
 

 

08 DE FEVEREIRO DE 2018 

Quinta-feira 

 CURSOS DE FEVEREIRO NO  SINDIMETAL/PR 

 PRODUÇÃO INDUSTRIAL CRESCE EM 12 DOS 15 LOCAIS PESQUISADOS EM 

2017, DIZ IBGE 

 BOAS EXPERIÊNCIAS VÃO DITAR FUTURO DAS EMPRESAS 

 CAMEX APROVA MEDIDAS RELACIONADAS À POLÍTICA DE COMÉRCIO EXTERIOR 

BRASILEIRA 

 GOVERNO REALIZA PRIMEIRA REUNIÃO PARA DISCUTIR NEGÓCIOS DE 

IMPACTO 

 INOVATIVA RECEBE INSCRIÇÕES PARA CICLO DE ACELERAÇÃO DE 2018 

 É PRECISO UNIR CIENTISTAS, EMPREENDEDORES E ALUNOS 

 CNI: MANUTENÇÃO DA SELIC EM PATAMAR BAIXO DEPENDE DE AJUSTE E 

PREVIDÊNCIA 

 GOVERNO NÃO ACEITA DISCUTIR REFIS PARA MICRO E PEQUENAS ANTES DA 

PREVIDÊNCIA 

 CONSELHEIRO PEDE VISTAS E SUSPENDE PROCESSO DO CADE CONTRA 

MONTADORAS 

 BANCOS DE MONTADORAS PROJETAM AUMENTO DE 15% NOS 

FINANCIAMENTOS EM 2018 

 GRANDES BANCOS ACOMPANHAM BC E ANUNCIAM NONO CORTE NOS JUROS DO 

CRÉDITO 

 PLENÁRIO APROVA RESTRIÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA SOBRE MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS 

 SENADO APROVA PROJETO QUE MUDA VALOR PARA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 

NA COBRANÇA DO ICMS; ENTENDA 
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 EDUARDO BRAGA BUSCA SOLUÇÃO PARA MIGRAÇÃO DE EMPRESAS BRASILEIRAS 

PARA O PARAGUAI 

 EDUARDO BRAGA DIZ QUE O BRASIL DÁ INCENTIVOS FISCAIS PARA O 

PARAGUAI 

 ARTIGO: A GUERRA PELA TRIBUTAÇÃO SOBRE BENS DIGITAIS 

 OIT PEDE QUE GOVERNO AVALIE A REVISÃO DE PONTOS DA REFORMA 

TRABALHISTA 

 INDICADOR ANTECEDENTE DE EMPREGO APONTA RETOMADA DA GERAÇÃO DE 

VAGAS FORMAIS NO BRASIL, DIZ FGV 

 JUNGMANN DIZ QUE NENHUM PAÍS DO MUNDO VENDE UMA EMPRESA 

ESTRATÉGICA COMO EMBRAER 

 CENTRAIS PEDEM A MAIA QUE REFORMA DA PREVIDÊNCIA NÃO SEJA VOTADA 

ESTE ANO 

 RODRIGO MAIA DIZ QUE GOVERNO AINDA NÃO TEM 308 VOTOS PARA A 

PREVIDÊNCIA 

 MAIA QUER APOIO DE GOVERNADORES E PREFEITOS PARA APROVAR REFORMA 

 ‘TEMOS TEMPO PARA UMA REFORMA PREVENTIVA’ 

 NÃO TEM PLANO B PARA REFORMA DA PREVIDÊNCIA, AFIRMA MEIRELLES 

 MEIRELLES: NOVO TEXTO DA REFORMA MANTÉM POUCO ACIMA DE 50% DA 

PROPOSTA INICIAL 

 INFLUENCIADORES DIGITAIS RECUSAM OFERTA DO GOVERNO PARA 

DEFENDEREM REFORMA 

 PREVENDO FRACASSO DE REFORMA, GOVERNO PLANEJA AGENDA 

MICROECONÔMICA 

 INVESTIDORES EMBOLSAM LUCRO, E BOLSA CAI 1,34% 

 INFLAÇÃO OFICIAL PERDE FORÇA E FICA EM 0,29% EM JANEIRO, DIZ IBGE 

 O QUE VAI ACONTECER COM O MELHOR INVESTIMENTO DE 2018 ATÉ AGORA 

 JUROS CAEM PARA 6,75% E ATINGEM MÍNIMO HISTÓRICO 

 COM JURO BAIXO, CONSERVADOR SE ARRISCA EM RENDA VARIÁVEL 

 QUEDA DA SELIC NÃO ALCANÇA CRÉDITO 

 COMO A QUEDA DA SELIC AFETA SUA APOSENTADORIA? 

 IGP-M SOBE 0,16% NA 1ª PRÉVIA DE FEVEREIRO COM QUEDA DE 

AGROPECUÁRIOS NO ATACADO, DIZ FGV 

 PREÇO DA ENERGIA ELÉTRICA CAI E IPCA SOBE 0,29% EM JANEIRO, BEM 

ABAIXO DO ESPERADO 
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 MINISTRO DIZ QUE CARTÉIS IMPEDEM QUEDA NO PREÇO DA GASOLINA 

 SETOR DE COMBUSTÍVEIS CULPA ALTA DE TRIBUTOS APÓS GOVERNO FALAR EM 

CARTEL 

 ENTREVISTA-AUMENTO NA DEMANDA POR ETANOL NO BRASIL SERÁ 

SUPRIDO POR ÁLCOOL DE MILHO 

 NOVO MERCEDES CLASSE A TERÁ SISTEMA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

 ARCELORMITTAL ESPERA CONCLUIR VENDAS DE ATIVOS A 2 COMPRADORES E 

ASSUMIR VOTORANTIM SIDERURGIA ATÉ 2ºTRI 

 BALANÇA DE AUTOPEÇAS ANOTA US$ 5,3 BI DE DÉFICIT EM 2017 

 CURSO INTRODUÇÃO AO COMÉRCIO EXTERIOR  CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL 
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CÂMBIO 

EM 08/02/2018  

 Compra Venda 

Dólar 3,275 3,276 

Euro 4,021 4,023 
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Produção industrial cresce em 12 dos 15 locais pesquisados em 2017, diz 

IBGE 

08/02/2018 – Fonte: G1 

 
O resultado do ano passado, em termos de abrangência do avanço nas 

regiões, é o melhor desde 2010. 
 

Doze dos 15 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
registraram alta na produção industrial em 2017, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). O resultado do ano passado, em termos de abrangência do avanço nas 

regiões, é o melhor desde 2010, quando todos os 14 locais pesquisados (Mato Grosso foi 
incluído somente em 2013) tiveram alta. Naquele ano, a produção industrial registrou 

crescimento de 10,2%. 
 
Em 2016, 14 locais ficaram no negativo e somente um registrou aumento na atividade, com 

queda de 6,4% no índice nacional. 
 

Os 12 locais com alta em 2017 foram: 
 

 Pará (10,1%) 

 Santa Catarina (4,5%) 
 Paraná (4,4%) 

 Rio de Janeiro (4,2%) 
 Mato Grosso (3,9%) 
 Amazonas (3,7%) 

 Goiás (3,7%) 
 São Paulo (3,4%) 

 Ceará (2,2%) 
 Espírito Santo (1,7%) 
 Minas Gerais (1,5%) 

 Rio Grande do Sul (0,1%) 
 

Os três locais com queda foram: 
 Bahia (-1,7%) 
 Região Nordeste (-0,5%) 

 Pernambuco (-0,9%) 
 

 
Gráfico do IBGE com o desempenho industrial das regiões pesquisadas (Foto: 
Reprodução/IBGE) 
 

Considerando o conjunto do país, a indústria brasileira fechou 2017 em alta de 2,5% - 
melhor resultado desde 2010, quando a produção industrial havia avançado 10,2%. Em 

https://g1.globo.com/economia/noticia/producao-industrial-cresce-em-12-dos-15-locais-pesquisados-em-2017-diz-ibge.ghtml
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dezembro, o setor registrou alta de 2,8% em relação a novembro - a maior desde junho de 
2013, quando chegou a 3,5%. 
 

Produção da indústria brasileira 
No conjunto do país, o resultado foi puxado pelo 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. 
 
Segundo o gerente da pesquisa, André Macedo, um dos motivos do resultado positivo na 

maioria das regiões também foi o aumento na fabricação de veículos automotivos. “Essa 
atividade cresceu em todos os locais em que é investigada. É o principal destaque do Brasil 

no ano e também regionalmente”, disse. 
 
Comparação mensal e interanual 

Na comparação de novembro com dezembro, 8 dos 14 locais pesquisados tiveram taxas 
positivas no período, na série com ajuste sazonal. 

 
Os maiores avanços aconteceram no Rio Grande do Sul (6,8%) e no Amazonas (6,2%). Ceará 
(4,9%), São Paulo (3%), Santa Catarina (1,6%), Paraná (1,6%), Rio de Janeiro (1,0%) e 

Minas Gerais (0,2%) completaram o conjunto de locais com índices positivos. 
 

Por outro lado, Goiás (-2,7%) teve a maior queda no mês. As demais taxas negativas foram 
de Pará (-1,8%), Pernambuco (-1,8%), Espírito Santo (-1,7%), Bahia (-1,5%) e região 
Nordeste (-0,2%). 

 
Na comparação com dezembro de 2016, as taxas positivas foram registradas em 8 dos 15 

locais pesquisados, com destaque para Amazonas (10,9%) e São Paulo (10,1%). 
 
Rio de Janeiro (7,2%), Pará (6,1%) e Mato Grosso (5,8%) também cresceram mais que a 

média nacional (4,3%), enquanto Goiás (4,0%), Santa Catarina (3,9%) e Rio Grande do Sul 
(0,3%) completaram o conjunto de locais com alta no mês. 

 
Por outro lado, Espírito Santo (-5,1%) teve a maior queda. Os demais resultados negativos 
aconteceram em Pernambuco (-2,5%), região Nordeste (-2,3%), Bahia (-1,8%), Minas 

Gerais (-1,5%), Paraná (-0,5%) e Ceará (-0,1%). 
 

Boas experiências vão ditar futuro das empresas 

08/02/2018 – Fonte: GS Notícias 
Publicado em 08/02/2018 por Jornal do Comércio - RS 

Os consumidores estão experimentando, nos últimos anos, uma imensidão de serviços 
que chegam pelo mundo digital. As pessoas escolhem pegar Uber, 99 ou Cabify em 

vez de táxi; deixam de lado os CDs para ouvir música via sistemas de streaming; e 
assistem as suas séries favoritas em qualquer momento do dia e por meio de diversos 

dispositivos móveis.  
 
De uma forma geral, elas estão mudando os seus hábitos em função das experiências 

diferenciadas que esses novos serviços oferecem, o que representa novas 
oportunidades, mas também imensos desafios para as empresas tradicionais. Durante 

muitos anos, se falou da importância de colocar o consumidor no centro de tudo. 
Agora, mais do que nunca, essa é uma das exigências do mercado, e que vai 
determinar as empresas vencedoras do futuro.  

 
"Hoje em dia, ao criar um produto, a gente começa pela experiência. Só quando ela 

estiver redonda, levamos para o desenvolvedor colocar em produção. Experiência é 
tudo", comenta o cofundador e vice-presidente de Inovação da Movile, Andreas 
Blazoudakis.  

http://www.gsnoticias.com.br/noticia-detalhe/economia-negocios-financas/boas-experiencias-vao-ditar-futuro-das-empresas


Blazoudakis participou da criação de mais de 10 startups - entre elas, o aplicativo 
número 1 do mundo para crianças Playkids, avaliado em US$ 250 milhões. Também é 
acionista de iFood, Apontador, Ingresso Rápido, Superplayer, entre outras. Agora, está 

à frente do Delivery Center, novo projeto gestado dentro da Movile e que coloca a user 
experience no centro de tudo.  

