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Editorial: As centrais sindicais bancam o avestruz
01/02/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
Sindicalistas convocam protesto nacional para o dia de votação da reforma
da Previdência, sem oferecer uma alternativa para um problema evidente

Jonathan Campos/Gazeta do Povo
Centrais sindicais escolheram o dia 19 de fevereiro – quando o governo pretende
colocar a reforma da Previdência em votação na Câmara dos Deputados – para o que
chamam de “Jornada Nacional de Luta”.
O slogan escolhido, “Se botar para votar, o Brasil vai parar”, mostra, no mínimo, uma
intenção de adotar as mesmas estratégias aplicadas em abril do ano passado; e, na
pior das hipóteses, o que as centrais chamam de “reforçar a pressão no Congresso
Nacional” pode até se transformar em agressão antidemocrática que realmente impeça
a votação no plenário da Câmara.
Evocar o “sucesso” do movimento de abril, no entanto, é uma grande falácia. As
centrais sindicais estimaram em 40 milhões o número de brasileiros que teriam
“cruzado os braços” em protesto contra a reforma da Previdência, mas a verdade é
que é impossível estimar o número exato dos que aderiram ao protesto de forma
consciente.

Os manifestantes desrespeitaram abertamente o direito de ir e vir dos brasileiros com
bloqueios em estradas e ruas importantes de várias metrópoles, e uma das categorias
paradas era a dos trabalhadores do transporte coletivo – em Curitiba, até mesmo
decisões judiciais foram desrespeitadas.
Por isso, pode-se estimar que boa parte desses 40 milhões que os sindicalistas alegam
ter participado da paralisação era formada por cidadãos que desejavam ir ao trabalho,
mas foram impedidos de fazê-lo.
O protesto de abril só conseguiu resultado por violar os direitos dos cidadãos,
impedidos de se deslocar até seus locais de trabalho
Recorde-se, por exemplo, o protesto de novembro de 2017. Sem os bloqueios e sem
a paralisação no transporte coletivo, o brasileiro praticamente não percebeu que havia
algum movimento de massa para reclamar das reformas.
O maior dos atos realizados no país, em São Paulo, não juntou mais de 2 mil pessoas.
Isso é suficiente para mostrar que o fator decisivo em abril foi realmente a violação
dos direitos dos cidadãos, impedidos de se deslocar até seus locais de trabalho.
Se em fevereiro os sindicalistas conseguirem interferir na mobilidade, poderão
conseguir números semelhantes aos de abril de 2017 e bravatearão sobre uma
“adesão em massa” que é pura ilusão.
Independentemente dos métodos usados, e que só serão conhecidos mesmo no dia
do protesto ou às vésperas dele, salta aos olhos desde já que, assim como ocorreu ao
longo de todo o ano passado, as centrais sindicais não oferecem nenhuma alternativa
à reforma que está sendo proposta.
Limitam-se a chamar a reforma de “retrocesso” e a denunciar a “campanha enganosa
do governo Michel Temer”, como diz a nota assinada pelos presidentes de seis centrais
– incluindo Paulinho da Força, teoricamente integrante da base aliada do governo na
Câmara. Não há uma palavra sobre como resolver o déficit bilionário da Previdência
Social, tanto do setor privado quanto do público.
As centrais sindicais têm vários motivos para se opor a Michel Temer: umas o fazem
por motivos ideológicos, satélites que são do petismo; outras não perdoam o fim do
imposto sindical, aprovado na reforma trabalhista.
Mas a reforma da Previdência é uma urgência para o país, e é contra o Brasil que as
centrais trabalham quando preferem a postura do avestruz, fingindo que não existe
um problema que ameaça as aposentadorias futuras dos trabalhadores de hoje.
Centrais terão Dia Nacional de Luta contra a reforma da Previdência em
fevereiro
01/02/2018 – Fonte: Tribuna PR
Sete centrais sindicais aprovaram nesta quarta-feira, 31, a realização do Dia Nacional
de Luta, em 19 fevereiro, contra a reforma da Previdência. A votação da proposta no
plenário da Câmara dos Deputados está marcada para essa data.
Dirigentes da CUT, Força Sindical, CSB, CTB, Nova Central, UGT e Intersindical fixaram
um cronograma de ações para o protesto, que terá como mote “Se botar para votar,
o Brasil vai parar”.
As entidades vão orientar trabalhadores a reforçar a pressão sobre os parlamentares,
fazendo panfletagens e até “blitz” em aeroportos.

Ato do PT
No mesmo dia, o PT promoverá um ato para comemorar os seus 38 anos, apesar da
mais grave crise que se abateu sobre o partido.
Na semana passada, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) condenou o expresidente da República Luiz Inácio Lula da Silva a 12 anos e um mês de prisão pelos
crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
Lula ainda recorre da decisão e argumenta que enfrenta uma perseguição política para
tirá-lo da disputa ao Palácio do Planalto.
O aniversário do partido é em 10 de fevereiro, mas, como a data cai no carnaval, será
lembrada no dia 19.
A escolha dos petistas não foi aleatória. Na prática, o PT também aproveitará o dia
para atacar as mudanças propostas pelo governo para a Previdência e defender a
candidatura de Lula.
A ideia é lançar ali a nova Carta ao Povo Brasileiro, com compromissos da campanha
do ex-presidente, hoje cada vez mais difícil de vingar.
Camex reduz temporariamente Imposto de Importação de três produtos por
desabastecimento no mercado brasileiro
01/02/2018 – Fonte: MDIC
Foi publicada hoje, no Diário Oficial da União, a Resolução Camex nº 3/18 que reduz
temporariamente a alíquota para a importação de três produtos por desabastecimento
no mercado interno.
O anidro, classificado no código 2833.11.10 da Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM) teve redução de 10% para 2% por um período de doze meses, com cota de
910 mil toneladas.
O anidro é um insumo utilizado como subproduto para diversos processos industriais,
tais como processamento de polpa de madeira para produção de papel kraft, vidros,
detergentes, corantes para tecidos e produtos de limpeza.
Já as "chapas e tiras, folheadas ou chapeadas em uma ou em ambas as faces, obtidas
por laminação de chapas de diferentes ligas de alumínio" (NCM 7606.12.90) e as
"folhas e tiras, folheadas ou chapeadas em uma ou em ambas as faces, obtidas por
laminação de folhas de diferentes ligas de alumínio" (NCM 7607.11.90) terão redução
de Imposto de Importação de 12% para 2%.
A alteração vale a partir de 1º de fevereiro, por um período de doze meses, para uma
cota de 2.937 toneladas no caso do primeiro produto e de 2.137 toneladas no caso do
segundo item.
Os dois são usados na fabricação de trocadores de calor para ar-condicionados,
geladeiras, freezers, radiadores de água e ar, resfriadores, condensadores e
evaporadores e aquecedores de uso automotivo.
As alterações foram feitas com base no que determina a Resolução Grupo Mercado
Comum (GMC nº 08/08), que possibilita a redução da alíquota do Imposto de
Importação em caso de desabastecimento temporário.

Produção da indústria fecha 2017 com alta de 2,5%, após 3 anos de queda
01/02/2018 – Fonte: G1
Indústria teve o melhor resultado desde 2010, puxado pelo aumento da produção de
veículos, segundo o IBGE.
Depois de fechar no vermelho por três anos seguidos, a indústria brasileira voltou a crescer e
fechou 2017 em alta de 2,5%.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2017, a indústria
teve o melhor resultado desde 2010, quando a produção industrial havia avançado 10,2%.
Apesar desse resultado positivo, a indústria ainda está longe da quantidade que já produziu.
"Quando a gente compara o patamar de produção, estamos ainda 13,8% distantes do pico
da série histórica, observado em junho de 2013. Mas esse distanciamento já foi bem superior.
Em fevereiro de 2016, por exemplo, essa distância era de 21,6%", disse o gerente da
Coordenação de Indústria do IBGE, André Macedo.
Produção da indústria brasileira
Em dezembro, o setor registrou alta de 2,8% em relação a novembro - a maior desde junho
de 2013, quando chegou a 3,5%.
No ano, quem puxou a expansão da indústria foi o segmento de veículos automotores,
reboques e carrocerias, que cresceu 17,2%. No setor automotivo, a expansão foi puxada pela
exportação recorde de 762 mil veículos e por aquisições de empresas e taxistas no mercado
interno. As vendas no varejo, para o consumidor comum, ainda não se recuperaram, segundo
dados da Fenabrave.
Na sequência, estão:









indústrias extrativas (4,6%)
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (19,6%)
Metalurgia (4,7%)
Produtos alimentícios (1,1%)
Produtos de borracha e de material plástico (4,5%)
Celulose, papel e produtos de papel (3,3%)
Máquinas e equipamentos (2,6%)
Produtos do fumo (20,4%)

Das sete atividades com queda na produção, a indústria de coque, produtos derivados do
petróleo e biocombustíveis recuou 4,1%, contribuindo negativamente para o resultado geral
da indústria.
Entre as grandes categorias econômicas, os destaques partiram de bens de consumo duráveis
(13,3%) - impulsionada pela fabricação de automóveis e eletrodomésticos - e bens de capital
(6%), sob influência do aumento da produção de equipamentos de transporte (7,9%), de uso
misto (18,8%) e para construção (40,1%).

