacional dos combustíveis.
“A próxima etapa é rever a questão tributária. É preciso avançar na questão ambiental e na
volatilidade de preços.”
A disparada da cotação do petróleo é resultado da maior demanda e consequente diminuição dos
estoques, já que a produção não cresceu no mesmo ritmo, segundo o relatório da Organização
dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).
Mas nem todo esse aumento chegou às bombas. “De maneira geral, o petróleo não é um bem
consumido diretamente, mas utilizado para produção de derivados. As negociações são realizadas
com base nas cotações dos próprios derivados e não na do petróleo”, explica a Petrobrás em nota
ao Estadão/Broadcast.
A estatal reconhece que, no longo prazo, petróleo e derivados têm comportamento semelhante,
mas “no curto prazo podem ocorrer, e de fato ocorrem, oscilações de diferentes magnitudes”.
Toyota prepara o híbrido flex brasileiro
22/01/2018 – Fonte: Automotive Business
Testes com motor a etanol no Prius começaram há três meses

Prius com motor flex etanol/gasolina está em testes
Segundo confirmam alguns executivos da Toyota, a empresa ainda quer fabricar no Brasil um
modelo híbrido flex, com motores elétrico e a combustão bicombustível gasolina-etanol.
Protótipos do Prius com essa configuração já estão em testes há cerca de três meses; em
novembro a fabricante já havia informado que cedeu os carros para desenvolvimento a duas
universidades, USP e UNB (leia aqui).
“Será o híbrido mais limpo do mundo (levando-se em conta que o etanol apresenta queima mais
perfeita e o CO2 emitido é reabsorvido pela própria plantação de cana)”, destaca Steve St. Angelo,

CEO da Toyota América Latina. “Entre março e abril deveremos ter novidades a anunciar sobre
isso”, revelou ele em entrevista a jornalistas da região durante o Salão de Detroit.
Os testes estão sendo feitos com modelos da quarta geração do Prius lançado no Brasil há pouco
mais de um ano só com motor a gasolina (hoje vendido a R$ 126,6 mil), mas parece difícil ser ele
o híbrido flex que a Toyota pode faze no Brasil.
Ganharam força especulações sobre uma nova opção, porque esta semana a fabricante solicitou
ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) o registro dos desenhos industriais do Prius
C, a versão mais curta do modelo, um hatch, que pode ser montado obre a mesma plataforma do
Yaris, a ser produzido em Sorocaba (SP) a partir do segundo semestre deste ano.
A Toyota poderia, também, continuar a importar o Prius do Japão configurado lá com motor flex a
etanol, como já acontece com alguns carros importados no mercado brasileiro, mas os volumes
de venda do híbrido japonês no Brasil ainda são baixos (menos de 2,5 mil unidades no ano
passado, apesar do significativo aumento de 400% sobre 2016) e podem não compensar
desenvolver essa configuração fora do País.
Por isso a companhia vive um dilema: em seu plano mundial de eletrificação a Toyota já fez a
promessa de até 2025 oferecer opções híbridas ou elétricas para toda sua linha de produtos (leia
aqui), enquanto aqui o governo ainda discute que rumo tomar sobre essa tendência tecnológica
global.
“Os híbridos não precisam de infraestrutura de recarga de baterias e são a melhor solução para
cidades congestionadas, são silenciosos e limpos, muito econômicos e não sobrecarregam o
sistema elétrico. Por isso no momento essa é a melhor opção de eletrificação para o Brasil. A
tecnologia está pronta para uso por preço cada vez mais acessível. Melhor ainda se for um híbrido
a etanol”, defende St. Angelo.
No ano passado a Toyota estudou a possibilidade de trazer mais um híbrido para o mercado
brasileiro, o SUV C-HR lançado em 2016 na Europa e atualmente fabricado na Turquia e Japão,
de onde também segue para Estados Unidos e Canadá. Com isso, teria em mãos o atrativo de
vender um utilitário esportivo híbrido no segmento que mais cresce no Brasil. “Ainda estudamos a
possibilidade, mas pelo valor e pelo tempo gasto decidimos que ainda não é hora de trazer o
modelo”, admitiu St. Angelo.
DIFICULDADES
A dificuldade é que as vendas do CH-R, metade delas da versão híbrida, vão muito bem nos
países europeus e está difícil sobrar algumas poucas unidades para trazer com o desconto que
seria necessário para vender o carro aqui com alguma competitividade.
St. Angelo conta que o Prius chega ao Brasil com preço FOB (sem tributos) mais baixo do que o
exportado pelo Japão aos Estados Unidos, “mas depois de todos os impostos fica muito mais caro
ao cliente brasileiro”, lamenta. No mercado norte-americano o Prius custa entre US$ 23,5 mil e
US$ 32 mil, contra US$ 38,4 mil pagos aqui, considerando-se o dólar a R$ 3,30.
Também é difícil, no momento, fazer o CH-R nas fábricas brasileiras da Toyota, porque isso
envolveria muitos investimentos em ferramental: o SUV, assim como o Prius, é feito sobre a nova
plataforma global do grupo TNGA, a mesma que será aplicada para o novo Corolla, a ser lançado
só em 2019. Por isso a fabricante busca outras alternativas para o híbrido brasileiro, que segundo
especulam alguns veículos da imprensa especializada brasileira, poderia estrear por aqui no ano
que vem.
Desde 2012 a Toyota colocou em pauta a possibilidade de produzir o Prius no Brasil, mas a
demora do governo em criar ambiente tributário mais propício a veículos híbridos e elétricos no
País acabou por retardar os planos.
Em 2014 foi reduzido a 4% (contra 35% antes) o imposto de importação de híbridos, mas o IPI
segue mais alto do que os carros com motor a combustão. Ainda assim, os executivos da Toyota
avaliam que o País não poderá manter essa situação para sempre e querem estar preparados
para quando o cenário melhorar.