 
Ele foi um dos painelistas do Conexões de Negócios, evento realizado pelo Jornal do 

Comércio na noite da última terça-feira e que, nessa edição, teve como tema o 
Cenário Digital e as transformações que estão impactando a vida das pessoas e os 
negócios. Também participaram do painel o CEO da Zenvia e um dos fundadores da 

Wow Aceleradora, Cassio Bobsin; e o CEO e cofundador do Superplayer, Gustavo 
Goldschmidt.  

 
Bobsin comenta que, há pouco tempo, as empresas vencedoras eram as que 
dominavam os ativos, como máquinas e grandes redes de lojas. "Agora, isso está 

achatado. Vai levar vantagem quem conseguir pensar com a cabeça do consumidor", 
aponta ele. Como a tecnologia está tornando tudo mais fácil, o desafio é como pensar 

a experiência do consumidor articulando esse conjunto de novas tecnologias 
emergentes e, claro, tornar os clientes mais satisfeitos.  
 

Big Data, Blockchain e Inteligência Artificial, por exemplo, mudam a experiência dos 
consumidores com os serviços e têm o poder de impactar o desempenho das 

empresas. "Se as empresas começarem a usar a tecnologia para ajudar a entender 
melhor o consumidor, terão melhores resultados", aposta. 
  

Goldschmidt comenta que, em um cenário em que muitos players passam a ter acesso 
às mesmas soluções tecnológicas, a experiência, de fato, é o que acaba tornado as 

empresas mais ou menos atrativas para os consumidores. "Entre um projeto que 
oferece mais margem e outro com melhor experiência e menor margem, a segunda 
opção costuma ser a que recebe mais recursos, pois é o que, possivelmente, 

conseguirá conquistar mais usuários e crescer mais rápido", analisa.  
 

O Conexões de Negócios também marcou o lançamento do caderno especial Cenário 
Digital, do JC, que circula no dia 23 de fevereiro e vai mostrar algumas das novidades 
tecnológicas que estão chegando ao mercado, com impacto direto no cotidiano das 

pessoas e das empresas, no campo e na cidade.  
 

Camex aprova medidas relacionadas à política de Comércio Exterior 

brasileira 

08/02/2018 – Fonte: MDIC 

 
Na primeira reunião ordinária do ano, o Conselho de Ministros da Câmara de Comércio 

Exterior (Camex) analisou propostas  relacionadas a vários temas da política comercial 
brasileira, tais como questões tarifárias, financiamento e garantia às exportações e 

promoção comercial.  
 
Foram aprovadas alterações na Lista de Exceções à Tarifa Externa Comum do Mercosul 

(Letec), e os ministros definiram um novo conceito de exportação de serviços, para 
melhorar o acesso a financiamento e garantia às exportações, entre outras medidas. 

 
Revisão da Letec 
 O Conselho de Ministros decidiu pela manutenção na Letec de seis tipos de defensivos 

agrícolas, o que beneficia os produtores rurais e consumidores finais, além de garantir 
competitividade ao agronegócio brasileiro. Assim, não haverá alteração na alíquota 

dos produtos: fipronil, clorpirifós, imidacloprido, metomil, carbendazim e tebutiourom, 
que estão classificados nos códigos 3808.91.99, 3808.92.99 e 3808.93.29 da 
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). Com a decisão de hoje, os itens 

permanecem na Letec com 0% de Imposto de Importação. 

http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3068-camex-aprova-medidas-relacionadas-a-politica-de-comercio-exterior-brasileira
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3068-camex-aprova-medidas-relacionadas-a-politica-de-comercio-exterior-brasileira


A Camex decidiu, ainda, não elevar o Imposto de Importação da borracha natural 
(NCMs 4001.22.00 e 4001.29.20), que permanece com a alíquota de 4%. No entanto, 
determinou a criação de um Grupo de Trabalho para analisar medidas de outra 

natureza que possam beneficiar o setor. 
 

Exportação de serviços  
Na reunião de hoje, o Conselho de Ministros também aprovou a Resolução Camex que 

define o conceito de exportação de serviços para permitir um melhor acesso aos 
mecanismos de apoio oficial ao crédito à exportação (Proex e Seguro de Crédito às 
Exportações, ao amparo do Fundo de Garantia às Exportações, e linhas de crédito do 

BNDES). 
 

A Resolução trará também o detalhamento da elegibilidade aos mecanismos de apoio 
quando a prestação de serviços envolver filiais, sucursais e consórcios de pessoas 
físicas ou jurídicas brasileiras e definirá os documentos aceitos para a comprovação 

ou reconhecimento de exportações de serviços apoiadas por crédito oficial.  Segundo 
a Camex, a medida é necessária para dar mais segurança jurídica aos operadores, 

tendo em vista que todo o arcabouço legal existente foi fundamentado na exportação 
de bens. 
 

Negociações Internacionais e Promoção Comercial 
Por fim, os ministros analisaram aspectos relacionados às negociações internacionais 

das quais o Brasil é parte, especialmente em relação às negociações em curso entre o 
Mercosul e a União Europeia. Eles aprovaram, ainda, as regras regimentais do novo 
Comitê de Promoção Comercial, que deverá se reunir em breve para propor diretrizes 

e estratégias para a política de promoção comercial brasileira e acompanhar sua 
execução. 

 
As decisões serão publicadas nos próximos dias no Diário Oficial da União. 
 

Governo realiza primeira reunião para discutir Negócios de Impacto 

08/02/2018 – Fonte: MDIC 

 

 
Grupo interministerial decidirá, entre outros assuntos, a ampliação da oferta de capital 
aos empreendimentos que geram impacto socioambiental 

 
O governo realizou, nesta quarta-feira, em Brasília, a primeira reunião do Comitê de 

Investimentos e Negócios de Impacto, colegiado responsável por articular políticas 
públicas voltadas aos empreendimentos que geram impacto socioambiental, 
conhecidos como negócios de impacto. 

 
O grupo, presidido pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) 

e integrado por membros de outros órgãos do governo e da sociedade civil, se reunirá 
periodicamente para propor, monitorar e articular a implementação da Estratégia 

Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto (Enimpacto), instituída em 
dezembro do ano passado. 
 

A partir desses encontros, serão definidas as ações do governo para a melhoria do 
ambiente de modo a favorecer o desenvolvimento de negócios de impacto no país. O 

grupo discutirá, entre outros assuntos, a ampliação da oferta de capital aos 
empreendimentos que geram impacto socioambiental e como conectar esse tipo de 
negócio a cadeias de fornecedores de grandes empresas.  

http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3067-governo-realiza-primeira-reuniao-para-discutir-negocios-de-impacto
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O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, participou do 
encontro e ressaltou que esse tema reflete o compromisso do governo de destravar o 
ambiente de negócios no Brasil. 

 
“Os negócios de impacto são empreendimento em que todos ganham: quem investe 

tem retorno financeiro e há resultados positivos socioambientais. A reunião de hoje é 
um importante marco. A partir de agora, coordenaremos as diversas ações e 

programas que estimulam o setor”, disse. 
 
“O Brasil é um país com grandes problemas sociais, mas que possui uma população 

de elevado espírito empreendedor, disposição para a inovação e a criatividade. É 
possível envolver empresas com vocação social na resolução dos desafios ambientais 

e sociais de nosso tempo”, completou. 
 
O Brasil é pioneiro no debate sobre negócios de impacto. O secretário de Inovação e 

Novos Negócios do MDIC, Marcos Vinícius de Souza, lembrou que o país foi destacado 
pela OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico) como 

referência no assunto. 
 
“Seremos o primeiro país a elaborar uma política pública para o setor. Nosso comitê 

soma expertise e informações de 16 órgãos do governo, além de representantes da 
sociedade civil e do setor empresarial. Tenho certeza de que teremos, muito em breve, 

um ambiente institucional preparado para estimular cada vez mais o surgimento de 
mais negócios de impacto no país”, disse. 
 

De acordo com um levantamento realizado pela Pipe Social, plataforma de startups de 
negócios de impacto, há 1,2 mil empreendimentos desse tipo no Brasil. Outro estudo 

realizado pelo PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) contou 
870 negócios no país. A expectativa do governo é que, com os trabalhos realizados 
pelo Comitê de Investimentos e Negócios de Impacto, o número de empreendimentos 

com ganhos socioambientais cresça nos próximos anos. 
 

Histórico 
Essa agenda surgiu em 2000, no Reino Unido, quando o governo britânico propôs a 
gestores do mercado financeiro atrair mais capital privado para financiar soluções 

inovadoras que contribuiam para resolução de problemas sociais, já financiados com 
recursos governamentais, de organismos internacionais privados e de filantropia. 

 
O desafio era mostrar aos novos investidores que negócios de impacto que é possível 
obter retorno financeiro ao se investir em modelos de negócios comprometidos em 

gerar benefícios socioambientais. 
 

Uma década depois, em 2010, outros países iniciaram movimentos semelhantes e, em 
julho de 2013, foi criada a Força Tarefa de Investimento de Impacto dos países do G7 

(Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido) e da 
Austrália, destacada como membro observador. 
 

Em 2015, esse grupo passou a se chamar Global Steering Group (GSG) e cinco novos 
países foram incluídos nas discussões sobre o tema: Brasil, Índia, Portugal, México e 

Israel. 
 
A Força Tarefa Brasileira de Finanças Sociais (FTFS) tem se dedicado, desde 2014, a 

mapear, conectar e apoiar os principais atores e agendas estratégicas para destravar 
fontes de investimento. 

 
Em agosto de 2016, o MDIC firmou um Acordo de Cooperação Técnica com a FTFS, 
tornando-se ponto focal na articulação de órgãos federais nesse tema. 

 
 



Comitê de Investimentos e Negócios de Impacto 
A Secretaria de Inovação e Novos Negócios do MDIC atua como Secretaria-Executiva 
do Comitê de Investimentos e Negócios de Impacto, que terá duração de 10 anos. 

O colegiado tem representantes da Casa Civil da Presidência da República, dos 
ministérios da Relações Exteriores (MRE), Fazenda (MF), Desenvolvimento Social 

(MDS), Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPOG) e Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações (MCTIC). 

 
Também integram o Comitê de Investimentos e Negócios de Impacto membros da 
Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM), Financiadora de Estudos e Projetos, Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), Banco do Brasil (BB), Caixa Econômica Federal, Agência Brasileira de 
Promoção das Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e Sebrae. 
 

Além disso, o colegiado tem dez representantes do setor privado e de organizações da 
sociedade civil: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), Associação Brasileira de Venture Capital e Private Equity (ABVCAP), Instituto 
Anjos do Brasil, Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos 

Inovadores (ANPROTEC), Força Tarefa de Finanças Sociais / Instituto de Cidadania 
Empresarial, Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE), Pipe Social e Sistema 

B. 
 
A próxima reunião do Comitê deverá acontecer no dia 9 de maio.  

 

InovAtiva recebe inscrições para ciclo de aceleração de 2018 

08/02/2018 – Fonte: MDIC 
 
Estão abertas, a partir de hoje, as inscrições para o ciclo 2018 do InovAtiva Brasil. O 

programa de aceleração de startups do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 
Serviços (MDIC) e do Sebrae vai trabalhar, neste ano, com 300 empresas nascentes, 

que receberão mentoria de alto nível e capacitação e participarão de bootcamps e um 
demoday, quando se apresentarão para uma banca de investidores e grandes 
empresas. As inscrições se encerram em 5 de março. 

 
Em 2018, os empreendedores devem preencher o formulário na plataforma do 

InovAtiva com dados cadastrais e informações sobre o projeto. O resultado com a lista 
de empresas participantes do programa será divulgada no dia 2 de abril. 
 

De abril a junho, as empresas selecionadas vão participar de um primeiro ciclo de 
mentorias e cursos de capacitação. No dia 9 de junho, será realizado bootcamp 

regional simultaneamente em até 10 cidades brasileiras, com mentorias individuais e 
oficinas temáticas. 