De acordo com o Macedo, o bom resultado do setor industrial em 2017 teve como principal
destaque a categoria de bens de capital, que registrou oito meses consecutivos de resultados
positivos no ano. "Nesses oito meses seguidos de alta, Bens de Capital acumula uma
expansão de 12,4%", apontou.
À exceção dos meses de março e agosto, quando a indústria recuou, respectivamente 1,5%
e 0,3%, todos os demais tiveram resultados positivos para a produção industrial do país.
Macedo ponderou que isto é um indicador da recuperação do setor que, segundo ele, ocorre
de maneira "lenta e gradual".
Último mês do ano
Na comparação de dezembro contra novembro de 2017, também foi o avanço de 7,4% da
produçãi de veículos automotores, reboques e carrocerias que puxou a alta da indústria. Ainda
contribuíram produtos alimentícios (3,3%), que avançaram pelo segundo mês consecutivo.
Outras contribuições positivas relevantes vieram de produtos de borracha e material plástico
(6,9%), de metalurgia (4,2%) e de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e
ópticos (10,3%), entre outros.
Nessa base de comparação, reduziram a produção: produtos farmoquímicos e farmacêuticos
(-12,1%), coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-2,1%) e indústrias
extrativas (-1,5%).
Confiança empresarial sobe 1,5 ponto em janeiro ante dezembro, revela FGV
01/02/2018 – Fonte: Tribuna PR
O Índice de Confiança Empresarial (ICE) avançou 1,5 ponto em janeiro de 2018 ante
dezembro de 2017, alcançando 94,9 pontos, informou na manhã desta quinta-feira,
dia 1º, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Após a sétima alta consecutiva, o índice
alcançou o maior nível desde abril de 2014, quando estava em 95,5 pontos.
“A confiança empresarial inicia o ano em alta e com sinais favoráveis à continuidade
da recuperação da economia brasileira. Há expressiva disseminação setorial da alta e
melhora das avaliações sobre a situação atual.
Do ponto de vista das expectativas, destacam-se as melhores perspectivas para
contratações, com destaque para o retardatário setor da Construção, que ainda não
está contratando mas já tende à estabilização do total pessoal ocupado”, avaliou
Aloisio Campelo Junior, superintendente de Estatísticas Públicas do Instituto Brasileiro
de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.
O Índice de Confiança Empresarial reúne os dados das sondagens da Indústria de
Transformação, Serviços, Comércio e Construção. O cálculo leva em conta os pesos
proporcionais à participação na economia dos setores investigados, com base em
informações extraídas das pesquisas estruturais anuais do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). Segundo a FGV, o objetivo é que ICE permita uma
avaliação mais consistente sobre o ritmo da atividade econômica.
Em janeiro, o Índice da Situação Atual (ISA-E) subiu 0,8 ponto, para 88,7 pontos,
maior nível desde agosto de 2014. Já o Índice de Expectativas (IE-E) avançou 0,2
ponto, para 99,5 pontos, o patamar mais elevado desde dezembro de 2013.
A confiança empresarial avançou em três dos quatro setores que integram o ICE. A
maior contribuição para a alta do índice em janeiro foi do setor de Serviços (1,2 ponto)
seguida pelos setores da Construção (0,2 ponto) e Comércio (0,1 ponto). A confiança
industrial ficou estável no mês.

Houve melhora na confiança em 76% dos 49 segmentos pesquisados no primeiro mês
do ano. A coleta do Índice de Confiança Empresarial reuniu informações de 4.946
empresas dos quatro setores entre os dias 2 e 26 de janeiro.
Após 3 anos de queda, atividade da indústria de SP avança 3,5% em 2017,
diz Fiesp
01/02/2018 – Fonte: Tribuna PR
O indicador de nível de atividade (INA) da indústria paulista reverteu três anos
consecutivos em queda e fechou 2017 com alta de 3,5%, “impulsionado pelo total de
vendas reais, que subiram 7,1% no período, estimuladas pelo aumento da produção
física da indústria paulista”, explicaram em nota a Federação e o Centro das Indústrias
do Estado de São Paulo (Fiesp e Ciesp). “Nos fechamentos de 2014, 2015 e 2016, o
recuo do INA foi de -6%, -6,2% e -8,9%, respectivamente. Nesse período, o indicador
acumulou perda de cerca de 20%”, explica a nota.
As entidades ainda estimam que, no período, a produção física paulista cresceu 3,3%.
Já na avaliação mensal, o INA subiu 1,4% em dezembro ante novembro, na série com
ajuste sazonal. Sem ajuste sazonal, o indicador registrou queda de 13,9% em
dezembro ante novembro, porém avançou 5,7% em relação ao verificado em
dezembro de 2016.
Em nota à imprensa, o segundo vice-presidente da Fiesp, José Ricardo Roriz Coelho,
aponta os juros baixos e a inflação estável como fatores que devem sustentar a
retomada econômica neste ano. “A economia tem apresentado melhoras e os dados
do INA confirmam essa análise. O indicador apontou que tivemos um grande aumento
de produtividade ao longo de 2017, o que deve ser mantido em 2018”, afirma Roriz.
Em 2017, o INA apresentou variação positiva em nove de 20 setores pesquisados.
“Entre os setores de destaque está o de metalurgia básica, que teve crescimento de
5,3% no ano, sem ajuste sazonal. As horas trabalhadas na produção caíram 3,4%,
mas o total de vendas reais avançaram 9,1%”, relata a nota. Outro setor destacado
pelas entidades foi o de artigos de plástico e borracha, com alta de 3,1% no ano.
Em relação ao uso da capacidade instalada, o nível médio de utilização em dezembro
com ajuste sazonal ficou em 75,7%, o que representa ligeira alta em relação a
novembro (75,6%). O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) em dezembro
de 2016 estava em 75,6% na medida com ajuste sazonal.
Sensor
A pesquisa Sensor, que tenta antecipar o resultado do mês corrente, fechou em 54,5
pontos em janeiro, na série ajustada sazonalmente, representando o décimo mês
consecutivo acima dos 50 pontos. Em dezembro, havia atingido 55,5 pontos. A
Fiesp/Ciesp aponta que leituras acima do patamar de 50 pontos indicam a expectativa
de aumento da atividade industrial no mês.
Entre os indicadores que compõem o Sensor, o que avalia condições de mercado
passou de 63,5 pontos em setembro para 58,6 pontos em outubro. O indicador de
emprego avançou para 52,5 pontos, com alta de 0,3 ponto porcentual ante o
registrado no mês anterior. Pela metodologia da pesquisa, resultados acima dos 50,0
pontos indicam expectativa de admissões para o mês.
O indicador sobre as vendas recuou para 50,4 pontos, de 52,2 pontos na medição
anterior. Já o indicador de estoques avançou para 50,9 pontos em dezembro, ante 47
pontos em novembro.

Indústria de máquinas deve crescer entre 5% e 10% em 2018, prevê a
Abimaq
01/02/2018 – Fonte: Tribuna PR
Após cinco anos seguidos com o faturamento em queda, a indústria nacional de
máquinas e equipamentos deve crescer entre 5% e 10% em 2018, segundo previsão
divulgada nesta quarta-feira, 31, pela Abimaq, entidade que representa o setor.
Diretores da associação alertaram, porém, que as incertezas no campo político são
altas num ano de eleição, o que justifica a faixa larga entre as previsões mínima e
máxima.
A Abimaq está preparando um documento, com foco em medidas de incentivo à
retomada dos investimentos, para apresentar aos pré-candidatos da eleição
presidencial de outubro.
“A economia pode até crescer entre 2,8% a 3% neste ano, mas o crescimento não vai
se sustentar se for focado apenas em consumo. Vamos levar a presidenciáveis a
necessidade de investir”, afirmou João Carlos Marchesan, presidente do conselho de
administração da Abimaq, na apresentação dos resultados da indústria de máquinas e
equipamentos no ano passado, quando o faturamento do setor caiu 2,9%.
Segundo o executivo, se o futuro presidente tiver o compromisso de “reindustrializar”
o Brasil, as fábricas de máquinas podem voltar a ser o que foram há 15 ou 20 anos.
Por enquanto, a previsão de retomada do setor se sustenta na perspectiva de um
crescimento de 2,7% da atividade econômica. Na indústria de transformação, principal
cliente do setor, as previsões da Abimaq apontam para um crescimento entre 4% e
5% em 2018.
“A estimativa é que a safra vai puxar o PIB um pouco para baixo, mas há consenso de
que a indústria vai crescer”, comentou Mário Bernardini, diretor de competitividade da
Abimaq. Ele disse ver uma tendência de crescimento mais disseminado no consumo
de bens de capital, inclusive com a recuperação das fabricantes de máquinas de
construção.
Para Bernardini, a pesquisa Datafolha divulgada hoje – mostrando quatro candidatos
com potencial de chegar ao segundo turno da sucessão presidencial contra o deputado
Jair Bolsonaro, caso o ex-presidente Lula não esteja entre as opções de voto – retrata
um quadro muito indefinido nas eleições, o que gera efeitos fortes na economia.
“Um quadro eleitoral mais tranquilo pode nos levar a um crescimento mais próximo
de 10%. Já num quadro mais confuso, o crescimento pode ficar mais próximo de 5%.”
Empresários vão pressionar candidatos a presidente por propostas para o
setor industrial
01/02/2018 – Fonte: EM.com

O diretor da Abimaq Marcelo Veneroso diz que o ano eleitoral traz tendência de
recuperação (foto: Jair Amaral)