Eaton reconfigura venda de câmbio remanufaturado
22/01/2018 – Fonte: Automotive Business
Classificação prevê que quanto menor o desgaste, menor o valor do serviço
As transmissões remanufaturadas EcoBox da Eaton, dedicadas a veículso comerciais pesados,
agora têm um novo modelo de venda, que classifica a caixa de transmissão (casco) em três níveis
de aceitação, A, B e C, no qual A é o nível em que o casco está em melhor condição e C, quando
exige a substituição de mais componentes. Com isso, quanto menor o desgaste, menor o valor de
serviço.
“Quando se realiza só o reparo ou se troca por caixa recondicionada, não são substituídas todas
as peças de desgaste. Isso é o mesmo que consertar parte do problema, fazendo com que, dali a
algum tempo, o proprietário do veículo retorne à oficina.
Além disso, ao se aplicar uma EcoBox nos postos autorizados, concessionárias parceiras ou
mesmo na sua oficina de confiança, o cliente tem garantia de um ano em toda a transmissão e
não apenas nos itens substituídos”, afirma Francisco Coli, da divisão de veículos da Eaton.
A linha de transmissões remanufaturadas da Eaton estão disponíveis nos 35 postos autorizados
da marca distribuídos em todo o País. Elas possuem garantia de que todas as pelas de desgaste
são trocadas.
Audi testa sistema que abastece casa e carro elétrico
22/01/2018 – Fonte: Automotive Business
Projeto piloto também faz a gestão da energia e interação com a rede elétrica

Um novo sistema que gera energia limpa e a fornece para o abastecimento de casas e carros
elétricos está sendo testado pela Audi na Alemanha, em residências na área de Ingolstadt.
O projeto piloto Audi Smart Energy Network faz parte de um estudo e envolve a combinação de
painéis solares de vários tamanhos com baterias de armazenamento fixas. O sistema gerenciado
pelo software de controle da start-up Ampard distribui a energia de forma inteligente, com base na
demanda atual ou planejada do carro, da casa e do sistema de aquecimento.
O sistema também é capaz de interagir com a rede de energia, constituindo uma rede inteligente.
Os dispositivos de armazenamento domésticos são conectados e podem fornecer o que é
conhecido como energia balanceada: equilibram as flutuações entre geração de energia e o
consumo, e estabilizam a frequência armazenando quantidades menores e temporárias de energia
por um curto período, possibilitando a melhora do consumo interno.
Os operadores de sistemas fotovoltaicos aumentam sua proporção de energia solar de uso próprio
enquanto reduzem seus custos de aquisição de energia.
“Estamos olhando para a mobilidade elétrica no contexto de um sistema global de abastecimento
que é, cada vez mais, baseado em energias renováveis.
Estamos desempenhando um papel pioneiro no mercado de energia balanceada - permitindo que
os produtores alimentem energia na rede, como parte do projeto piloto. Isso agora é possível, pela
primeira vez, no nível das famílias, o que ajuda a equilibrar toda o fornecimento”, destaca o diretor
de conceitos sustentáveis de produto da Audi, Hagen Seifert.

O projeto faz parte do esforço da montadora em promover a mobilidade premium sem emissão,
com foco nos serviços que envolvem a interação entre o carro e o meio ambiente.
Embratel apresenta plataforma de gestão da cadeia automotiva
22/01/2018 – Fonte: Automotive Business
Sistema pretende integrar montadoras e fornecedores
A Embratel anuncia o lançamento da Gestão Integrada Auto, plataforma de que tem a indústria
automotiva como foco.
A ideia, aponta a companhia, é promover integração eletrônica entre montadoras e fornecedores
e, assim, ajudar a simplificar a tão complexa cadeia produtiva deste setor. Pelo sistema, a empresa
tem controle do envio e recebimento de documentos, acompanham processos logísticos e enviam
e recebem notas fiscais diretamente aos órgãos governamentais.
A solução, conta a companhia, é adaptada às necessidades de cada cliente e vendida como
serviço, não como um pacote de software. A promessa da empresa é garantir processos mais
ágeis e padronizados e, assim, melhorar a eficiência.
Todo o gerenciamento é feito on-line por um portal na web. Esta não é a primeira incursão da
Embratel na indústria automotiva. A empresa já é fornecedora do setor, inclusive de solução de
Internet das Coisas para carros conectados. Segundo a companhia, há 500 mil veículos equipados
com a sua tecnologia em circulação.
“As organizações precisam, cada vez mais, investir em soluções que garantam a competitividade
de seus negócios no mercado atual.
A falta de integração da cadeia de suprimentos no segmento automotivo afeta diretamente a
competitividade de montadoras e fornecedores, pois gera aumento de custos e até multas por
parte das autoridades fazendárias”, apontou em comunicado da Embratel Mário Rachid, diretor de
soluções digitais da empresa.