 
Cem mais 
Logo após esse evento, 100 empresas serão escolhidas para avançar rumo à etapa de 

conexão com o mercado e investidores. Em agosto será realizado, em São Paulo, o 
bootcamp final, com um demoday. Nesta fase, as startups poderão se apresentar para 

investidores, clientes e possíveis parceiros. Na sequencia, as empresas terão mais 
quatro meses de mentorias individuais e capacitações online. 
 

Outras oportunidades 
As 200 empresas não selecionadas para a primeira edição do demoday vão 

permanecer no InovAtiva para um processo de amadurecimento. As empresas seguem 
tendo acesso aos mentores e cursos online. Esse grupo contará ainda com outras 100 
startups, indicadas por parceiros como o Sebrae e outras instituições. 

 

http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3066-inovativa-recebe-inscricoes-para-ciclo-de-aceleracao-de-2018
https://www.inovativabrasil.com.br/programa-de-aceleracao/


Em setembro será realizada uma segunda edição do bootcamp regional e, na 
sequência, uma nova seleção de outras cem finalistas para a participação no demoday, 
em dezembro. Até março de 2019, essas empresas terão mentorias, capacitações e 

conexões pós-demoday. 
 

Como explicou o secretário de Inovação e Novos Negócios do MDIC, Marcos Vinícius 
de Souza, a reestruturação do Inovativa permitirá que as empresas tenham mais 

contato com mentores e, dessa forma, mais tempo para amadurecer seus negócios. 
 
“Importante que os empreendedores fiquem atentos. Neste ano, teremos apenas um 

processo de inscrição”, alertou o secretário. Segundo ele, o InovAtiva 2018 terá um 
período mais longo de capacitação e mentoria, um demoday mais qualificado e maior 

foco na conexão com o mercado. “Após a primeira banca de apresentação. Com isso, 
os empreendedores terão mais segurança nas escolhas que fazem para escalar seus 
negócios no mercado”, disse. 

 
“O novo processo do InovAtiva vai possibilitar o desenvolvimento mais estruturado e 

estratégico das startups selecionadas, que poderão aprimorar seu modelo de negócio 
com foco em gestão e mercado, fortalecendo sua presença no mundo digital e junto a 
seus clientes”, destaca a diretora técnica do Sebrae, Heloisa Menezes. Segundo ela, o 

Sebrae tem esse papel de aproximar as startups dos mentores, investidores, 
facilitando sua conexão com o ecossistema brasileiro de negócios inovadores. 

 
InovAtiva Brasil 
Lançado em 2013, o InovAtiva Brasil é um programa gratuito de aceleração de 

startups. Podem participar empresas em estágio de validação, operação e tração. O 
programa conta com mais de 700 mentores voluntários, com representantes de 

grandes empresas como Google, Microsoft, Samsung, Siemens e Embraer. Mais de 
640 startups já foram aceleradas pelo InovAtiva. 
 

No ano passado, o programa foi escolhido pela OCDE como um benchmark 
internacional de inovação no setor público. Em 2016, o InovAtiva foi eleita a Melhor 

Aceleradora do país em premiação da ABStartup. 
 
O programa é realizado pelo MDIC e Sebrae, com execução da Fundação CERTI. São 

parceiros do InovAtiva: Senai, ABDI, Abes Software, ABVCap, Anjos do Brasil, Anpei, 
Anprotec, Apex-Brasil, BNDES, Brasscom, CNI, Endeavor Brasil, Facebook, HBS Angel 

e McKinsey & Company. 
  
Cronograma previsto  

Inscrições: De 5/02 a 5/03 
Resultado: 2/04 

1º Bootcamp regional: 9/06 
1º Demoday: 27/08 

2º Bootcamp regional: 29/09 
2º Demoday: 10/12 

 

É preciso unir cientistas, empreendedores e alunos 

08/02/2018 – Fonte: GS Notícias 

Publicado em 08/02/2018 por Valor Online 
Para Macklem, reitor da Rotman School of Business, alunos devem se aproximar do 
ambiente incerto das startups Transformar ciência e inovação em negócios, garantir 

que as empresas não se percam nos últimos modismos do mundo dos negócios e 
ensinar gestores a identificar e administrar riscos.  

 
Em um mundo cada vez mais acelerado e incerto, esses são alguns dos papéis que as 
escolas de negócios devem assumir, na opinião de Tiff Macklem, reitor da Rotman 

School of Business, da Universidade de Toronto. "Nosso papel é preencher o espaço 

http://www.gsnoticias.com.br/noticia-detalhe/economia-negocios-financas/preciso-unir-cientistas-empreendedores-alunos


entre a ciência e o negócio", diz. Macklem conversou com o Valor recentemente 
quando esteve em São Paulo. No Brasil, ele se encontrou com futuros alunos do MBA 
da escola e acompanhou uma parte da turma atual em um tour de empresas locais.  

 
Hoje há cerca de 45 brasileiros entre os 700 profissionais matriculados nos dois anos 

do curso de MBA, onde pouco mais da metade da turma vem de fora do Canadá. O 
número de inscrições para o MBA da escola, que vinha aumentando em 10% ao ano, 

cresceu em quase 30% no ano passado, movimento que Macklem atribui à maior 
atratividade do Canadá para imigrantes na comparação com o Reino Unido pós-Brexit 
e com os EUA de Donald Trump.  

 
O foco em promover a aproximação entre cientistas, empreendedores e alunos de MBA 

existe na Rotman desde a criação do "Creative Destruction Lab" (Laboratório da 
Destruição Criativa), em 2012. Cerca de um terço da turma de MBA participa da 
iniciativa, que há três anos se dedicou à criação de negócios com base na inteligência 

artificial. Mais de 100 startups já passaram pelo laboratório, e juntas geraram um 
valor em ações de mais de US$ 1 bilhão.  

 
Atualmente o foco está se voltando para a computação quântica - 25 startups com 
ideias relacionadas à tecnologia que mistura aprendizado de máquina e física quântica 

foram selecionadas para integrar o programa neste ano. Há quase quatro anos no 
comando da escola de negócios canadense, Macklem também vê no "Creative 

Destruction Lab" uma maneira de replicar o sucesso do atual berço da inovação 
americana, o Vale do Silício, reunindo empreendedores experientes, investidores e 
gestores.  

 
Para os pesquisadores desenvolvendo tecnologias, o contato com gestores ajuda a 

descobrir como criar um negócio a partir dos resultados obtidos em pesquisas. "Eles 
sabem muito sobre a ciência da invenção mas eles não sabem exatamente qual 
problema ela vai resolver", diz.  

 
Este ano a Rotman também está lançando um master em gestão de dados, voltado 

para profissionais com formação mais técnica e tecnológica em busca de uma carreira 
como gestor. Já para os alunos de MBA que se envolvem nos novos negócios, além da 
possibilidade de se tornar sócio, a proximidade com o ambiente incerto das startups 

oferece a experiência de "pôr a mão na massa".  
 

"Sentar em uma sala de aula é um bom ambiente para aprender determinadas coisas, 
mas não todas. No laboratório, eles trabalham diretamente com os fundadores das 
startups e precisam lidar com a incerteza de um novo negócio, sem apoio de áreas 

como RH e jurídico, como estão acostumado nas empresas onde trabalhavam", diz. 
Dos cerca de 100 alunos que passam pela disciplina todos os anos sai um misto de 

empreendedores e executivos, que com frequência atuam nas áreas de inovação de 
companhias.  

 
Quando Macklem conversava com CEOs há três anos sobre inteligência artificial, era 
comum ouvir que eles não enxergavam uso para a tecnologia em suas companhias. 

"Isso mudou", diz Macklem. Hoje é difícil uma empresa não estar em busca de mais 
inovação na área com estratégias diversas - seja criando aceleradoras ou espaços de 

coworking para aproximar os funcionários do ambiente mais "disruptivo" das startups, 
ou desenvolvendo braços de inovação dentro do organograma. Para Macklem, 
aprender a diferenciar oportunidades reais de negócio de modismos é também uma 

habilidade essencial para escolas de negócios ensinarem.  
 

"Há muitos objetos brilhantes por aí, e não se deve ficar obcecado por eles sem 
entender o que eles fazem do ponto de vista do negócio. Os fundamentos da gestão 
devem fornecer clareza em um mundo em rápida transformação", diz. Apesar do 

sonoro nome do "Creative Destruction Lab", a postura de Macklem é menos a do antigo 
slogan do Facebook popularizado como máxima do Vale do Silício - "movimente-se 



rápido e quebre coisas" - e mais a de alguém que já assistiu de perto aos efeitos de 
corrida exagerada para alavancar o risco. Na crise de 2008, Macklem era o número 
dois no banco central canadense e participou do conselho do G-20 durante a 

recuperação da economia. Hoje, ele é presidente do conselho do Global Risk Institute, 
organização voltada para pensar a área de risco no mercado financeiro.  

 
"A chave para mentalidade de 'quebrar coisas' é quebrar coisas pequenas. É uma ideia 

que é consistente com a gestão de riscos, e não significa que você não deve assumir 
riscos, mas sim que precisa fazê-lo com os olhos abertos", diz.  
 

Desenvolver profissionais com uma visão ampla da área é outro papel importante para 
escolas de negócios, na sua opinião. Este ano a escola está lançando o primeiro master 

em gestão de riscos financeiros, que aborda temas como ameaças cibernéticas, riscos 
de estratégia e os decorrentes de novas tecnologias.  

 

CNI: manutenção da Selic em patamar baixo depende de ajuste e Previdência 

08/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
Em comentário sobre a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco 
Central (BC), que reduziu a taxa básica de juros da economia em 0,25 ponto 

porcentual, para 6,75% ao ano, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) afirmou 
nesta quarta-feira, 7, que a manutenção dos juros em patamar historicamente baixo 

depende do ajuste das contas públicas e da reforma da Previdência.  
 
A entidade aponta que, com a Selic a 6,75% ao ano, os juros reais recuaram para 

2,5% ao ano. “A manutenção dos juros nesse patamar exige rigor com o ajuste fiscal”, 
alerta o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, para quem “o equilíbrio 

permanente das contas públicas depende, sobretudo, da aprovação da reforma da 
Previdência”.  
 

A recente volatilidade no mercado externo e a perspectiva de elevação dos juros norte-
americanos ao longo do ano, ressalta a CNI, são elementos que podem limitar novos 

cortes na Selic. 
 

Governo não aceita discutir Refis para micro e pequenas antes da Previdência 

08/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

Em reunião com entidades representantes das micro e pequenas empresas, o ministro 
da Secretaria de Governo, Carlos Marun, reiterou que a prioridade do presidente Michel 
Temer é tentar votar a reforma da Previdência antes de o Congresso pautar a análise 

do veto do projeto de Refis para as micro e pequenas empresas.  
 

Segundo fontes, o apelo do ministro não foi contestado pelos empresários, que, no 
entanto, já se articulam para levar a pressão pela derrubada do veto ao Congresso 

logo após o carnaval. “A batalha será no Congresso”, disse uma fonte.  
 
Segundo apurou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, o 

presidente do Senado, Eunicio Oliveira, a quem cabe pautar a matéria que terá que 
ser apreciada em uma sessão do Congresso, já acertou com Temer que não levará o 

tema a votação antes do dia 20.  
 
Temer teria pedido a Eunicio este prazo para ver se encontra uma “alternativa” para 

o imbróglio. As entidades pedirão uma reunião com Eunicio logo depois do carnaval 
para tentar acelerar a apreciação do veto.  

 
Apesar de ter acordado com o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, que 
não iria se opor a derrubada do veto, segundo representantes da entidade, o governo 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/cni-manutencao-da-selic-em-patamar-baixo-depende-de-ajuste-e-previdencia/
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agora tem dados sinais de que não vai apoiar a derrubada do veto. Marun, no entanto, 
disse na reunião que o governo vai cumprir a promessa e não se opor as articulações 
para que o veto seja derrubado.  