Em ano eleitoral, empresários começam 2018 com agenda de reuniões junto a
candidatos ao Palácio do Planalto para pressioná-los a adotar política que beneficie
setor industrial.
“Estamos levando para presidenciáveis a necessidade de aumentar investimentos e
não focar apenas em consumo”, afirmou o presidente da Associação Brasileira da
Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), João Carlos Marchesan, durante
anúncio do balanço de 2017 do segmento.
Apesar da indefinição dos concorrentes à Presidência, aposta é de crescimento de 5%
a 10% este ano no Brasil e de 3% em Minas, depois de quatro anos amargando
resultados negativos. Para tanto, o grupo defende a adoção de estratégia que conjugue
estabilidade da inflação, regime de câmbio com baixa volatilidade e que aumente a
competitividade e reforma tributária com garantia de desoneração fiscal, entre outros
pontos.
“Faz quatro anos que estamos sendo comprimidos e o investimento é ponto-chave.
Não é possível haver crescimento sem usar como ferramenta a reindustrialização”,
destaca Marchesan. No ano passado, o faturamento do setor ficou em R$ 67,14
bilhões, uma queda de 2,9% em relação a 2016. Embora negativo, empresários
comemoraram o crescimento das exportações a níveis de 2011 e 2012, ajudando a
segurar o déficit.
O resultado reflete queda de 17,2% das importações de máquinas no Brasil no ano
passado, que recuaram um total de US$ 12,77 bilhões. A retração inclui setores como
petróleo e energia, logística e construção civil, agricultura e componentes para a
indústrias de bens de capital. O desempenho negativo foi parcialmente compensado
pelo crescimento de 16,6% das exportações, que chegaram a US$ 9,09 bilhões.
O consumo de máquinas e equipamentos é um termômetro dos investimentos das
empresas nas linhas de produção e encolheu 19,3% em 2017, chegando a R$ 84,88
bilhões. O setor terminou o ano passado empregando 289,6 mil pessoas. A ocupação
média por mês foi de 291 mil trabalhadores, o que corresponde a uma queda de 4,5%
em relação a 2016.
Minas Gerais terminou o ano passado com queda de 6,2% no faturamento. Para este
ano, a previsão é de crescimento de 3%. “Existe uma tendência de retomada. Há uma
tendência em países em desenvolvimento de melhora em anos eleitorais. Ficamos na
expectativa de investimento substancial”, disse o vice-presidente regional da Abimaq
em Minas Gerais, Marcelos Luiz Moreira Veneroso.
Segundo a Abimaq, a utilização da capacidade instalada nas fábricas de máquinas
chegou a 74,9% em dezembro, acima dos 67,1% de um ano atrás e dos 74,4% de
novembro. Em Minas, esse percentual ficou em 70,6%.
Acelerando
A venda de veículos novos no Brasil cresceu 22,9% no resultado parcial de janeiro até
o dia 29 em comparação com igual período de 2017, disse ontem o vice-presidente da
Ford para a América do Sul e vice-presidente da Associação Nacional dos Fabricantes
de Veículos Automotores (Anfavea), Rogelio Golfarb.
Os números definitivos do primeiro mês de 2018 serão divulgados hoje, pela
Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Segundo
Golfarb, a projeção da Ford para 2018 é de crescimento de 15% do mercado,
estimativa um pouco mais otimista que a da Anfavea, de 11,7%.

Confiança do consumidor sobe em janeiro, segundo pesquisa da CNI
01/02/2018 – Fonte: Jornal Nacional
Mesmo com alta de 2,5%, índice está abaixo da média histórica.
Endividamento das famílias é influência negativa, diz presidente da CNI.
Na virada de 2017 para 2018 surgiu uma novidade no cenário econômico brasileiro.
Mesmo com a timidez da recuperação da atividade, um indicador importante melhorou,
a confiança dos consumidores.
É preciso muita confiança para, de olhos vendados, deixar alguém botar uma lâmina
no pescoço. É a moda que gera emprego: no estabelecimento trabalham três barbeiros
e tem vaga para mais um.
Fernando Fernandes é o dono da barbearia e ele confia tanto na equipe que deixa
barba e cabelo por conta do pessoal, mas ele precisa da confiança dos consumidores,
para que eles apareçam e retornem. Se não, não vale a pena investir em
equipamentos, contratar funcionários. Sem confiança, nenhum empresário, nenhum
comerciante bota a placa na porta: “estamos abertos”.
“Tenho essa expectativa todos os dias, quando eu acordo, venho para cá e abro essa
porta, de receber meus clientes bem e saber que eles vão voltar porque eles também
estão confiando que a crise vai passar e o Brasil vai melhorar”, conta o dono da
barbearia, Fernando Fernandes.
Divulgado esta semana, o Índice de Expectativa do Consumidor da Confederação
Nacional da Indústria (CNI) mostrou crescimento de quase 2,5% em janeiro na
comparação com dezembro. Mesmo com a alta mensal, o índice está abaixo da média
histórica, e caiu na comparação com o mesmo mês de 2017.
“O que está mais impulsionando o aumento da confiança é a inflação, inflação baixa,
a retomada dos empregos e também o aumento da renda do trabalhador. O ponto que
ainda influencia negativamente, muito importante, é o volume de crédito disponível e
o endividamento das famílias que ainda continua alto”, explicou Robson Andrade,
presidente da Confederação Nacional da Indústria.
Feito pela FGV, outro índice também mostrou aumento na confiança do consumidor
em janeiro. Foi o quinto mês seguido de alta, mas ainda está abaixo da média. Essa
expectativa se reflete na realidade, mas é meio picotada, com altos e baixos.
Os últimos dados disponíveis mostram que o setor de serviços, que é o que mais
emprega no país, cresceu em novembro, depois de cair em outubro. No acumulado
até novembro de 2017, registra queda de mais de 3%.
A produção das indústrias também cresceu em novembro. No ano, aumentou mais de
2%.
Mas um importante indicador econômico para o futuro, que é o investimento em
máquinas, não saiu do zero em novembro. No ano, registra alta de quase 6%.
Para o economista Sérgio Firpo, professor do Insper, o governo precisa resolver suas
contas e assim ter dinheiro para investir e incentivar os empresários a investir.
“Se a gente não fizer a lição de casa, que é cuidar do nosso sistema previdenciário, e
ser capaz de minimamente equacionar receitas com despesas, se a gente não
conseguir resolver esse problema urgente, a confiança pode voltar aos níveis inferiores
que a gente tinha”, disse Firpo.

Ou seja, é preciso fazer mais para que esse otimismo não seja só um refresco.
Busca por emprego aumenta com sinais de melhora da economia
01/02/2018 – Fonte: Jornal Nacional
'Ideal é que recuperação se desse com empregos formais, com carteira, na
indústria, mas não é isso que está acontecendo', diz economista.
Os sinais de recuperação da economia ainda são discretos. Mas suficientes para
estimular mais pessoas a procurar emprego.
Há 15 anos, Seu Jonas vende guias com nome das agências que fazem recrutamento.
“O pessoal compra e vai procurar emprego. Quando tem 20 vagas, aparecem mil
candidatos”, diz Jonas Luiz dos Santos, criador do guia.
A Karen estava voltando de uma entrevista de emprego, com sorriso no rosto e muito
currículo na mão. “Não só eu como várias pessoas estão na luta, e sei como não é
fácil”, afirma Karen Araújo Silva.
A Rua Barão de Itapetininga, no Centro de São Paulo, é conhecida por concentrar uma
grande quantidade de agências de emprego. As vagas aparecem também nos cartazes
espalhados pela rua. Por isso, muita gente vai até lá com a esperança de encontrar
trabalho. Mas a concorrência é grande.
Tem que gastar muita sola de sapato para conseguir uma vaga. Andar, correr. O
Matheus voou. Faz quatro meses que ele mudou com a esposa de Salvador para São
Paulo: uma viagem de quase 1.500 quilômetros.
“Eu acabei vindo para cá para poder ver se consigo uma melhora de vida. Em relação
a lá, aqui é muito melhor emprego”, conta o operador de caixa Matheus Araújo Pedroso
da Silva.
Maycon mora no Parque das Flores, em São Mateus, Zona Leste de São Paulo. Para
entregar os currículos no centro da capital, ele percorre 25 quilômetros. Pega dois
ônibus e um metrô, um trajeto de duas horas.
Fora o gasto com transporte, dinheiro suado para quem está há um ano e meio
desempregado. “Eu sou casado, tenho um filho, moro de aluguel. Moro com minha
mãe também”, diz Maicon Jonas Fernandes dos Santos, de 20 anos.
“O mercado de trabalho vai continuar se recuperando, mas muito lentamente.
É uma recuperação precária. O ideal fosse que essa recuperação estivesse se dando
com empregos formais, com carteira, na indústria. Mas não é isso que está
acontecendo. Basicamente é uma recuperação toda guiada pelo emprego informal sem
carteira”, afirma Naércio Menezes, coordenador do Centro de Políticas Públicas do
Insper.
Paula e Sharon não perderam a esperança de ter a carteira assinada. As duas disputam
uma vaga de recepcionista. “Sou a supridora da minha casa.
Eu tenho certeza, até acabar as contas aí, aparece uma vaga”, afirma confiante Sharon
dos Santos. “Estou bem confiante. Estou achando que tudo vai dar certo e estou com
boas energias, acreditando que vai aparecer”, diz Paula Gomes Costa.

Informalidade se consolida como motor da recuperação do emprego
01/02/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Os sem carteira somam 34,2 milhões, número acima dos que usufruem da
CLT

Carteira de trabalho e previdência social. Ministério do Trabalho e Emprego - Gabriel
Cabral/Folhapress
O ano de 2017 foi marcado pela redução do desemprego. Após dois anos de
fechamento de vagas em razão da crise, o país voltou a abrir novos postos, porém,
com uma característica: a informalidade.
Segundo a Pnad Contínua, pesquisa oficial de emprego do IBGE, de abrangência
nacional, o país gerou 1,8 milhão de novos postos no ano passado. Esses postos,
contudo, são sem carteira assinada ou para trabalhos por conta própria, vagas de
menor e menor salário.
A soma dos trabalhadores sem carteira (11,1 milhões) e por conta própria (23,1
milhões) superam em quase 1 milhão o contingente com carteira assinada (33,3
milhões). Os postos com carteira reduziram em 685 mil, enquanto conta própria
cresceram em 1,07 milhão e sem carteira, 598 mil.
Para o governo, que comemora a redução dos índices de desemprego, também não é
bom negócio, já que tanto o trabalhador informal quanto o empregador que contrata
nessa modalidade não recolhem os impostos obrigatórios. Somente em 2017, por
exemplo, 1,09 milhão de ocupados deixaram de contribuir para a Previdência Social.
Segundo quatro economistas ouvidos pela Folha, porém, a informalidade atual não é
necessariamente ruim quando substitui o desemprego pura e simplesmente. É melhor
um emprego ruim a emprego nenhum, dizem.
"Não dá para dizer que houve piora no emprego justamente porque a informalidade
veio para substituir o desemprego", disse o professor de economia do Insper, Sérgio
Firpo.
DESOCUPADOS
Ainda há no país 12,3 milhões de desocupados. A taxa de desemprego encerrou o
último trimestre de 2017 em 11,8%, pequena queda sobre igual período de 2016
(12%).
A taxa média para o ano foi de 12,7%, acima dos 12% de 2016. Isso ocorreu porque
mais pessoas passaram a buscar colocação, o que pressiona a taxa para cima.
Mesmo com a expectativa de retomada mais consistente neste ano, não há garantia
de que a formalização cresça a ponto de superar a geração de vagas informais, dizem
os economistas. As empresas devem voltar a contratar empregados formais apenas
quando observarem melhora sustentável nas suas receitas.
"Quem deve se beneficiar desse movimento são justamente os informais. Os que estão
sem emprego tenderão a aceitar vagas informais que continuarão a serem oferecidas",
explica o professor de Economia do Ibre/FGV, Fernando de Holanda Filho.