 
No início do ano, Temer e Afif se encontraram em São Paulo e na ocasião o presidente 

informou que vetaria o projeto para não ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas se 
comprometeu a trabalhar para ver o projeto aprovado nos próximos meses. Na 

ocasião, Afif lembrou que o Refis foi aprovado de forma unânime pelo Congresso e que 
salientou que o desejo do presidente era aprovar a medida.  
 

Mais cedo, em coletiva de imprensa antes de receber os representantes da entidade, 
Marun afirmou que se a pressão para que a derrubada do veto do Refis fosse 

condicionante para o apoio a reforma da Previdência haveria um impasse. Segundo 
Marun, os microempresários precisam “ter calma”, pois a questão do Refis será vista 
apenas após a reforma da Previdência. “Até porque um Brasil vai existir com a reforma 

e outro Brasil vai existir sem a reforma”, disse.  
 

Na conversa com o ministro, os empresários não contestaram e inclusive reiteraram 
que são a favor da reforma, mas destacaram que o Refis é uma “urgência”.  
 

Participaram da reunião com o ministro, que aconteceu no Palácio do Planalto, 
representantes do Sebrae, da Confederação das Associações Comerciais e 

Empresariais do Brasil (CACB), da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL), da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e outras 
entidades. 

 

Conselheiro pede vistas e suspende processo do Cade contra montadoras 

08/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 
O conselheiro João Paulo Resende pediu vistas e suspendeu o julgamento de um 

processo contra a Fiat, Ford e Volkswagen no Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade). No processo, que se arrasta no órgão há dez anos, a Associação 

Nacional dos Fabricantes de Autopeças (Anfape) acusa as montadoras de conduta 
anticompetitiva por impedir fabricantes independentes de produzirem peças externas 
para reposição, como para-choques, lataria, faróis e retrovisores.  

 
As montadoras alegam que as chamadas peças aparentes estão sob registro de 

propriedade industrial por terem design diferenciado para cada modelo, e têm 
recorrido à Justiça para suspender a produção dos artigos por outras empresas. Mas 
as fabricantes independentes afirmam que o registro só vale para as peças utilizadas 

na fabricação, não para os produtos de reposição.  
 

O processo tem até agora um voto contra e um a favor das montadoras. Nesta quarta-
feira, o conselheiro Maurício Maia votou pelo arquivamento do processo por ter 

entendido que as montadoras vinham apenas exercendo um direito previsto em lei e 
não viu conduta irregular. “Não há provas de nenhum abuso concorrencial. As 
empresas pedem um exercício de direito previsto em lei, que é a propriedade 

intelectual”, afirmou.  
 

Maia havia pedido vista do processo após o relator, conselheiro Paulo Burnier, votar 
pela condenação das empresas em novembro, quando pediu a aplicação de multas de 
R$ 4,2 milhões. Burnier afirmou que a manutenção do direito de propriedade industrial 

no mercado de reposição cria um monopólio ao qual o consumidor estará preso após 
comprar o veículo.  

 
“A única forma de atuar nesse mercado é copiando o desenho da peça original. O 
exercício de propriedade industrial nesse mercado impede a concorrência”, afirmou. 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/conselheiro-pede-vistas-e-suspende-processo-do-cade-contra-montadoras/


Bancos de montadoras projetam aumento de 15% nos financiamentos em 

2018 

08/02/2018 – Fonte: Automotive Business 

 
Juros em baixa e estabilidade econômica ajudarão a manter a retomada dos 

negócios  
 

A reação do mercado em 2017 refletiu em bons resultados para as financeiras: o 
volume total de crédito liberado para o financiamento de veículos atingiu os R$ 101,1 
bilhões e pela primeira vez desde 2014 superou a casa dos R$ 100 bi. O total ficou 

22% acima do verificado no ano anterior e também superou a estimativa da Anef, 
associação dos bancos de montadoras, que esperava montante de R$ 90,6 bilhões 

para o ano.  
 
Com o resultado, a estimativa para 2018 é otimista e aponta para crescimento de 15% 

do total de crédito destinado à compra de veículos, equivalente a R$ 116,4 bilhões. A 
projeção é baseada na manutenção da retomada dos negócios que começou no ano 

passado. Para o saldo de financiamento, a Anef prevê R$ 185,1 bilhões este ano, o 
que representaria aumento de 8,6% sobre os R$ 170,5 bilhões de 2017.  
 

Segundo o executivo, havia uma demanda muito reprimida pelo crédito. “O brasileiro 
é muito consciente e só fecha um negócio quando tem certeza de que terá condições 

de quitá-lo”, acrescenta Montenegro. 
 
Os números do balanço comprovam o ambiente mais favorável: as taxas de juros 

praticadas pelos bancos de montadoras foram de 18,85% ao ano e de 1,45% ao mês 
- as menores desde dezembro de 2014. Os índices cobrados pelas demais instituições 

independentes (bancos comerciais e públicos) foram de 22,2% ao ano e de 1,68% ao 
mês – mais baixos do que os cobrados há três anos, que foram, de 22,3% e 1,69%, 
respectivamente. 

 
Entre as modalidades, o financiamento via CDC (crédito direto ao consumidor) 

respondeu por 48% dos negócios fechados para a compra de automóveis e veículos 
leves, enquanto 45% pagaram à vista. Consórcios e leasing responderam por 5% e 
2%. No segmento de veículos pesados, que inclui caminhões e ônibus, o Finame foi 

responsável por 61% dos contratos, seguido pelo CDC, com 20%, compras à vista, 
com 10%, consórcios com 6% e leasing, com 2%.  

 

Grandes bancos acompanham BC e anunciam nono corte nos juros do crédito 

08/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Bradesco e Santander anunciaram na sequência da 

decisão do Banco Central de cortar a básica de juros da economia – a Selic -, de 7,00% 
para 6,75% ao ano, que vão repassar a redução para suas principais linhas de crédito. 

Os juros menores vão beneficiar, conforme comunicados dessas instituições, pessoas 
físicas e jurídicas. Trata-se da nona redução consecutiva que os bancos anunciam 
desde o início do processo de afrouxamento monetário por parte do Banco Central.  

 
No Banco do Brasil, as novas taxas começam a valer a partir da próxima sexta. No 

caso das pessoas físicas, o juro menor será para os empréstimos em que o cliente 
oferecer seu automóvel como garantia, nos quais as taxas serão reduzidas de 1,83% 
ao mês para 1,73% ao mês, na faixa mínima. Já no caso das linhas em que o cliente 

oferece seu imóvel como garantia, o chamado home equity, os juros mínimos passam 
de 1,40% ao mês para 1,38% ao mês.  

 
No financiamento de veículos novos e seminovos, contratados via canal mobile – no 
aplicativo do BB -, a taxa passará para 0,93% ao mês, ante 0,95% ao mês cobrados 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27005/bancos-de-montadoras-projetam-aumento-de-15-nos-financiamentos-em-2018
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27005/bancos-de-montadoras-projetam-aumento-de-15-nos-financiamentos-em-2018
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/grandes-bancos-acompanham-bc-e-anunciam-nono-corte-nos-juros-do-credito/


até então. Para as linhas de empréstimo pessoal sem garantia, o juro mínimo será 
reduzida de 3,33% ao mês para 3,31% ao mês.  
 

O BB destaca ainda que também reduzirá os juros para pessoas jurídicas. Na linha 
desconto de cheque, as taxas mínimas passarão para 1,32% ao mês ante 1,34%. No 

desconto de títulos, vão cair dos atuais 1,16% ao mês para 1,14% ao mês. Os juros 
de linhas de capital de giro e antecipação de recebíveis para lojistas também ficarão 

mais atrativos.  
 
O Santander informou que as novas taxas vão valer a partir da próxima segunda-feira, 

dia 12. O juro mínimo do financiamento de veículos cairá de 1,08% para 0,97% ao 
mês. No crédito pessoal, passará de 1,59% para 1,57% ao mês, e, no cheque especial, 

de 2,25% ao mês para 2,23% ao mês.  
 
“Estamos no menor patamar histórico da taxa básica no País. Temos o compromisso 

de levar a dinâmica de redução deste componente dos juros bancários aos nossos 
clientes, para que eles possam prosperar cada vez mais”, afirma Eduardo Jurcevic, 

superintendente executivo de Produtos de Crédito à Pessoa Física do Santander.  
 
Já o Bradesco informou que vai repassar o corte de 0,25 ponto porcentual da taxa 

Selic em suas principais linhas de crédito de pessoa física e pessoa jurídica.  
 

No Itaú Unibanco, as novas taxas passam a valer a partir do dia 14. Segundo o banco, 
haverá redução das taxas do empréstimo pessoal para pessoas físicas, com a taxa 
mínima passando de 1,48% para 1,37% ao mês. Para micro e pequenas empresas, 

serão alterados os juros cobrados na linha de capital de giro.  
 

O banco destaca ainda, em nota à imprensa, que no crédito a veículos, no qual 
apresentou crescimento do volume concedido no quarto trimestre de 2017 pela 
primeira vez em 21 trimestres, já vem reduzindo a taxa de financiamento, convergindo 

com a queda da Selic.  
 

Apesar da redução dos juros, que caíram ao menor patamar na história do País, o 
presidente executivo do Itaú Unibanco, Candido Bracher, afirmou na terça-feira, 6, em 
conversa com a imprensa, que espera que os spreads se mantenham estáveis neste 

ano a despeito da queda da Selic e da agenda do BC para baixar o custo financeiro do 
País. Tende a contribuir para isso, conforme ele, uma maior demanda por crédito que 

deve elevar o volume de empréstimos e, consequentemente, compensar menores 
margens.  
 

Para o presidente da Austin Rating, Erivelto Rodrigues, os bancos terão de buscar 
formas de compensar a queda dos juros neste ano, já que as margens financeiras 

serão impactadas tanto do lado da tesouraria quanto nas transações de crédito.  
 

“Não terá outro jeito – para os bancos compensarem as menores margens – se não 
crescer a carteira de crédito com qualidade neste ano”, avalia ele, em entrevista ao 
Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, e que espera que o 

crédito cresça 8% neste ano após dois exercícios consecutivos de queda. 
 

Plenário aprova restrição de substituição tributária sobre micro e pequenas 
empresas 

08/02/2018 – Fonte: Senado Notícias 

 
Plenário aprova restrição de substituição tributária sobre micro e pequenas 

empresas 
 Proposições legislativas 
 PLS 476/2017  
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O Plenário aprovou, nesta quarta-feira (7), projeto de lei (PLS 476/2017 – 
Complementar) de autoria da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) que pretende 

impor mais restrições à aplicação do regime de substituição tributária do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) a micro e pequenas empresas 
optantes do Simples Nacional. O texto segue para análise da Câmara dos Deputados. 

 
O projeto surgiu no âmbito do Grupo de Trabalho de Reformas Microeconômicas, 

criado por iniciativa do presidente da CAE, senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), com 
o apoio do senador Armando Monteiro (PTB-PE), que o coordenou.  
 

A missão do grupo era identificar os principais obstáculos vinculados ao chamado 
Custo Brasil e oferecer saídas para facilitar a atividade empreendedora e empresarial 

no país, a fim de estimular a geração de emprego e renda. 
 
Segundo ressaltou Armando, o objetivo do projeto é promover melhorias na redação 

da relação de produtos sujeitos ao regime de substituição tributária – disposta no 
Estatuto da Micro e Pequena Empresa – de forma a reduzir excessos na aplicação do 

dispositivo. Para isso, aperfeiçoa mudanças feitas na legislação em 2014 que 
restringem a aplicação do regime de substituição tributária do ICMS a esse segmento 
empresarial. 

 
O impacto dessas mudanças, na época em que foram implantadas, foi amortecido pela 

regulamentação do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), que, de acordo 
com Armando, foi muito inflexível e não permitiu que as micro e pequenas empresas 
fossem tão beneficiadas quanto poderiam ter sido. O PLS 476 busca reverter esse 

quando, explicou o senador. 
 

- Alargaram demasiadamente a utilização do instrumento da substituição tributária, 
que penaliza sobretudo as pequenas empresas. O esforço do Senado em 2014 para 
listar os produtos cuja atividade se vincula às pequenas empresas foi inteiramente 

prejudicado, porque a regulamentação estabeleceu um limite muito pequeno para a 
receita bruta das empresas que seriam beneficiadas. 

 
O projeto foi aprovado pelo Plenário com 48 votos favoráveis e nenhum contrário. 

 
Efeitos negativos 
O senador José Serra (PSDB-SP) argumentou contra a aprovação do projeto. Segundo 

ele, restringir a substituição tributária pode trazer efeitos negativos para os cofres dos 
estados. 

 
- A substituição tributária foi um artifício implantado por estados para aumentarem 
sua arrecadação. Em lugar de cobrarem o ICMS nas diferentes etapas, cobra-se tudo 

na origem. Há um efeito anti-sonegação poderoso. 
 

Serra afirmou que o projeto pode provocar um prejuízo de até R$ 17 bilhões nas 
finanças estaduais, na forma de atrasos na arrecadação – segundo um estudo 
conduzido por secretários estaduais de Fazenda. Ele urgiu os senadores a refletirem 

mais sobre a proposta. 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/131776
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/131776
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm


A senadora Kátia Abreu (PMDB-TO), favorável ao texto, ressaltou que a substituição 
tributária foi concebida quando ainda não existiam mecanismos transparentes de 
arrecadação, mas hoje as secretarias estaduais já dispõem desses instrumentos e 

podem implementá-los. Caso não o façam, afirmou ela, não podem esperar que as 
empresas arquem com o atraso. 

 
- As empresas não são obrigadas a bancar a má gestão dos estados e antecipar o 

pagamento de impostos – criticou ela. 
 
O senador José Pimentel (PT-CE) disse que o projeto não está andando de forma 

precipitada, e lembrou que ele foi concebido depois de muitos debates no Grupo de 
Trabalho de Reformas Microeconômicas. 

 
O relator, Armando Monteiro, observou que o texto não extingue o mecanismo da 
substituição tributária, apenas cria restrições para seu uso. Armando também disse 

desconfiar do número citado por Serra referente às eventuais perdas de arrecadação 
dos estados. 

 
Histórico 
Na substituição tributária, a responsabilidade pelo ICMS devido em operações ou 

prestações de serviços é atribuída a outro contribuinte. De acordo com Armando 
Monteiro, o principal efeito negativo da inclusão de um produto nesse regime de 

tributação do ICMS é que ele equipara as empresas optantes pelo Simples Nacional às 
demais empresas que operam na produção desse produto. 
 

Outras desvantagens associadas são o custo financeiro representado pelo 
recolhimento antecipado do imposto e a maior complexidade para seu recolhimento, 

no caso das empresas que atuam como substituto tributário. 
 
Na perspectiva de amenizar esses efeitos negativos, a lei que rege as micro e pequenas 

empresas recebeu ajustes em 2014. Assim, foram especificados produtos e setores 
nos quais o recolhimento do ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST) continuaria sendo 

feito pelas empresas ligadas ao Simples Nacional fora do Documento de Arrecadação 
do Simples Nacional (DAS). O DAS é um documento único de arrecadação que reúne 
os impostos e as contribuições a serem recolhidos mensalmente pelos optantes do 

Simples. 
 

A regulamentação dessas mudanças pelo Conselho Nacional de Política Fazendária 
(Confaz) prejudicou essa mudança. Ao estabelecer que empresas com receita bruta 
anual superior a R$ 180 mil possuem escala industrial relevante, o Confaz manteve a 

sujeição da maioria dos micro e pequenos empresários ao ICMS-ST. 
 

Correção 
Além de alterar o limite de caracterização da escala industrial relevante, o PLS 476 

acrescenta novos produtos para enquadramento no regime do ICMS-ST: sorvetes, 
cafés, mates e produtos de cutelaria.  
 

A inclusão desses produtos foi justificada no relatório pela pouca relevância que os 
pequenos fabricantes têm na receita bruta total e, portanto, na base tributável. A 

iniciativa não acarretaria ainda impacto significativo na arrecadação estadual e livraria 
um grande número de pequenos empreendimentos dos efeitos negativos do regime 
de substituição tributária. 

 
Uma emenda de Plenário do senador José Pimentel, acatada por Armando Monteiro, 

inclui na cobertura pretendida pelo projeto as bebidas alcoólicas produzidas ou 
vendidas no atacado por micro e pequenas cervejarias; micro e pequenas vinícolas; 
produtores de licores; e micro e pequenas destilarias. 

 



“Trata-se de produtos cuja distribuição da receita entre os fabricantes tem semelhança 
com aquela dos produtos já cobertos pelo expediente da escala industrial relevante 
[de modo que] a arrecadação estadual não sofreria impacto significativo e um grande 

número de novos pequenos fabricantes deixaria de sofrer os efeitos negativos [da 
substituição tributária]”, argumentou Pimentel. 

 

Senado aprova projeto que muda valor para substituição tributária na 
cobrança do ICMS; entenda 

08/02/2018 – Fonte: G1 
 

Hoje, empresas com faturamento mínimo de R$ 180 mil por ano recolhem 
ICMS de toda a cadeia produtiva e repassam ao preço da mercadoria. Valor 

do faturamento passará para R$ 4,8 milhões. 

 

O Senado aprovou nesta quarta-feira (7) um projeto que aumenta o valor mínimo para 
que empresas sejam enquadradas no modelo de substituição tributária na cobrança 
do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).  

 
Atualmente, o valor para enquadramento das empresas nesse modelo é a partir de R$ 

180 mil de receita bruta ao ano. A proposta aumenta esse valor para R$ 4,8 milhões. 
O texto segue para análise da Câmara dos Deputados.  

 
Pelo modelo da substituição tributária, o imposto é cobrado da empresa produtora da 
mercadoria por toda a cadeia produtora. Ou seja, a empresa no início da cadeia 

produtiva recolhe o imposto devido por todos os demais integrantes da cadeia, 
embutindo o tributo no preço do produto.  

 
Por exemplo, uma empresa produz biscoito. Em seguida, o produto é levado para a 
que faz a embalagem. Depois, para a que distribui e, por fim, para a que vende.  

 
Pela regra atual, se o faturamento da que produz o biscoito for igual ou superior a R$ 

180 mil, a companhia recolhe o ICMS de toda a cadeia produtiva e repassa ao preço 
da mercadoria.  
 

Defensores da proposta argumentam que a medida pode aumentar a competitividade 
de micro e pequenas empresas, que continuariam a pagar o ICMS, mas dentro do 

Simples Nacional, com alíquota menor.  
 
Debate  

Durante a sessão, o senador José Serra (PSDB-SP) defendeu que o projeto voltasse à 
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) para ser mais discutido. Serra argumentou 

que o impacto fiscal da medida precisava ser examinado.  
 
"Trata-se de uma mudança que, no tempo, produz uma perda de R$17 bilhões. Esse 

é um número a ser examinado. Eu faço um apelo aos nossos colegas para que não se 
vote esta questão, porque são R$17 bilhões em um período de crise de finanças 

públicas estaduais, municipais, federais e de todos", afirmou.  
 
A senadora Kátia Abreu (sem partido-TO), por sua vez, defendeu a proposta.  

 
"Para quem não está se lembrando, a substituição tributária é a antecipação do 

imposto antes de o cidadão vender. Isso é um absurdo, isso destrói as empresas do 
país", disse.  
 

Relator do projeto, Armando Monteiro (PTB-PE) disse que a proposta é "fundamental 
para melhorar o ambiente de operação das micro e pequenas empresas".  

https://g1.globo.com/politica/noticia/senado-aprova-projeto-que-muda-limite-para-substituicao-tributaria-na-cobranca-do-icms-entenda.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/senado-aprova-projeto-que-muda-limite-para-substituicao-tributaria-na-cobranca-do-icms-entenda.ghtml


"Este é um dos mais relevantes projetos que trará, sem nenhuma dúvida, um impacto 
muito positivo no nível de atividade das empresas no Brasil, especialmente as 
pequenas empresas", completou.  

 

Eduardo Braga busca solução para migração de empresas brasileiras para o 
Paraguai 

08/02/2018 – Fonte: Senado Notícias 

 

 
 Proposições legislativas 

 RQS 19/2018  
 

Preocupado com transferência de operações de empresas brasileiras para o Paraguai, 
o senador Eduardo Braga (PMDB-AM) pediu em Plenário, nesta quinta-feira (8), o 
apoio dos senadores para a criação de comissão externa de senadores para averiguar 

in loco a situação e propor soluções. Segundo ele, indústrias brasileiras têm se 
instalado no país vizinho devido aos impostos mais baixos e à energia barata gerada 

pela Usina de Itaipu. 
 
De acordo com o senador, sete em cada dez indústrias que se instalaram no Paraguai 

nos últimos cinco anos são brasileiras. O número de empresas que pediram 
informações sobre como operar no país vizinho cresceu quase 64% em 2017, tendo 

sido realizadas 445 consultas contra 272 em 2016. 
 
Braga destacou que os produtos gerados por estas indústrias têm o Brasil como 

principal mercado e chegam ao país sem pagar impostos de importação. Para o 
senador, é urgente encontrar uma solução para a fuga de investimentos e a perda de 

postos de trabalho no Brasil: 
 

— As ditas zonas de maquila já geram 11 mil empregos que poderiam estar sendo 
gerados no Brasil. Estou pedindo a aprovação de um requerimento, com a anuência 
dos líderes, para verificarmos in loco o que está acontecendo. É um movimento que 

vai atingir nãos apenas a Zona Franca de Manaus, mas deslocar investimentos do Rio 
Grande do Sul. Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul. 

 
O requerimento está na pauta do Plenário. 
 

Eduardo Braga diz que o Brasil dá incentivos fiscais para o Paraguai 

08/02/2018 – Fonte: Senado Notícias 

 
O senador Eduardo Braga (PMDB-AM) manifestou nesta quarta-feira (7) a preocupação 
com o que chamou de “concorrência desleal” da política de incentivos fiscais do 

Paraguai. Segundo ele, indústrias brasileiras têm se instalado no país vizinho, devido 
aos impostos mais baixos e à energia barata gerada pela Usina de Itaipu. 

 
De acordo com o senador, além dos investimentos brasileiros, empresas estrangeiras 
que poderiam se instalar aqui estão escolhendo o Paraguai. Braga destacou que os 

produtos gerados por estas indústrias têm o Brasil como principal mercado e chegam 
ao país sem pagar impostos de importação. 
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O senador acrescentou que estes itens vindos do Paraguai chegam ao Brasil passando 
por menos exigências do que a produção da Zona Franca de Manaus. Além disso, 
Eduardo Braga lamentou que o Brasil esteja perdendo postos de trabalho. 

 
— Já são nada mais nada menos do que 11 mil empregos gerados por empresas 

brasileiras no Paraguai. Sem nenhuma restrição aos investimentos brasileiros no 
Paraguai, mas que as regras sejam as mesmas — afirmou. 

 

Artigo: A guerra pela tributação sobre bens digitais 

08/02/2018 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
À luz das regras atuais, o mesmo fato – disponibilização de músicas ou filmes 

pela internet, por exemplo – pode dar ensejo à cobrança do ISS ou ICMS 

 

As normas federais e estaduais acirram cenário caótico da guerra por tributação sobre 
bens digitais entre estados e municípios. A legislação tributária brasileira é anacrônica 

e falha, sendo um dos principais entraves ao desenvolvimento da economia, impedindo 
que novos investimentos cheguem ao Brasil.  
 

Além disso, de forma totalmente dissociada da realidade mundial, há reconhecido 
excesso na tributação sobre o consumo. Estudos demonstram que os 10% mais pobres 

da população brasileira gastam 32% da renda em tributos, contra 21% dos 10% mais 
ricos. Se forem considerados apenas os tributos indiretos, a parcela mais pobre 

compromete 28% da renda com tributos, contra 10% da camada mais rica. 
 