Tecnologia pode ampliar desigualdade de renda
01/02/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
País ainda não discute mecanismos para amparar profissionais deslocados

Alunos de curso técnico - Lalo de Almeida/Folhapress
A recessão brasileira talvez tenha acelerado no país consequências do avanço da
tecnologia que especialistas preveem como inevitáveis, como aumento da
informalidade e do emprego autônomo.
Com o aumento da robotização, a expectativa é que muitas ocupações desapareçam
e novas funções surjam. Ninguém sabe qual será o saldo disso. Mas evidências de
países desenvolvidos indicam a emergência de uma polarização sem precedentes.
A tecnologia tem levado ao desaparecimento de tarefas rotineiras e repetitivas, como
as administrativas. É o que alguns especialistas chamam de "esvaziamento do meio".
Segundo esses estudiosos, vão sobrar –e surgir– empregos concentrados em dois
extremos opostos. De um lado, estarão os postos muito especializados, de alto "teor"
tecnológico, e, de outro, vagas de baixa qualificação.
No segundo grupo, ficarão profissionais que antes ocupavam o estrato intermediários
e foram deslocados (inclusive para a informalidade).
Existe ainda a possibilidade do surgimento de um novo meio, povoado por profissionais
deslocados de vagas tradicionais, que passam a realizar novas atividades qualificadas,
porém de forma autônoma. Nesse caso, a tecnologia que elimina postos de um lado
ajuda a criá-los de outro, ao facilitar, por exemplo, o trabalho remoto.
Olhando os dados gerais da Pnad contínua no ano passado, podemos até ficar com a
impressão de que essas mudanças dessa natureza estão em curso no Brasil. Os
números revelam, afinal, um encolhimento do emprego formal com expansão da
informalidade e do trabalho chamado por conta própria.
A questão é que aqui esse movimento parece ter mais relação com a necessidade de
sobrevivência em meio à crise do que apenas com o avanço da tecnologia, que causa
disrupção, mas também traz vantagens como o crescimento da produtividade e o
aumento do bem estar.
Além disso, em vários países, já está em pauta a discussão sobre como oferecer
reciclagem para os profissionais que precisarão se reinventar e como ampliar o colchão
social destinado a amparar aqueles com menores chances de recolocação.
São questões que nem sequer despontam no debate público do Brasil, dominado, ao
contrário, pela ênfase na necessidade de cortes severos de gastos públicos.
Um dos riscos de não encará-las logo é que o aumento da desigualdade de renda –
consequência mais temida das atuais mudanças no novo mundo do emprego– seja
maior por aqui.

Valor de contratos de bens e serviços com governo federal cai 44%
01/02/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
A queda se explica, em parte, por grandes negócios fechados em 2016

Projeto de mineração de ferro na cidade da Canaã dos Carajás (PA)
O governo contratou cerca de 44% menos em compras de bens e serviços em 2017
que no ano anterior, segundo o Ministério do Planejamento.
A queda se explica, em parte, por grandes negócios que foram fechados no ano
retrasado, como um de viaturas blindadas e outro de energia que, sozinhos,
representaram 22% dos valores daquele ano.
O governo tem 13 mil fornecedores, mas poucos fazem contratos com somas altas.
Metade do valor do ano passado ficou com 34 empresas.
Vender para o governo é um processo complexo que exige especialização, diz Roy
Martelanc, da USP. "Instrumentos como o pregão eletrônico facilitam o acesso, mas
ainda assim é difícil, e há judicialização de resultados."
Itens com representatividade importante, como serviços de correio, hemoderivados
ou remédios não têm muitos fornecedores por questões de monopólio de estatais ou
patentes, diz Cibele Franzese, professora da FGV.
"Aumentar o número de ofertantes é importante para o governo, mas o principal
critério é o menor preço."
Outros fatores que também influenciam as compras governamentais são
desburocratização dos processos, porte da empresa e até mesmo certificados de
práticas sustentáveis por parte dos fornecedores, ela diz.
Os contratos não implicam necessariamente um gasto. Em administração pública, eles
são uma forma de fixar preços para bens ou serviços para quando a entidade pública
realmente demandar.

Itaipu fecha janeiro com a maior produção mensal da história da usina
01/02/2018 – Fonte: Bem Paraná

(foto: Vision Art/Itaipu Binacional)
Itaipu fecha o primeiro mês de 2018 com a melhor produção mensal de sua história.
E este recorde foi sucessivo ao de dezembro do ano passado, que estava com o título
de melhor mês desde que a usina começou a gerar energia, em maio de 1984.
A geração de dezembro de 2017 foi superada nesta quarta-feira (31), às 4h11 (horário
brasileiro de verão). Até o fim do dia, a produção total de janeiro chegará a
aproximadamente 9 milhões e 529 mil megawatts-hora (MWh), 2,9% superior à de
dezembro, que, com a marca de 9 milhões e 257 mil MWh, agora passa a ser o segundo
melhor mês em produção em todo o histórico da Itaipu.
A energia produzida em janeiro seria suficiente para abastecer o Estado de São Paulo
por dois meses, a cidade de Curitiba por dois anos e Foz do Iguaçu, onde está a sede
brasileira da hidrelétrica binacional, por nada menos que 17 anos.
Excesso de chuvas
Para atingir o recorde de janeiro, a área técnica de Itaipu, que envolve equipes do
Brasil e do Paraguai, teve um trabalho extra, já que o excesso de chuvas traz uma
série de dificuldades. As “variáveis de produção” exigiram lidar com elevadas
afluências de água a montante (acima) e a jusante (abaixo) da usina, quando a
redução na queda d´água pode diminuir a geração. Essa condição ainda exige de
Itaipu cuidados para amenizar o problema das cheias nas áreas a jusante da usina.
Além disso, em janeiro houve a necessidade de desligamento de unidades geradoras
para manutenção corretiva e preventiva e também ocorreram indisponibilidades no
sistema de transmissão de Furnas para a manutenção preventiva.
“Todas essas situações poderiam ter prejudicado a produção de Itaipu, se não fosse a
atuação exemplar dos nossos engenheiros e técnicos”, diz o diretor técnico executivo
da Itaipu, Mauro Corbellini. Segundo ele, o que garantiu o recorde de janeiro foram
exatamente os esforços e o alinhamento das equipes de Operação e Manutenção da
usina, que atuaram entrosadas com o Operador Nacional do Sistema, no Brasil, e com
a Ande, no Paraguai.
Reprogramação positiva
Corbellini destacou ainda, que a geração recorde foi possível, também, graças ao
mecanismo adotado pela área técnica, chamado de reprogramação positiva. “De forma
simples, esse mecanismo significa deixar a usina atenta e preparada para se adequar
a cada situação e fazer as entregas de energia, em tempo real, assim que surgem as
janelas de oportunidade”, disse.
E explicou: “As equipes de tempo real supervisionam a produção o tempo todo, 24
horas por dia. Essa atenção contínua permite identificar as diferenças entre a produção
programada e a realizada, bem como deixa a usina preparada para atender demandas
adicionais dos clientes ONS e Ande.

A reprogramação positiva nada mais é do que estar atento às oportunidades de gerar
mais, quando há essa possibilidade. É o que nossos técnicos sabem fazer bem”,
concluiu.
Maior usina em produção de energia, Itaipu cravou 103, 1 milhões de MWh em 2016.
No ano passado, a usina brasileiro-paraguaia respondeu por 15% do consumo de
eletricidade do mercado brasileiro e 86% do Paraguai.
Passaporte brasileiro é um dos mais poderosos do mundo, diz consultoria
01/02/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
O documento permite aos seus portadores que entrem em 158 países sem visto prévio

Passaporte brasileiro está entre os mais poderosos. Foto: Alexandre Mazzo / Gazeta
do Povo.
Os brasileiros têm um dos passaportes mais poderosos do mundo em 2018. O
documento figura entre as 20 primeiras posições no ranking elaborado pela consultoria
Henley & Partners.
A empresa analisa anualmente os dados de todos os países para elaborar a lista — os
passaportes que permitem a entrada, sem visto prévio, em mais países são os mais
poderosos. Os alemães, por exemplo, estão no topo do ranking, ocupando a primeira
posição.
O passaporte deles os possibilita entrar em outros 177 países sem necessidade de
visto ou com visto na chegada (em que a aprovação é feita no próximo aeroporto).
O Brasil ficou no 18º lugar no ranking – com o passaporte brasileiro, é possível entrar
em outros 158 países sem visto prévio. Juntamente com a Argentina, que também
ficou em 18º lugar.
Nos últimos lugares do ranking ficaram países como Somália (100º lugar), Paquistão
(101º), Síria (102º), Iraque (103oº) e Afeganistão (104º). O passaporte afegão, por
exemplo, dá acesso em apenas 24 países sem visto.
Ranking: os passaportes mais poderosos do mundo
1.Alemanha (permite entrada sem visto em 177 países)
2. Singapura (176)
3. Dinamarca, Finlândia, França, Itália, Japão, Noruega, Suécia e Reino Unido
(175)
4. Áustria, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Espanha, Suíça e Irlanda (174)
5. Coreia do Sul, Portugal e Estados Unidos (173)
6. Canadá (172)
7. Austrália, Grécia e Nova Zelândia (171)
8. Repúbica Tcheca e Islândia (170)
9. Malta (169)
10. Hungria (168)
11. Liechtenstein, Eslováquia e Eslovênia (167)
12. Latvia, Lituania e Malásia (166)
13. Estônia (165)

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Polônia (163)
Mônaco (162)
Chile (161)
Chipre (159)
Argentina e Brasil (158)
Andorra e San Marino (157)
Bulgária e Romênia (156)

IPC-S sobe 0,69% em janeiro ante 0,21% em dezembro, revela FGV
01/02/2018 – Fonte: Tribuna PR
O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) acelerou para 0,69% em janeiro
depois de registrar alta de 0,21% em dezembro, divulgou a Fundação Getulio Vargas
(FGV) nesta quinta-feira, dia 1º. Com este resultado, o indicador acumula alta de
3,22% em 12 meses.
A variação de janeiro ficou acima da mediana de 0,65% da pesquisa do Projeções
Broadcast, mas dentro do intervalo de estimativas, de 0,45% a 0,72%.
Na quarta quadrissemana de janeiro, o IPC-S também mostrou avanço em relação à
leitura imediatamente anterior (0,59%).
Quatro das oito classes de despesas analisadas apresentaram acréscimo em suas
taxas de variação no período: Educação, Leitura e Recreação (1,74% para 2,75%),
Transportes (0,85% para 1,12%), Vestuário (-0,42% para 0,34%) e Saúde e Cuidados
Pessoais (0,40% para 0,50%).
Em contrapartida, registraram desaceleração os grupos Habitação (-0,18% para 0,47%), Despesas Diversas (0,18% para 0,14%), Alimentação (1,27% para 1,23%)
e Comunicação (0,17% para 0,13%).
‘Reforma pode ficar para o próximo presidente’
01/02/2018 – Fonte: Tribuna PR
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta quartafeira, 31, que se a reforma da Previdência não for votada até fevereiro não irá mais
colocar o assunto em pauta.
“Sem a reforma a gente não sabe o que vai acontecer com o Brasil, mas não vou ficar
nessa agenda a vida inteira. Não dá para carregar isso além do mês de fevereiro.
Votou em fevereiro, votou. Não votou, será a agenda da eleição, do próximo
presidente. Vamos ver quem vai enfrentar o tema de forma transparente, de forma
aberta”, afirmou.
A declaração vai contra o que defendem deputados aliados do governo, que pretendem
levar a reforma a voto mesmo com o risco de derrota. O discurso é de que o presidente
Michel Temer não sairá perdedor caso isso ocorra, pelo contrário. “O governo é
vitorioso por apresentar a proposta”, disse o vice-líder do governo na Câmara, Beto
Mansur (PRB-SP, após reunião com lideranças na terça.
Maia reconhece que o governo não tem os 308 votos necessários para aprovar as
mudanças nas regras do INSS, mas diz acreditar que é possível construir maioria para
aprovar ao menos alguns pontos da proposta, como idade mínima e a igualdade para
servidores públicos.
“Alguns defendem que é esse texto ou nada. Acho que se tiver voto com esse, ótimo.
Se tiver voto para outro, bom. Ninguém vai achar que mesmo o próximo governo se

eleito com força vai fazer uma reforma previdenciária profunda. Não vai fazer”,
afirmou Maia. “Vamos conversar com os deputados. Não é o que a gente gostaria, é o
que a gente pode. Não adianta sonhar com coisas que não existem. Não há apoio da
sociedade para uma reforma ampla que não existe.”
O governo tem buscado dar sinais de retomada nas negociações. O ministro da
Secretaria de Governo, Carlos Marun, inclusive deu aval para mudanças nas regras de
concessão de pensão por morte para facilitar as articulações, segundo o deputado
Rogério Rosso (PSD-DF). Outra alteração é a redução do adicional sobre o tempo que
falta para aposentadoria, o chamado “pedágio, no caso de servidores que ingressaram
no funcionalismo público até 2003.
População de ocupados que contribui para Previdência cai em 1,1 mi de
pessoas
01/02/2018 – Fonte: Tribuna PR
A redução no total de postos de trabalho com carteira assinada no País diminuiu o
porcentual de ocupados que contribui para a Previdência Social. A fatia de
contribuintes da Previdência na população ocupada caiu de uma média de 65,5% em
2016 para 64,1% em 2017, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta quarta-feira, 31, pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A população de ocupados que contribui para a Previdência brasileira passou de 59,210
milhões em 2016 para 58,114 milhões no ano passado, 1,1 milhão de pessoas a
menos.
“Houve aumento de empregos sem carteira, de trabalhadores por conta própria e de
emprego doméstico. Por mais que seja uma forma de sobrevivência, essas pessoas
não estão contribuindo para a Previdência. Não é bom para a pessoa, não é bom para
o País, não é bom para ninguém”, ressaltou Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho
e Rendimento do IBGE.
A redução da formalização do emprego e a maior insegurança sobre a renda familiar
também reduzem o ímpeto de contribuição de quem trabalha na informalidade,
acrescentou Azeredo.
Segundo o pesquisador, há um processo em curso de recuperação do mercado de
trabalho em 2017 em relação ao auge da crise, mas persistem alguns pontos
negativos, entre eles o fechamento de vagas com carteira assinada no setor privado.
“Na retrospectiva de 2016, o quadro era bem mais complicado. Você fecha o ano de
2017 no vermelho, mas com gravidade menor”, disse Azeredo.
Qualidade questionável
A queda na taxa de desemprego na reta final de 2017 já era esperada, segundo Cimar
Azeredo. A taxa de desocupação passou de 12,4% no terceiro trimestre para 11,8%
no quarto trimestre do ano passado, de acordo com os dados da Pnad Contínua.
“Como o aumento da ocupação foi muito expressivo, isso fez a taxa de desocupação
cair. O movimento já era esperado. Novembro e dezembro são meses que já existe a
contratação de funcionários temporários, acontece normalmente no comércio”,
lembrou Azeredo.
O pesquisador destacou que o comércio, o setor de outros serviços e os serviços
domésticos puxaram a alta nas contratações no quarto trimestre. “Nos serviços
domésticos, a alta é um ponto para acompanhar. A gente não sabe se isso é fuga do

desemprego”, lembrou Azeredo. “Em outros serviços, (a contratação) foi na parte de
embelezamento, cabeleireiro, cuidados pessoais”, explicou.
Embora a pesquisa tenha trazido geração e vagas e redução no total de
desempregados, a “qualidade do emprego é questionável”, ponderou o coordenador
do IBGE.
“Aumenta o emprego sem carteira, aumenta o emprego por conta própria e aumenta
o pequeno empregador, então a qualidade é questionável do emprego nessa suposta
recuperação que estamos vendo no mercado de trabalho”, disse ele.
Média estável
Embora o mercado de trabalho dê sinais de melhora, a média da população ocupada
no País em 2017 ficou praticamente no mesmo patamar de 2016, segundo Cimar
Azeredo. A média da população ocupada passou de 90,384 milhões em 2016 para
90,647 milhões em 2017, de acordo com os dados da Pnad Contínua.
Ao mesmo tempo, a desocupação média em 2017 cresceu em 1,474 milhão de
pessoas, passando de uma população de 11,760 milhões de desempregados em 2016
para 13,234 milhões no ano passado. “Teve uma perda de trabalho muito alta.
Em três anos, aumentou a desocupação em 6,4 milhões (de pessoas). Você não vai
recuperar isso de um trimestre para o outro, porque perdeu estabilidade no emprego.
Jovens que estavam na faculdade ou no ensino médio vão para a fila da desocupação
para tentar recompor essa perda de estabilidade (de emprego do chefe da família)”,
justificou Azeredo.
Na média dos quatro trimestres de 2017, a força de trabalho cresceu em 1,7 milhão
de pessoas.
“O aumento da força de trabalho foi praticamente todo para a desocupação”, ressaltou
o coordenador do IBGE. “Há desaceleração no ritmo de crescimento (da população
desempregada), mas, em relação ao ano passado, ainda tem aumento na
desocupação”, completou.
No quarto trimestre de 2017, porém, o cenário já é de redução na desocupação em
relação ao mesmo trimestre do ano anterior. O total de desempregados teve ligeiro
recuo de 0,3%, 31 mil desocupados a menos. Ao mesmo tempo, a população ocupada
cresceu 2,0%, 1,846 milhão de empregados a mais.
“Essa ocupação de 1,8 milhão de vagas que foi gerada deu conta de fazer que a
desocupação ficasse estável em relação ao mesmo período do ano passado. Estamos
falando de três anos de desocupação com alta significativa.
Apenas em função de um componente sazonal, como agora aconteceu, é difícil saber
se isso vai reduzir de forma absurda.
Tem que esperar um período de recuperação do emprego, emprego mesmo, com
carteira (assinada).
A recuperação do emprego não vai se dar do dia para a noite nem de um mês para o
outro”, ponderou o pesquisador do IBGE.

Quem ganha e quem perde se a reforma da Previdência for adiada de novo?
01/02/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
Sem apoio, governo já fala em adiar a reforma para depois das eleições. Se
insistir em votar no dia 19 de fevereiro, terá de fazer ainda mais concessões,
correndo risco de aprovar um projeto ainda mais desidratado