Soma-se a isso a complexidade do sistema tributário nacional, com 27 leis diferentes 

sobre ICMS e ao menos 5.570 normas de ISS dos municípios. No mais, a repartição 
de competências entre União, estados e municípios fomenta ambiente de incerteza e 

completa insegurança jurídica, especialmente quando se trata de conflito entre eles, 
que invocam, simultaneamente, o poder de exigir do contribuinte tributos em geral, 
não raro sobre um mesmo fato, o que gera o fenômeno da bitributação.  

 
As peculiaridades do Brasil agravam ainda mais o problema na medida em que, ao 

contrário do que ocorre na Europa e nos Estados Unidos, a tributação indireta sobre 
consumo está dividida entre municípios, que têm competência para cobrar impostos 
sobre serviços, e estados, aos quais cabe tributar a circulação de mercadorias, tudo 

conforme nossa Constituição estabelece.  
 

Ao contrário do que ocorre na Europa e nos Estados Unidos, a tributação indireta sobre 
consumo está dividida entre municípios 
 

Ocorre, entretanto, que o mundo moderno e a tecnologia trouxeram mudanças 
significativas na vida das pessoas e impactaram diretamente nos antigos conceitos 

adotados pela nossa Constituição sobre mercadoria (bens corpóreos) ou serviços 
(obrigação de fazer). 
 

A realidade torna cada mais evidente que estas premissas não se prestam a regular 
adequadamente a tributação dos chamados “bens digitais” ao haver falta de 

flexibilidade que permita tributar adequadamente as novas modalidades negociais 
oriundas da economia globalizada e feitas no ambiente virtual. Esse contexto favorece 
o acirramento da disputa por receitas entre estados e municípios.  

 
Prova disso é a edição, no estado de São Paulo, do Decreto 63.099, publicado em 23 

de dezembro de 2017 e passando a surtir efeitos a partir de 1.º de abril de 2018, 
possibilitando que o estado de São Paulo passe a exigir o ICMS do “site ou a plataforma 
eletrônica que realize a venda ou a disponibilização, ainda que por intermédio de 

http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/aguerra-pela-tributacao-sobre-bens-digitais-5i9aw3sgx24i2xvglftiytfc7


pagamento periódico, de bens e mercadorias digitais mediante transferência eletrônica 
de dados”. 
 

Este decreto, apesar de não mencionar expressamente, tem como fundamento de 
validade o Convênio ICMS 106/17, aprovado pelo Conselho Nacional de Política 

Fazendária (Confaz) e publicado em 5 de outubro de 2017, que trata sobre os 
procedimentos de cobrança do ICMS às “operações com bens e mercadorias digitais 

comercializadas por meio de transferência eletrônica de dados”, e que produzirá 
efeitos a partir de abril de 2018. 
 

Em que pese o referido decreto não ter base legal, o que por si só enseja discussões 
de toda ordem quanto à legalidade da exigência tributaria em si, há outro problema 

de contornos ainda maiores, cujos efeitos são absolutamente nefastos para os 
contribuintes em geral, notadamente a bitributação que poderá surgir em razão do 
evidente conflito de normas. 

 
Isso porque em 2016 foi publicada a Lei Complementar 157/2016, pela qual se alterou, 

em parte, a Lei Complementar 116/03, que trata do Imposto Sobre Serviços (ISS). A 
lei deu aos municípios a competência para cobrar e exigir ISS sobre o seguinte serviço: 
“1.9.  

 
Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdo de áudio, vídeo, imagem e texto 

por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a 
distribuição de conteúdo pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que 
trata a Lei no 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS), o que atenderia 

o desejo dos fiscos municipais em tributar, pelo ISS, grandes empresas multinacionais 
que disponibilizam serviços de fornecimento de conteúdo via streaming. 

 
Da forma como está posto, é inevitável que haja conflito entre estados e municípios 
na busca pela tributação dos bens digitais, pois, à luz das regras mencionadas acima, 

o mesmo fato – disponibilização de músicas ou filmes pela internet, por exemplo – 
pode dar ensejo à cobrança do ISS ou ICMS, dependendo exclusivamente da 

interpretação da autoridade fiscal respectiva, o que expõe contribuintes a uma 
iminente dupla tributação. 
 

Este panorama é terrível para os negócios, pois a imprecisão e a insegurança jurídica 
favorecem companhias mal-intencionadas e fomentam a sonegação de impostos. De 

outro lado, pune severamente as empresas que procuram agir em conformidade com 
a lei, pois não há o mínimo de previsão ou planejamento, tornando tarefa impossível 
estabelecer quais serão os custos tributários envolvidos na atividade respectiva, o que 

no mundo atual é impensável.  
 

É claro que todas as transações de bens e serviços são passiveis, em tese, de 
tributação; entretanto, também não é menos certo que existam regras claras que 

proporcionem o mínimo de segurança jurídica e legalidade aos contribuintes, até para 
que seja homenageado o princípio da neutralidade tributária de modo a não gerar 
desequilíbrios concorrenciais sobre as atividades econômicas. 

 
A solução passa por uma reforma que altere drasticamente o sistema tributário, quem 

sabe unificando ISS e ICMS no IVA  
 
É preciso destacar que as empresas de tecnologia, principais afetadas por essas 

alterações, faturaram ao longo de 2017 algo em torno de US$ 155 bilhões, segundo 
dados da Forbes. O que torna ainda mais premente a necessidade de se buscar 

soluções efetivas para que tais companhias continuem a gerar empregos e renda no 
Brasil.  

 
O tema não é fácil; a solução, ou ao menos a mitigação, para tamanha desordem 
passa necessariamente por uma reforma que altere drasticamente o sistema 



tributário, quem sabe unificando ISS e ICMS no IVA (Imposto sobre Valor Agregado), 
com definições claras sobre repartição das receitas, definidas na Constituição entre 
estados e municípios. Todavia, inúmeras propostas neste sentido têm sido travadas 

ou simplesmente não evoluem, pois esta alteração pressupõe perda de poder 
(competência tributária), do qual prefeitos e governadores em geral não querem abrir 

mão. 
 

Outras propostas surgem no campo acadêmico, como a elaboração de uma lei 
complementar nacional que regulamente para todos os entes (estados e municípios) 
as regras e limites que devem ser observados na tributação dos bens digitais, ou 

mesmo a criação de uma plataforma ou sistema de arrecadação nacional que 
padronizasse ao menos os recolhimentos a título de ICMS e ISS, sem alteração direta 

na competência. Com isso, os contribuintes teriam maior segurança jurídica e 
gastariam menos tempo no cumprimento de obrigações acessórias, outro ponto 
negativo do nosso sistema tributário.  

 
Entretanto, enquanto mudanças não são aprovadas, novamente restará aos 

contribuintes prejudicados ou afetados pela bitributação a procura pelo Poder 
Judiciário, que também não tem uniformidade de entendimento sobre a matéria e 
sujeita os jurisdicionados a uma verdadeira loteria. Sem falar nos altos custos 

envolvidos com processos e toda a incerteza sobre um desfecho favorável. 
 

(Átila Melo Silva é advogado especialista em Direito Tributário). 
 

OIT pede que governo avalie a revisão de pontos da reforma trabalhista 

08/02/2018 – Fonte: G1 
 

Organização Internacional do Trabalho manifestou preocupação com pontos 
que tratam da prevalência do negociado sobre o legislado. 

 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) pediu que o governo federal examine 

a revisão de pontos da reforma trabalhista que tratam da prevalência de negociações 
coletivas sobre a lei, o chamado acordado sobre o legislado.  
 

A recomendação foi feita no relatório do Comitê de Peritos da OIT, publicado nesta 
quarta-feira (7), e é uma resposta a questionamentos feitos pela Confederação Única 

dos Trabalhadores (CUT) no passado ao organismo internacional.  
 
O OIT questiona especificamente os artigos 611-A e 611-B, inseridos na Consolidação 

das Leis do Trabalho na reforma. O primeiro trata das situações em que a convenção 
coletiva e o acordo coletivo têm prevalência sobre a lei, e o segundo quando isso não 

é permitido.  
 
No parecer, a OIT pede que o governo avalie a revisão destes trechos da nova lei, 

após consultar "parceros sociais", de forma a tornar a legislação compatível à 
Convenção nº 98 da OIT, norma ratificada pelo Brasil que trata do direito de 

sindicalização e de negociação coletiva. E pede que o governo envie seus comentários 
aos apontamentos feitos pela organização ainda neste ano.  
 

O Ministério do trabalho divulgou, por meio de nota, que "o relatório anual do Comitê 
de Peritos da Organização Internacional do Trabalho (OIT) examina políticas e marcos 

legais dos países membros da entidade em relação a um conjunto de convenções 
específicas ou em resposta a observações dos seus constituintes".  
 

"Os comentários sobre o Brasil se dão nesse contexto e são feitos pelos peritos em 
sua capacidade pessoal. Em sua grande maioria, solicitam esclarecimentos sobre 

mudanças legislativas ou políticas públicas específicas face ao disposto nas 

https://g1.globo.com/economia/noticia/oit-pede-que-governo-avalie-a-revisao-de-pontos-da-reforma-trabalhista.ghtml


Convenções da OIT em exame. Como faz todos os anos, o governo brasileiro 
transmitirá oportunamente ao Comitê de Peritos suas observações sobre o Relatório", 
informou.  

 
De acordo com o procurador do Ministério Público do Trabalho (MPT) e assessor 

internacional da instituição, Thiago Gurjão Alves, a possibilidade genérica de 
prevalência do negociado sobre o legislado viola convenções internacionais.  

 
"Esperamos que não só o governo, que deverá responder pelas vias diplomáticas 
adequadas, mas também os atores do sistema judicial, em particular o Poder 

Judiciário, estejam atentos à diretriz expressa do Comitê de Peritos, pois não é possível 
interpretar a legislação ordinária em contrariedade ao que estabelecem convenções 

internacionais ratificadas pelo Brasil", afirmou.  
 
Em comunicado, o MPT destacou que o parecer da OIT pede ainda a revisão da 

possibilidade de contratos individuais de trabalho estabelecerem condições menos 
favoráveis do que aquelas previstas em lei.  

 
A reforma trabalhista estabelece a livre negociação entre empregador e empregado 
com diploma de nível superior e que receba salário igual ou superior a duas vezes o 

teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).  
 

O MPT já havia consultado a OIT sobre violação de convenções durante a tramitação 
da reforma no Congresso e, na ocasião, expressou preocupações em especial quanto 
ao negociado sobre o legislado.  

 
"No Relatório de 2017, o Comitê de Peritos afirmou que a Convenção nº 98 da OIT é 

incompatível com a prevalência das convenções e acordos coletivos sobre a lei para 
reduzir o patamar legal mínimo de proteção dos trabalhadores", comentou o MPT. 
  

A íntegra do relatório pode ser acessada na página da OIT.  
 

Indicador antecedente de emprego aponta retomada da geração de vagas 

formais no Brasil, diz FGV 

08/02/2018 – Fonte: Reuters 

 
O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) registrou alta em janeiro pelo quinto 

mês seguido e indicou aceleração no ritmo de recuperação do mercado de trabalho do 
Brasil no início de 2018, com retomada da geração de vagas formais.  
 

“O cenário de melhora no nível de atividade econômica juntamente com a expectativa 
de contratação futura sugere continuidade da tendência de melhora do mercado de 

trabalho e de retorno à geração de vagas formais em 2018”, disse em nota o 
economista Fernando de Holanda Barbosa Filho, da FGV/Ibre.  

 
O resultado do IAEmp no primeiro mês do ano teve como principal influência os 
indicadores que medem a situação dos negócios para os seis meses seguintes na 

Sondagem de Serviços, e a situação dos negócios atual da Sondagem da Indústria de 
Transformação.  

 
A FGV informou ainda que o Indicador Coincidente de Emprego (ICD), que capta a 
percepção das famílias sobre o mercado de trabalho, teve queda de 3,6 pontos e foi a 

96,7 pontos.  
 

A taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,8 por cento no quarto trimestre do ano 
passado, comparado com 12,4 por cento no terceiro, segundo dados do IBGE. 
Entretanto, a melhora foi sustentada pela informalidade diante da gradual recuperação 

da atividade econômica depois da recessão que marcou o país.  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_617065.pdf
https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN1FS1ET-OBRTP
https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN1FS1ET-OBRTP


Jungmann diz que nenhum país do mundo vende uma empresa estratégica 

como Embraer 

08/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
O ministro da Defesa, Raul Jungmann, destacou a importância da parceria estratégica 

entre a Embraer e a Força Aérea Brasileira para o desenvolvimento tecnológico do 
país, e manifestou preocupação que uma união entre a empresa brasileira e a norte-

americana Boeing poderia ter para o desenvolvimento de novas capacidades militares 
e tecnológicas.  
 

Em artigo publicado no jornal O Estado de S.Paulo nesta quinta-feira, Jungmann disse 
que questões relativas à propriedade intelectual, transferência de tecnologia e o 

controle regulatório e legal por parte do Congresso dos Estados Unidos têm dificultado 
o “desejável jogo ganha-ganha entre Brasil e Estados Unidos”.  
 

“Num modelo de subordinação de governança corporativa, o desenvolvimento de 
novas capacidades militares e tecnológicas ficaria sujeito à legislação estadunidense.  

 
O que poderia implicar a perda de desenvolvimento de tecnologia e conhecimento no 
Brasil”, escreveu Jungmann, acrescentando que as relações que imperam nesta área 

não são regidas pelas leis de mercado, mas por estratégias geopolíticas e de defesa 
nacional.  

 
“Por isso precisamos ser pragmáticos. É importante que as partes compreendam os 
limites impostos e busquem formas construtivas de estruturar relações benéficas, de 

longo prazo, para todos os envolvidos”, disse.  
 

”Daí que nenhum país no mundo vende uma empresa estratégica e líder em tecnologia 
como a Embraer.  

 
 

A Reuters noticiou na semana passada que a Boeing está buscando aprovação em 
Brasília a um plano para criar uma nova empresa englobando as operações de jatos 

executivos e comerciais da Embraer, deixando de lado a área de defesa da empresa 
brasileira.  
 

Segundo duas pessoas familiarizada com as discussões, a estrutura daria à Boeing 
controle operacional e uma participação de 90 por cento na nova empresa.  

 
Representantes da Boeing e da Embraer disseram na quarta-feira que as negociações 
ainda estão em andamento, mas que pontos importantes ainda precisam ser definidos 

 

Centrais pedem a Maia que reforma da Previdência não seja votada este ano 

08/02/2018 – Fonte: Bem Paraná 
 

Representantes das centrais sindicais reuniram-se nesta quarta-feira (7) com o 
presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para pedir que a reforma da 
Previdência não seja votada este ano. A previsão é que a matéria comece a ser 

discutida no dia 19. As informações são da Agência Brasil.  
 

https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN1FS1RF-OBRBS
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN1FS1RF-OBRBS
http://www.bemparana.com.br/noticia/552058/centrais-pedem-a-maia-que-reforma-da-previdencia-nao-seja-votada-este-ano


As centrais pedem que a questão seja bem discutida com a sociedade nas eleições e 
que fique a cargo do próximo governo. A reunião ocorreu na residência oficial de Maia 
em Brasília.  

 
"Na medida em que [a reforma] tiver uma derrota acachapante na Câmara, com 

certeza as bolsas vão cair, o dólar vai subir, será muito ruim para a economia. É bom 
para o Brasil que a discussão seja feita nas próximas eleições", defendeu o deputado 

federal Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força Sindical (SD-SP).  
 
"Não há possibilidade nenhuma de esse assunto que a maioria da sociedade ainda não 

compreendeu direito e quem compreendeu sabe que será prejudicial se for votado. É 
preciso retirar da pauta e fazer um amplo debate com a sociedade", disse a vice-

presidente da CUT (Central Única dos Trabalhadores), Carmen Helena Ferreira Foro.  
 
Participaram da reunião além da Força Sindical e da CUT, representantes da Nova 

Central Sindical de Trabalhadores, UGT (União Geral dos Trabalhadores) e CSB 
(Central dos Sindicatos Brasileiros). De acordo com os participantes, Maia reforçou o 

que já havia dito à imprensa, que colocará a reforma para votação caso haja votos 
suficientes para a aprovação.  
 

Na segunda-feira (5), o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, disse que o 
governo precisa de cerca de mais 40 votos para aprovar a reforma da Previdência na 

Câmara dos Deputados e que conseguirá alcançar o total necessário –308 votos– até 
o dia da votação, em fevereiro.  
 

DÉFICIT De acordo com a Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, 
considerando os dois regimes, o próprio e o geral, a Previdência acumulou um déficit 

em 2017 de R$ 268,799 bilhões.  
 
O governo defende a reforma da Previdência como fundamental para o equilíbrio das 

contas públicas. A reforma propõe a adoção de uma idade mínima -de 65 anos para 
homens e 62 anos para mulheres- e regras de transição com intuito de equilibrar as 

contas públicas para os próximos anos.  
 
Conforme a proposta, trabalhadores do setor privado e servidores públicos deverão 

seguir as mesmas regras, com um teto de R$ 5,5 mil para se aposentar, e sem a 
possibilidade de acumular benefícios.  

 
Para trabalhadores rurais, idosos e pessoas com deficiência sem condições de sustento 
as regras não sofrerão mudanças. Aprovada, ainda este ano, segundo a Secretaria da 

Previdência, a reforma poderá conferir uma redução do déficit do INSS em 2018 de 
R$ 5 bilhões a R$ 6 bilhões. Na terça (6), o presidente Michel Temer admitiu ceder em 

trechos da reforma proposta. 
 

Rodrigo Maia diz que governo ainda não tem 308 votos para a Previdência 

08/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou na noite 
desta quarta-feira, 7, que o governo continua a não ter os 308 novos necessários para 

a aprovação da reforma da Previdência. A contagem indica que há pouco mais de 250 
parlamentares dispostos a aprovar a medida, disse ele após fazer apresentação em 
evento fechado do BTG Pactual.  

 
“Hoje infelizmente ainda não temos os 308 votos”, declarou Maia, destacando que a 

estratégia vai ser construir a maioria na Câmara para conseguir chegar ao número 
necessários. “Uma votação sinalizando que vai perder, há a chance de ter 100 votos 
ou nem ter quórum”, afirmou ao ser perguntado se o governo vai insistir com a votação 

da reforma mesmo sabendo que não tem os votos necessários.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/rodrigo-maia-diz-que-governo-ainda-nao-tem-308-votos-para-a-previdencia/


Sobre a nova mudança do texto da reforma, que reduziu o tempo de contribuição de 
25 anos para 15, entre outras medidas, Maia ressaltou que o importante é com este 
texto “dialogar com outras forças políticas que não estão no debate”, como os prefeitos 

e governadores.  
 

O deputado ressaltou que os dirigentes municipais e estaduais têm uma agenda no 
Congresso de interesse deles e a Previdência é um dos pontos que interessam dentro 

das conversas de reorganização fiscal destas entidades da federação. “Vamos tentar 
com prefeitos e governadores para ver se encontramos uma agenda em comum”, 
afirmou o presidente da Câmara.  

 
“Temos consolidados mais de 250 votos e precisamos agregar outras bases e a base 

de prefeitos e governadores tem muita força com os deputados.” Maia ressaltou que 
no ano passado o déficit previdenciário dos Estados “explodiu”, o que fez os 
governadores reduzirem investimentos em outros itens, como segurança e educação, 

para cobrir o rombo da Previdência.  
 

O parlamentar citou, entre os exemplos, o caso de Minas Gerais, que registrou déficit 
previdenciário de R$ 16 bilhões e o do Rio, que bateu em R$ 12 bilhões. “Essa sangria 
fiscal de todos os entes da federação precisa de um debate racional.”  

 
Maia reforçou que o texto da Previdência será enviado para a votação no próximo dia 

20. “É uma votação que vai ter muito debate. Vamos dar espaço para a oposição 
debater de forma transparente”, declarou o presidente da Câmara, afirmando ser 
defensor da igualdade da previdência pública com a privada. “Essa reforma trata dessa 

igualdade. Essa é uma demanda da sociedade.”  
 

A ideia de procurar os governadores para conseguir apoio dos deputados foi de Maia, 
disse ele a jornalistas. “Eu fui procurado pelos governadores pedindo para pautar 
projetos que garantam receitas para os governos. O Congresso não tem mais condição 

de todo ano garantir receitas para prefeitos e governadores sem um debate sério sobre 
a questão da despesa.” 

 

Maia quer apoio de governadores e prefeitos para aprovar reforma 

08/02/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Interesses dos estados e municípios será usado para conquistar votos  

 

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), espera conseguir os votos que faltam 

—nas contas do governo— para a aprovação da Reforma da Previdência em articulação 
com prefeitos e governadores. 

 
Uma votação dessa sinalizando que vai perder tem a chance de ter 100 votos ou de 
não ter quórum, afirmou nesta quarta-feira (7), após participar de evento para 

investidores em São Paulo. 
 

São necessários 308 dos 523 deputados para aprovação da PEC (projeto de emenda 
à Constituição) na Câmara. Maia calcula que o governo tem pouco mais de 250 votos. 
"A sinalização para a sociedade (caso não seja aprovada a Reforma) é que nem esse 

e nem o próximo parlamento estão próximos de aprovar a Reforma da Previdência", 
avaliou. 

 
Apesar da declaração, Maia afirma que a PEC entrará na pauta no dia 20 e deve ficar 
entre três e quatro dias em discussão até a votação. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/02/maia-quer-apoio-de-governadores-e-prefeitos-para-aprovar-reforma.shtml


"Eles (governadores e prefeitos) têm uma agenda no Congresso que é de interesse 
deles. Vamos tentar conversar e achar pontos em comum para que eles apoiem a 
reforma", explica. 

 
A estratégia adotada pelo presidente da Câmara é despolitizar o debate. Vamos fazer 

um debate fiscal fora desse embate mais quente, ideológico da política e deixar a 
questão fiscal para o debate mais racional, acredita. 

 
Maia destacou a necessidade dos estados apoiarem a Reforma da Previdência e citou 
os déficits de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, como exemplos que 

precisam da Reforma da Previdência. 
 

Palanque 
Maia foi o terceiro pré-candidato que participou do evento promovido pelo banco  BTG 
Pactual. Na terça-feira (6), o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) foi a estrela do 

dia. Antes de Maia, foi a vez do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles almoçar com 
os investidores convidados pelo banco. 

 
A avenida está aberta para qualquer candidato, afirmou Maia, que durante a palestra 
(fechada para a imprensa) analisou a situação dos outros candidatos se valendo dos 

dados de pesquisas que têm realizado para avaliar a viabilidade de sua própria 
candidatura.  

 

‘Temos tempo para uma reforma preventiva’ 

08/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
Negociador técnico da proposta de reforma, o secretário de Previdência do Ministério 

da Fazenda, Marcelo Caetano, diz que ainda há tempo para fazer uma proposta 
preventiva e evitar medidas mais duras.  
 

Qual o prejuízo de não votar a reforma da Previdência agora?  
A reforma é importante por uma questão de igualdade. Para termos um tratamento 

mais igualitário, não fazendo diferença entre deputado, senador, juiz, desembargador 
ou alguém que tenha um emprego de remuneração mais baixa no setor privado.  
 

Outra questão é o ajuste nas contas públicas, para dar sustentabilidade e para não 
chegarmos a uma situação tal como correu em Portugal e Grécia, onde houve a 

necessidade de reduzir o valor dos benefícios.  
 
Vai dar tempo de aprovar a reforma em 2018?  

Ainda temos tempo de fazer uma reforma preventiva. Prevenir é melhor que remediar. 
A proposta tem uma regra de transição longa, que fecha o ciclo da reforma em 20 

anos.  
 