O governo lançou um balão de ensaio para medir qual seria a repercussão caso a
reforma da Previdência fosse adiada novamente, desta vez para depois das
eleições.
No dia seguinte, voltou atrás e reuniu forças para insistir que a reforma será votada
na Câmara no dia 19 de fevereiro. Mas, para especialistas, deixar a votação da matéria
para depois de outubro pode não ser uma má ideia. E ainda permitiria que o governo
fizesse alterações mais profundas e duradoras na Previdência.
Se o governo insistir em tentar aprovar a reforma agora, terá de fazer mais concessões
e acabará levando à votação uma proposta ainda mais desidratada. Isso deve
beneficiar principalmente os servidores públicos do Executivo e os militares, em
especial os policiais, que ainda pleiteiam mudanças no texto para deixá-lo mais suave.
“Tudo que diz respeito à pressão corporativa terá uma apreciação por parte dos
deputados”, avalia o especialista em Previdência e Finanças Pessoais Renato Follador.
Os servidores reclamam de perder o direito à integralidade (receber o último salário
da ativa na aposentadoria) e paridade (aumentos da ativa valem para aposentados) e
querem regras de transição. Já os policiais pleiteiam aposentadoria integral, em
especial no caso de agentes mortos no exercício da função.
Outro ponto que ainda gera polêmica e pode estar entre os primeiros a serem cortados
como parte dos esforços para votar a reforma da Previdência agora é a possibilidade
de acumular aposentadorias e pensão. Pela última proposta, o limite é de dois salários
mínimos e há grupos que defendem que esse limite seja maior.
Faltam votos e será preciso ceder para ganhar aliados
O governo admite que ainda não tem todos os votos necessários para aprovar a
reforma, faltando apenas duas semanas para levá-la ao plenário. Também ainda se
especula relaxar ainda mais o texto, enxugando-o a apenas dois pontos: idade mínima
e fim da aposentadoria por tempo de contribuição.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) sinalizou estar disposto a fazer mais
algumas concessões para conseguir votos, como adotar uma regra de transição para
o tempo de serviço dos servidores públicos do Poder Executivo.
A consultoria internacional Eurasia afirmou em relatório a seus clientes do mercado
financeiro que o governo não está progredindo na obtenção de votos de apoio à
reforma durante o recesso parlamentar e que ainda faltam cerca de 50 votos para
conseguir aprovar o texto na Câmara. Os analistas da Eurasia avaliam que é possível
que Temer adie a votação para o pós-eleições, por não ter os votos agora, mas que

isso vai depender de quem for eleito. Isso porque se Temer não tiver apoio do
presidente-eleito, será difícil conseguir espaço político para negociar qualquer
reforma.
Um dos líderes do governo na Câmara, deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS), insiste
que o governo votará a reforma na volta do recesso parlamentar, na segunda semana
de fevereiro. “(Deixar para depois das eleições) é especulação. Não existe. A discussão
começa em 5 de fevereiro e a votação é dia 19. As especulações são audaciosas, ricas.
Rodrigo Maia está trabalhando na reforma, Michel Temer trabalhando, lideranças
trabalhando, inclusive nas férias”, reforçou o deputado à Gazeta do Povo.
Mesmo sem divulgar quantos votos já estão garantidos (são necessários no mínimo
308 deputados, em duas votações), Perondi afirma que o balanço é positivo e está
melhorando a cada dia, com indecisos migrando para o campo dos decididos em favor
da reforma, e deputados que eram contra a reforma migrando para o campo dos
indecisos. “Não temos contagem ainda, mas a onda é favorável”, avalia.
O relator do texto, deputado Arthur Maia (PPS-BA), falou em entrevista coletiva que
estima que o governo tenha 275 votos a favor da medida. Segundo sua assessoria,
Arthur Maia está “confiante” com a votação e aguardando que a presidência da Câmara
marque a data da reunião. Ele também admite que mais mudanças possam ser feitas
no texto, se trouxerem mais apoios.
Não mais razão para ter pressa, diz especialista
O especialista em Previdência Renato Follador defende que a reforma seja adiada para
o começo do próximo governo. Isso resultaria em uma reforma com qualidade melhor
e que teria sido debatida como tema central dos candidatos à Presidência da
República.
“Será melhor para o país, do ponto de vista econômico, e para os trabalhadores, se
for aprovada no início do próximo governo. Isso porque a proposta atual é muito pobre,
tecnicamente incorreta, socialmente injusta e juridicamente inconstitucional”, afirmou.
“Se chegamos até agora com uma recuperação econômica surpreendente,
perspectivas econômicas favoráveis para este ano também, porque vamos aprovar a
toque de caixa uma proposta fraca como essa e que vai exigir do governo esforços
como a liberação de emendas?”, questionou Follador.
“Em não se aprovando a reforma agora, esse será o tema principal do debate eleitoral,
e os candidatos terão de dizer o que pensam e apresentar novas propostas. Quem
oferecer a melhor alternativa para reformar a Previdência vai ganhar pontos junto ao
eleitorado”, avalia o especialista.
Consumidor paga R$ 6,14 bilhões de bandeira tarifária em 2017, mas fica
devendo R$ 4,4 bilhões
01/02/2018 – Fonte: G1
Estiagem e baixo nível dos reservatórios de hidrelétricas exigiram maior uso das
termelétricas, que geram energia mais cara. Valor devido será pago em 2018 nas
contas de luz.
Os consumidores pagaram R$ 6,14 bilhões a mais nas contas de luz no ano passado, devido
à cobrança da bandeira tarifária, segundo levantamento da Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) obtido pelo G1.
Apesar do desembolso bilionário, o valor arrecadado não foi suficiente para pagar todo o custo
extra com a produção de energia no ano passado, marcado pela falta de chuvas que reduziu

o armazenamento dos reservatórios das hidrelétricas e obrigou o país a acionar mais
termelétricas, que produzem eletricidade mais cara.
O déficit na conta da bandeira tarifária, ou seja, o valor das despesas extras não coberto pela
arrecadação da taxa, de R$ 4,4 bilhões, terá de ser pago pelos consumidores em 2018.
A arrecadação de R$ 6,14 bilhões em 2017 é quase o dobro do que foi pago pelos
consumidores via bandeiras tarifárias em 2016 (R$ 3,3 bilhões). Em 2015, primeiro ano da
cobrança, foram pagos R$ 14,726 bilhões.
Arrecadação das bandeiras tarifárias
O sistema de bandeiras tarifárias foi criado para sinalizar aos consumidores o custo da
produção de energia no país. O objetivo é permitir que os consumidores adotem medidas de
economia para evitar que suas contas de luz fiquem mais caras nos momentos em que esse
custo está em alta.
Estiagem
O que provoca a elevação do custo de geração é o aumento do uso de termelétricas, que
acontece quando os reservatórios das hidrelétricas estão muito baixos.
No ano passado, choveu bem menos que o esperado pelas autoridades do setor elétrico. O
resultado foi a forte queda no armazenamento de água nas principais hidrelétricas do país, o
que obrigou o governo a acionar mais termelétricas para atender à demanda por energia.
Essa situação fez disparar o custo extra de geração coberto pelo fundo que recebe os recursos
arrecadados pela cobrança da bandeira tarifária. Em outubro, a Aneel informou que as receitas
dessa conta estavam bem mais baixas do que as despesas e, por isso, decidiu reajustar os
valores cobrados.
Mesmo assim, a arrecadação do ano passado não foi suficiente para cobrir todos os custos e
restou o rombo de R$ 4,4 bilhões.
Esse valor acaba sendo pago nesse primeiro momento pelas distribuidoras de energia. Mas
os consumidores terão que ressarcí-las. A cobrança virá por meio do reajuste das tarifas de
energia.
Como correrá um prazo entre a apuração da dívida e o pagamento às distribuidoras, haverá
cobrança de juros.
Durante o ano passado, a bandeira tarifária ficou metade do ano na cor vermelha - quatro
meses no patamar 1, com cobrança extra de R$ 3 a cada 100 quilowatts (kWh) consumidos,
e dois meses no patamar 2, com cobrança de R$ 5 a cada 100 kWh.
A bandeira amarela foi acionada em três meses, quando houve taxa extra de R$ 2 a cada 100
kWh consumidos. Em apenas três meses a bandeira foi verde e o consumidor não pagou taxa
a mais na conta de luz.

China acelera plano de expansão no Brasil e na América Latina
01/02/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Para país asiático, protecionismo de Trump abre espaços para maior presença

Song/Reuters

Máscaras de Donald Trump em fábrica de Jinhua, na China - Aly

O protecionismo comercial do presidente Donald Trump acelerou um plano da China
que já estava em andamento: ocupar o espaço dos Estados Unidos como principal
parceiro dos países da América Latina e do Brasil.
Uma ação mais agressiva na região é uma tática já assumida por porta-vozes do país
asiático."Enquanto há alguém fechando a porta neste momento, nós estamos
abrindo", disse o encarregado interino de negócios da embaixada chinesa no Brasil,
Yang Song, referindo-se a Trump.
Desde 2013, quando lançou a política "One belt, one road" ("Um cinturão, uma rota"
em português) de expansão global baseada na maior conexão com países em
desenvolvimento, a China dobrou os desembolsos na América Latina.
O estoque de investimentos chineses na região é de US$ 207 bilhões, segundo Song,
dos quais US$ 50 bilhões só no Brasil. "A América Latina respondeu por 15% de todo
o investimento da China, perdendo somente para os países da Ásia."
Infraestrutura, telecomunicações, energia, tecnologia e alimentos são os alvos de
interesse dos chineses na região. As transações comerciais da China com a América
Latina já superam US$ 200 bilhões, segundo os representantes chineses.
"Com o Brasil, nossa relação sempre foi de deficit [em favor do Brasil nas relações
comerciais] e nunca nos queixamos", disse Yang para explicar a posição. "Não
queremos comprar o Brasil, queremos comprar do Brasil".
EVENTO
Para reforçar sua política de ocupação do espaço americano, a China promove um
evento para atrair interessados em exportar para o país.
A China InternationalImport Expo ocorre no início de novembro, em Shangai.
Empresas poderão expor seus produtos e serviços mirando um mercado de 1,3 bilhão
de consumidores, cujo poder aquisitivo aumenta rapidamente. Segundo Yang, o
mercado consumidor chinês deve movimentar cerca de US$ 10 trilhões em cinco anos.
No ano passado, o consumo doméstico respondeu por 65% do PIB chinês. "Sempre
exportamos mais. Mas, neste ano vamos inverter, importando mais. A China vai ficar
deficitária [na balança comercial]." Para isso, Song diz que o país pretende adquirir
produtos com mais valor agregado. "Aguardamos a presença de empresas brasileiras
de alta tecnologia", disse. "Claro que compramos soja, carne, produtos agrícolas, mas
também compramos 110 aviões da Embraer."
Para isso, a China vem firmando parcerias com várias empresas brasileiras. Um dos
projetos é o de ônibus elétricos, que serão produzidos pela Marcopolo no Brasil e
vendidos para a China.

Carros produzidos pela Volkswagen e pela Fiat também conquistaram o mercado
chinês no passado.
Esse movimento de abertura da China ao mercado internacional ocorre no momento
em que o país tenta se firmar como "economia de mercado", status questionado pelos
EUA no exterior.
Com a Impor Expo, a China quer mostrar ao mundo compromisso com a globalização
e o multilateralismo e promete atrair 100 países a Shangai, além de empresários
interessados em intensificar o comércio com a segunda maior economia do mundo.
Chinesas voltam para o setor automotivo do Brasil
01/02/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Das oito empresas que se aventuraram no país restaram apenas três

Utilitário compacto T40, da JAC - Divulgação
As montadoras chinesas apostam na retomada do crescimento do mercado automotivo
para tentar uma nova ofensiva comercial no Brasil, já que a primeira não lhes deu a
relevância esperada.
Nos últimos cinco anos, as oito marcas chinesas que atuaram aqui venderam 96 mil
unidades. O montante representa quase a metade do que um único modelo, o
Chevrolet Onix, emplacou somente em 2017 (188,6 mil unidades).
Das oito empresas que se aventuraram no país restaram apenas três: JAC Motors,
Chery e Lifan. Outras como Changan, Hafei, Jinbei,Geely e BYD estão com as
atividades suspensas.
A JAC planeja vender oito mil veículos em 2018. A empresa chegou em 2011 ao
mercado brasileiro e emplacou 23,7 mil veículos no primeiro ano. Em 2017, foram
apenas 3,8 mil unidades.
O fim da cota para importações, de 4,8 mil carros por ano, é um dos motivos do
otimismo. A empresa que ultrapassasse o limite era sobretaxada em 30 pontos
percentuais do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), de acordo com o InovarAuto, regime automotivo que vigorou até 31 de dezembro de 2017.
Além do fim da cota, a esperança dos fabricantes chineses que insistem no Brasil está
na leve arrancada do mercado. Em 2017, foram comercializados 2,43 milhões de
unidades, crescimento de 9,36% em em relação a 2016, o primeiro depois de quatro
anos seguidos de declínio.
Depois do recorde alcançado pelo mercado brasileiro de automóveis em 2012, quando
foram vendidas 3,7 milhões de unidades somando automóveis e comerciais leves, as
vendas despencaram. "Os planos que foram feitos desmoronaram", afirma o
presidente do grupo SHC, Sérgio Habib, representante da JAC.
A construção de uma fábrica em Camaçari, na Bahia, foi abortada. A JAC foi
descredenciada do Inovar-Auto (que também dava incentivos para quem construísse
uma fábrica) e é cobrada pelo governo baiano. O valor da dívida não é público. O plano

de Habib agora é construir a fábrica em Goiás. A conclusão está prevista para o final
de 2019, com capacidade de 35 mil unidades por ano.
Outra chinesa, a Chery, tem uma linha de produção quase fantasma. A fábrica de
Jacareí (SP), com capacidade para 50 mil unidades por ano, produziu 3 mil em 2017.
A Caoa assumiu a operação da empresa no final de 2017 e a estratégia, segundo o
presidente da empresa, Mauro Correia, é usar a experiência do grupo em vendas para
impulsionar a comercialização. "Mas sabemos que neste ano não vamos chegar perto
da capacidade anual da fábrica (50 mil)", diz Correia.
Importações de diesel do Brasil crescem 63,6% para máxima desde pelo
menos 2000, diz ANP
01/02/2018 – Fonte: Reuters
As importações de diesel do Brasil cresceram 63,6 por cento em 2017 ante o ano
anterior para um recorde desde pelo menos os anos 2000, em um ano marcado pela
perda de participação de mercado da Petrobras (PETR4.SA), apontaram dados oficiais
publicados nesta quarta-feira.
As compras externas do combustível fóssil --que é o mais consumido no Brasil-somaram aproximadamente 81,486 milhões de barris, segundo documento no site da
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
As importações de gasolina A (antes da adição de etanol), no ano passado, por sua
vez, cresceram 53,4 por cento ante 2016, para cerca de 28,232 milhões de barris,
também uma máxima desde pelo menos os anos 2000, mostraram os dados da
agência reguladora.
O movimento ocorre após a Petrobras, que tem quase 100 por cento da capacidade
de refino do Brasil, abrir espaço para a concorrência desde que adotou uma política de
preços que segue a lógica do mercado internacional, em outubro de 2016, em busca
de rentabilidade.
PETR4.SASao Paulo Stock Exchange
--(--%)

O mercado ganhou a adesão de novos importadores, de todos os portes, reduzindo as
vendas da Petrobras e o uso do produto refinado pela estatal.
As importações de todos os derivados de petróleo cresceram em 2017 26,1 por cento
ante o ano anterior, para 224,719 milhões de barris, também uma máxima desde pelo
menos os anos 2000, segundo os dados da ANP.

Após 2 anos de queda, vendas de combustíveis crescem 0,4% em 2017
01/02/2018 – Fonte: G1
No ano passado, vendas de gasolina cresceram 2,6% enquanto as de óleo
diesel cresceram 0,9%, segundo ANP; importações de combustíveis
dispararam no ano.
As vendas de combustíveis pelas distribuidoras no Brasil tiveram uma leve alta de
0,4% ante o ano anterior, para 855,608 milhões de barris, após dois anos de queda
no consumo, segundo dados publicados nesta quarta-feira pela Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
No período, as vendas de gasolina cresceram 2,6%, para 277,69 milhões de barris,
enquanto as de óleo diesel cresceram 0,9%, para 344,507 milhões de barris, apontou
a agência reguladora em seu site.
Em 2016, as vendas de combustíveis no Brasil caíram 4,5% ante o ano anterio. Em
2015, o recuo foi de 1,9%.
Importações de diesel e gasolina disparam
As importações de diesel do Brasil cresceram 63,6% em 2017 ante o ano anterior para
um recorde desde pelo menos os anos 2000, em um ano marcado pela perda de
participação de mercado da Petrobras.
As compras externas do combustível fóssil - que é o mais consumido no Brasil somaram aproximadamente 81,486 milhões de barris, segundo documento no site da
ANP.
As importações de gasolina A (antes da adição de etanol), no ano passado, por sua
vez, cresceram 53,4% ante 2016, para cerca de 28,232 milhões de barris, também
uma máxima desde pelo menos os anos 2000, mostraram os dados da agência
reguladora.
O movimento ocorre após a Petrobras, que tem quase 100% da capacidade de refino
do Brasil, abrir espaço para a concorrência desde que adotou uma política de preços
que segue a lógica do mercado internacional, em outubro de 2016, em busca de
rentabilidade.
O mercado ganhou a adesão de novos importadores, de todos os portes, reduzindo as
vendas da Petrobras e o uso do produto refinado pela estatal.
As importações de todos os derivados de petróleo cresceram 26,1% em 2017 ante o
ano anterior, para 224,719 milhões de barris, também uma máxima desde pelo menos
os anos 2000, segundo os dados da ANP.
Ford Ka ganha versão aventureira Freestyle
01/02/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
Projeto que deixa o hatch com apelo fora da estrada chegas às lojas no início
do segundo semestre
Menos de 24 horas após ser revelada na Índia, a inédita versão aventureira urbana do
Ka, batizada de Ka Freestyle, também é apresentada no Brasil. A novidade é um
produto global que será vendido em 120 países, com estreia por aqui prevista para o
início do segundo semestre.

A Ford não deu detalhes técnicos ou de equipamentos oferecidos pelo ‘compacto
utilitário’ - como a marca define a versão ‘anabolizada’ do seu hatch. Limitou-se a
exibir o visual, que já adianta a primeira reestilização a ser feita na terceira geração
do Ka.

O preço também só será anunciado próximo ao lançamento oficial. Por ora, divulgaram
somente que ficará posicionado entre o próprio Ka e o EcoSport. “Será um produto
independente na linha da Ford”, diz Fernando Pfeiffer, gerente de Marketing da
fabricante.
As diferenças entre a versão aventureira e a comum se concentram especialmente no
para-choque dianteiro, que foi redesenhado e ganhou um recorte em ‘C’ na
extremidades que abriga os faróis auxiliares. Já o símbolo da Ford passa a integrar o
centro da grade e não mais acima dela.
A traseira também traz para-choque remodelado e lanternas com novo arranjo dos
elementos internos.

O interior não foi revelado, mas a Ford antecipou que o carro trará a central multimídia
Sync3, com tela ‘flutuante’, similar à incorporada pelo novo EcoSport.
O pacote ‘fora de estrada’ traz ainda apliques plásticos e metálicos e mudanças
estruturais que elevaram o vão livre do solo.
Na verdade, o Ka Freestyle segue a mesma proposta que os concorrentes Renault
Stepway, Onix Activ e Hyundai HB20X.
Porém, segundo Pfeiffer, o modelo oferece um nível superior de refinamento e com o
carimbo Freestyle, que garante uma suspensão mais robusta.
O Ka já possui uma versão com apelo ‘fora de estrada’, o Ka Trail, ao preço inicial de
R$ 48.880 (com motor 1.0 de três cilindros) e R$ 53.080 (1.5 de quatro cilindros).

Ka reestilizado
O terceiro carro mais vendido no país ganhará em breve uma atualização na terceira
geração. A mudança mais significativa será provavelmente a adoção do motor 1.5 de
três cilindros, de 130/ 137 cv e 15,6/ 16,2 kgfm (gasolina/ etanol) - o mesmo usado
pelo EcoSport.
O câmbio será automático de seis marchas, e não o powershift automatizado presente
no New Fiesta.
Mercado de veículos novos cresceu 22,9% em janeiro até dia 29
01/02/2018 – Fonte: Tribuna PR
A venda de veículos novos no Brasil cresceu 22,9% no resultado parcial de janeiro até
o dia 29 em comparação com igual período de 2017, disse nesta quarta-feira, 31, o
vice-presidente da Ford para a América do Sul e vice-presidente da Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Rogelio Golfarb. Os
números definitivos do primeiro mês de 2018 serão divulgados nesta quinta-feira, 1,
pela Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
Segundo Golfarb, a projeção da Ford para 2018 é de crescimento de 15% do mercado,
estimativa um pouco mais otimista que a da Anfavea, de 11,7%.
CNH Industrial volta ao lucro em 2017
01/02/2018 – Fonte: Automotive Business

O Grupo CNH Industrial reverte o prejuízo de US$ 249 milhões registrado em 2016
ao apurar lucro líquido de US$ 313 milhões no fechamento de 2017, ou US$ 0,22 por
ação. Em comunicado informa que o lucro ajustado ficou em US$ 699 milhões,
aumento de 39% sobre o resultado do ano anterior.
O faturamento cresceu 10% na mesma base de comparação, para um total de US$
27,3 bilhões. A empresa reúne as marcas Case, New Holland, Iveco, Magirus, Steyr e
FPT, fabricantes de veículos comerciais, máquinas agrícolas, de construção e motores.
A empresa conseguiu encerrar o ano com resultado positivo apesar do prejuízo líquido

de US$ 40 milhões registrado no último trimestre, embora a receita do período tenha
aumentado 15,8% na somatória dos últimos três meses, para US$ 8,1 bilhões.
As operações industriais renderam ao grupo faturamento 10% maior em 2017, ao
somar US$ 26,1 bilhões, com lucro operacional 5,8% maior, para US$ 1,51 bilhão.
Serviços financeiros também apresentaram receita positiva, com alta de 1,3% e US$
1,62 bilhão e lucro operacional estável em US$ 479 milhões.
Por segmento, a receita líquida de máquinas agrícolas aumentou 10% no ano, para
US$ 11,1 bilhões, graças ao crescimento das vendas em todas as regiões do mundo,
exceto na América do Norte. Com US$ 949 milhões, o lucro operacional teve
incremento de 16%.
Equipamentos e máquinas de construção registraram faturamento líquido 14% maior
em 2017, ao apurar US$ 262 milhões, também devido ao maior volume de vendas nas
Américas e Ásia, além de melhores condições em política de preços nas Américas do
Norte e do Sul. O lucro operacional aumentou expressivamente, passando de US$ 2
milhões (2016) para US$ 21 milhões em 2017.
Em veículos comerciais, as vendas líquidas se elevaram em 9%, para US$ 10,4 bilhões,
com maior volume de negócios tanto de caminhões quanto ônibus na EMEA, além de
maior volume e mix na Ádia-Pacífico e recuperação de vendas de caminhões na
América Latina, principalmente na Argentina. Apesar disso, o lucro operacional caiu
18,3%, de US$ 333 milhões para US$ 272 milhões.
A divisão de powertrain encerrou o ano com receita de US$ 4,27 bilhões, quase 18%
acima do registrado em um ano antes, quando o resultado foi de US$ 3,70 bilhões. O
lucro operacional subiu 56%, de US$ 232 milhões para US$ 362 milhões.

Volare vende 1,2 mil veículos em 2017 e cresce 20%
01/02/2018 – Fonte: Automotive Business

A Volare vendeu durante todo o ano de 2017 pouco mais de 1,2 mil veículos, mas
registrou crescimento de 19,9% sobre o fraco 2016. Com isso, a empresa ampliou sua
liderança no mercado e miniônibus e atingiu 52,7% de participação no segmento.
Segundo a companhia, a alta na demanda ocorreu pela crescente aplicação de seus
modelos no fretamento e turismo, setores que têm atendido a grupos menores. João
Paulo Ledur, diretor do negócio Volare, ressalta que o crescimento nas vendas não
inclui unidades fornecidas para o programa Caminho da Escola, do governo federal.
“Fomos responsáveis por 253 unidades nesse segmento, de um total de 681, o que
representa participação de 37,2%. Acredito que em 2018 haverá um significativo
crescimento nesse setor”, ressalta Ledur.
As exportações tiveram queda de 14% em relação a 2016. Foram 370 unidades. Desse
total, 65% seguiram para o Chile. Apesar da retração, Ledur recorda que 2017 foi o
terceiro melhor ano em vendas externas para a Volare e permitiu a entrada em novos
mercados, como Jordânia, Costa do Marfim e Burkina Faso.

MAN Latin America chega a 900 mil veículos
01/02/2018 – Fonte: Automotive Business

Constellation sozinho teve 210 mil unidades produzidas
A MAN Latin America atingiu a marca de 900 mil veículos produzidos desde a
criação da empresa, em 1981. Desse total, mais de 750 mil caminhões e ônibus foram
montados na fábrica de Resende (RJ), inaugurada em 1996.
O maior volume produzido foi de caminhões Worker, com cerca de 430 mil unidades.
Os Constellation ocupam o segundo lugar, com aproximadamente 210 mil veículos. A
linha Volksbus teve 140 mil chassis fabricados.
Na quarta posição vem o caminhão Delivery, com 105 mil unidades. Vale dizer que o
modelo foi renovado no segundo semestre de 2017 e já teve mais de 1,1 mil unidades
vendidas. Já os extrapesados MAN TGX tiveram apenas 5 mil unidades produzidas em
cinco anos de mercado.
As exportações da companhia somaram 136 mil veículos para 30 diferentes mercados.
A empresa fabrica mais de 50 produtos diferentes das marcas Volkswagen e MAN. “A
cada quatro minutos sai um novo veículo de nossa linha de montagem. No início
montávamos apenas um por dia. Essa evolução se deve a constantes investimentos.
Estamos em nosso quinto ciclo consecutivo e o de maior valor, R$ 1,5 bilhão”, recorda
o presidente e CEO da MAN Latin America, Roberto Cortes.
A unidade de Resende atraiu diversos fornecedores para o sul fluminense a partir dos
anos 1990 e estreou o conceito de consórcio modular, em que sete fornecedores
dividem com a montadora a responsabilidade pela produção de caminhões e chassis
de ônibus.
Na fábrica também está o centro de pesquisa e desenvolvimento da VW Caminhões e
Ônibus, com 600 engenheiros.
Concessionárias lucram R$ 2 bi com venda on-line de seminovos
01/02/2018 – Fonte: Automotive Business

Na busca por novas fontes de rentabilidade durante a crise, as concessionárias
elevaram o interesse no pregão on-line de carros seminovos. Segundo a AutoAvaliar,
as revendas repassaram 96 mil veículos a lojistas independentes ao longo de 2017.
Com este volume de negócios, lucraram R$ 2 bilhões, montante cinco vezes superior
ao registrado no ano anterior. Os números incluem apenas as vendas feitas pela
plataforma B2B AutoAvaliar, utilizada por 2,5 mil concessionárias e 20 mil lojistas no
Brasil.
A empresa calcula que R$ 20 bilhões foram movimentados em seu pregão on-line ao
longo de 2017. O valor médio dos carros vendidos ali foi de R$ 26 mil, com evolução

de 4% na comparação com os preços registrados em 2016. Segundo a fornecedora da
tecnologia, além da margem das vendas, compõe o lucro das concessionárias o uso
da plataforma AutoAvaliar para a gestão de vendas e estoques, além do recurso para
avaliar e cotar usados.
FORD KA FICA MENOS NO ESTOQUE, FIAT PALIO É O MAIS VENDIDO
Os dados da AutoAvaliar indicam que Ford Ka, Chevrolet Onix e Fiat Mobi são, nesta
ordem, os carros seminovos com giro mais rápido nas concessionárias. A empresa
aponta que estes modelos usados são vendidos em entre 8 e 12 dias, abaixo da média
de 15 dias dos outros automóveis. Entre os carros mais negociados na plataforma em
volume absoluto, a liderança fica com o Palio, seguido do Onix e do Ford Fiesta.
Disal Consórcio registra alta de 7% em 2017
01/02/2018 – Fonte: Automotive Business

A Disal Consórcio vendeu 85,6 mil cotas em 2017, crescendo 7% sobre o ano
anterior. De acordo com a empresa, o ticket ou valor médio das cotas vendidas foi
10% maior que no ano anterior. As contemplações somaram 29,8 mil veículos,
registrando uma pequena alta de 2%.
A direção de vendas e marketing da Disal atribui os resultados positivo à abertura da
operação para concessionárias de todas as bandeiras (foram quase 30 anos
trabalhando somente com VW) e a investimentos em treinamento e estruturação de
equipes de vendas e análise de dados.
Em outubro de 2017 a Disal estabeleceu uma parceria com a Abrahy, entidade que
reúne os concessionários Hyundai, e em 60 dias foram vendidas cerca de 900 novas
cotas de veículos da marca sul-coreana. O ticket médio foi de R$ 42 mil.
Financiamento de veículos fecha ano com recorde
01/02/2018 – Fonte: Automotive Business
O total de crédito liberado para o financiamento de veículos atingiu em dezembro o
maior volume mensal em todo 2017, ao somar R$ 8,48 bilhões, representando
aumento de 3,2% sobre o resultado de novembro, quando o sistema financeiro
registrou R$ 8,21 bilhões, de acordo com balanço divulgado esta semana pelo Banco
Central. O crescimento é ainda maior na comparação com dezembro do ano anterior,
de 22,2% sobre os R$ 7,23 bilhões daquele mês, refletindo a melhora dos negócios
no mercado automotivo, que voltou a tomar crédito para financiar veículos novos.
O saldo das carteiras de financiamento fechou o ano passado em R$ 149,6 bilhões,
leve aumento de 1,2% sobre o balanço de novembro e alta de 4,3% com relação a
2016. Este é o melhor resultado registrado desde maio de 2016, quando a soma de
contratos ativos foi de R$ 151 bilhões.
O relatório do Banco Central mostra ainda que a inadimplência para o setor de veículos
é uma das menores entre os setores do sistema financeiro: em dezembro, o nível de
atrasos acima de 90 dias se manteve estável em 3,8% pelo terceiro mês consecutivo.

O índice, que começou o ano em 4,7%, caiu 0,9 ponto porcentual ao longo do ano. No
fim de 2016, a inadimplência havia fechado em 4,6%.
A taxa média de juros aplicada ao setor também diminuiu, fator que ajudou a elevar
o volume de crédito liberado, uma vez que os empréstimos estão com preços mais
atrativos. Em dezembro, a taxa média ficou em 22,2% ao ano, que, embora 0,1 ponto
porcentual acima do verificado em novembro, representou queda de 3,5 p.p. com
relação ao resultado de dezembro de 2016, quando era de 25,7%.
Já o prazo médio dos novos contratos assinados em dezembro encerrou o período em
42,5 meses, a mesma média verificada no mês imediatamente anterior.