Se não for aprovada agora, por que fica mais caro depois?  
Tem uma questão estrutural. O Brasil passa por um envelhecimento populacional 
muito acelerado. É uma questão técnica, mas que é verdadeira.  

 
O sr. continua confiante?  

Sim. E vamos fazer de tudo para aprová-la o mais rápido possível.  
 
Qualquer alteração que vier na proposta terá de levar em consideração três grandes 

fatores: que contribua para reduzir a desigualdade do País; o impacto fiscal; e como 
a alteração torna o ambiente mais propício à aprovação.  

 
 
 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/02/bolsonaro-e-estrela-em-evento-do-mercado-financeiro.shtml
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Não tem plano B para reforma da Previdência, afirma Meirelles 

08/02/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

O ministro disse que ainda estão faltando votos para aprovação 
  

 
 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em evento em Brasília - Ueslei Marcelino -  
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta quarta-feira (7) que o 

governo federal não tem uma estratégia caso a reforma da Previdência não seja 
aprovada no Congresso. 
 

"Não tem plano B. A ideia é a aprovar a reforma. Se trabalhássemos com outra 
estratégia entramos enfraquecidos", avalia o ministro após participar de um encontro 

com investidores. 
 
O ministro afirmou que ainda estão faltando votos, mas entende que é possível a 

aprovação, porque, diz, o número está aumentando. "Houve uma percepção grande 
sobre a necessidade da reforma", afirmou. 

 
Meirelles destacou mais uma vez que a reforma é fundamental para que o governo 

alcance o equilíbrio fiscal. O ministro avalia que até o final de fevereiro a discussão e 
a votação devem ser encerradas na Câmara. 
 

A previsão é que o assunto comece a ser discutido no plenário dia 19. Para ser 
aprovado, o texto da reforma precisa dos votos, em dois turnos, de 308 dos 523 

deputados e de 49 dos 81 senadores. 
 
A versão final do relatório foi apresentada nesta quarta-feira redigida pelo relator da 

PEC (proposta de emeda à Constituição), Arthur Maia (PSB-BA). 
 

Meirelles: novo texto da reforma mantém pouco acima de 50% da proposta 
inicial 

08/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta quarta-feira, 7, que o novo 

texto da reforma da Previdência flexibilizou alguns pontos e mantém “um pouco mais 
de 50%” do impacto fiscal previsto na proposta inicial.  
 

Segundo o ministro, com as alterações, a economia fiscal prevista para 10 anos foi 
reduzida de R$ 800 bilhões para algo em torno de R$ 600 bilhões. Vale observar que, 

em entrevista na terça-feira, 6, o presidente Michel Temer afirmou que a economia 
com a reforma pode cair ainda mais: para R$ 480 bilhões.  
 

Apesar da redução, Meirelles disse que “o que interessa é o resultado”. “Vamos 
trabalhar para um resultado aceitável, que dê confiança para a economia brasileira e 

que traga equilíbrio fiscal e dívida sustentável para os próximos anos”, disse. No 
entanto, para que isso aconteça, reforçou o ministro, a proposta tem de ser aprovada. 
“É uma decisão que caberá ao Congresso”, declarou.  

 
Para Meirelles, os parlamentares estão mais dispostos a discutir a Previdência neste 

momento. “A situação hoje é muito diferente do que há alguns meses”, disse, apesar 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/02/nao-tem-plano-b-para-reforma-da-previdencia-afirma-meirelles.shtml
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http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/meirelles-novo-texto-da-reforma-mantem-pouco-acima-de-50-da-proposta-inicial/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/meirelles-novo-texto-da-reforma-mantem-pouco-acima-de-50-da-proposta-inicial/


de reconhecer que muitos deputados ainda estão indecisos. “Teremos um 
amadurecimento de posições depois do carnaval”, afirmou.  
 

“Acho possível a aprovação, houve evolução na percepção de necessidade”, disse o 
ministro. Segundo Meirelles, todo o governo está envolvido para que a reforma seja 

aprovada no Congresso. 
 

Influenciadores digitais recusam oferta do governo para defenderem reforma 

08/02/2018 – Fonte: Bem Paraná 
 

O governo Michel Temer sondou influenciadores digitais em redes sociais para que eles 
defendessem a reforma previdenciária. Nesta quarta-feira (7), dois usuários do 

LinkedIn, rede profissional focada em negócios e projetos, afirmaram que recusaram 
a abordagem feita por agências de publicidade que atuam para a gestão federal.  
 

Com 255 mil seguidores, o jornalista e palestrante Murillo Leal escreveu em sua página 
on-line nesta quarta-feira que recebeu um telefonema com um convite para que 

escrevesse a favor da proposta da reforma. "Não acreditei, chequei e era real. Estão 
investindo em publicidade.  
 

Obviamente, este dinheiro alto seria bem vindo na minha conta. Claro, não aceitei", 
disse. No mesmo dia, o especialista em marketing digital Matheus de Souza, com 85,6 

mil seguidores, escreveu que recebeu um convite do governo federal na terça-feira 
(6). "Eu não usarei tua grana para falar sobre algo que não domino para uma 
instituição que não confio", escreveu também sua página no site do LinkedIn.  

 
PRÁTICA Em nota, a equipe de marketing do governo afirmou que é "uma prática 

comum do mercado de comunicação utilizar-se de porta-vozes para transmitir 
mensagens à sociedade".  
 

"É pratica usual de empresas que oferecem esse tipo de serviço atuarem 
proativamente e apresentarem propostas comerciais para marcas e governos. Para 

isso, consultam antecipadamente os possíveis contratados para saber de sua 
disponibilidade em participar ou não com tais depoimentos", disse.  
 

A equipe ressaltou, contudo, que não solicitou aos influenciadores digitais os contatos 
dos usuários da rede social e que a proposta apresentada "não foi autorizada" pelo 

governo.  
 
O valor oferecido a eles não foi informado. Segundo a reportagem apurou, o Palácio 

do Planalto avalia buscar influenciadores digitais em outras redes sociais, como Twitter 
e Facebook.  

 
A duas semanas do início da discussão da reforma previdenciária em plenário, o 

presidente Michel Temer intensificou a produção de propagandas nas redes sociais. Ao 
todo, a estimativa é de que sejam repassados até o final de fevereiro cerca de R$ 50 
milhões para as agências publicitárias realizaram campanha a favor da proposta. 

 

Prevendo fracasso de reforma, governo planeja agenda microeconômica 

08/02/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
Temer e assessores avaliam cenário diante da falta de votos para mudar 

Previdência  
O núcleo do governo Michel Temer já não conta com a aprovação da reforma da 

Previdência para este ano e começou a articular uma agenda de medidas, baseadas 
principalmente na microeconomia, para chegar com algum fôlego até o fim de 2018. 
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Meirelles em São Paulo. Nos bastidores, sua equipe trabalha com agenda sem reforma 

- Antonio Cicero/Photopress  
 
Integrantes do Ministério da Fazenda e o próprio ministro Henrique Meirelles já não 

têm mais grandes expectativas sobre o avanço das mudanças nas regras de 
aposentadoria e se organizam para aprovar pautas no Congresso como o cadastro 

positivo e a privatização da Eletrobras apostas do Planalto para passar a ideia de que 
o governo segue mesmo com o naufrágio de sua principal bandeira. 
 

O primeiro projeto já foi votado no Senado e agora, na Câmara, sofre resistência de 
alguns parlamentares, como Celso Russomanno (PRB-SP), muito identificado com as 

questões de defesa do consumidor. 
 
Integrantes da equipe de Meirelles, porém, já estão em campo para negociar com o 

deputado. Caso haja alterações, o texto deve voltar ao Senado, onde o governo 
acredita contar com um cenário mais favorável para sua aprovação. 

 
Sobre a privatização da Eletrobras, Planalto está bastante otimista de que vai 
conseguir aprovar a medida, principalmente porque o presidente da Câmara, Rodrigo 

Maia (DEM-Rj), já sinalizou que, sem a reforma da Previdência, o mercado vai se 
acalmar se propostas como esta e a reoneração da folha de pagamento tiveram o aval 

do Legislativo. 
 
Com pretensões de concorrer à Presidência da República este ano, Maia deve dar 

celeridade a estes projetos, além de se dedicar a pautas ligadas à segurança pública, 
com mais apelo junto à sociedade. 

 
Em conversas nos últimos dias entre Temer e seus principais assessores, a ideia de 

que a nova Previdência não vai avançar ficou cristalizada. 
 
Apesar da insistência retórica e pública de que o governo não jogou a toalha, ganhou 

corpo o discurso de que, se não houver votos até o fim deste mês, Maia não vai mais 
pautar o texto este ano, como mostrou a Folha, deixando-no como um legado para 

2019. 
 
Mesmo com as flexibilizações do texto, apresentadas inclusive nesta quarta-feira (7), 

o governo ainda não conseguiu os 308 dos 513 votos necessários para aprovar a 
medida na Câmara. 

 

Investidores embolsam lucro, e bolsa cai 1,34% 

08/02/2018 – Fonte: GS Notícias 

 
A bolsa brasileira voltou a fechar no vermelho ontem, com o mercado atento à decisão 

de política monetária do Banco Central (BC) e com os investidores preferindo embolsar 
ganhos após a alta de 2,5% da última terça-feira.  
 

As cotações do petróleo foram o fiel da balança para determinar as perdas na sessão 
de ontem. O Ibovespa recuou 1,34%, para 82.766 pontos. O volume financeiro 

negociado foi de R$ 11,908 bilhões - a média de fevereiro está em R$ 12,3 bilhões.  
 

http://www.gsnoticias.com.br/noticia-detalhe/economia-negocios-financas/investidores-embolsam-lucro-bolsa-cai-1-34


O fortalecimento do dólar no mercado internacional manteve a moeda norte-
americana em alta ante o real. A divisa terminou a sessão cotada a R$ 3,2747 no 
mercado à vista, em alta de 0,98%, em sintonia com a valorização ante moedas fortes 

e emergentes.  
 

As bolsas europeias fecharam em alta. Londres avançou 1,93%, Paris teve ganho de 
1,82%, e Frankfurt fechou com valorização de 1,60%. Milão ( 2,86%), Madri (1,7%) 

e Lisboa ( 2,09%) também subiram. Nos EUA, os mercados tiveram dia de forte 
oscilação. O Dow Jones terminou em baixa de 0,08%, para 24.893 pontos. A Nasdaq 
se desvalorizou 0,90%, para 7.051 pontos. E o S&P 500 recuou 0,08%, para 2.695 

pontos.  
 

Das 64 ações do Ibovespa, 44 caíram, 18 subiram, e duas terminaram estáveis. Na 
ponta positiva, os papéis da Fibria subiram 2,74% e lideraram os ganhos do índice. A 
CPFL avançou 2,61%, e a Klabin teve ganho de 1,80%. As ações da Eletrobras também 

subiram. Os papéis preferenciais avançaram 2,73%, e os ordinários, 0,81%.  
 

Os papéis da Petrobras, da Vale e de bancos, que ajudaram a impulsionar o Ibovespa 
no dia anterior, pressionaram o Ibovespa em baixa ontem. Os papéis mais negociados 
da Petrobras caíram 2,75%, para R$ 19,44. As ações ordinárias se desvalorizaram 

2,87%, para R$ 20,98.  
 

O dia foi de baixa dos preços do petróleo, após dados dos Estados Unidos mostrarem 
alta inesperada nos estoques de produtos refinados, alimentando temores de excesso 
de oferta antes da temporada em que a demanda costuma ser mais lenta. A Petrobras 

anunciou, na noite de terça-feira, que colocou à venda a refinaria de Pasadena, nos 
EUA.  

 
Os papéis ordinários da Vale caíram 1,79%, para R$ 41,71. Já no setor financeiro, as 
ações do Itaú Unibanco caíram 2,37%, devolvendo parte da alta de 3,6% do dia 

anterior. As ações preferenciais do Bradesco tiveram baixa de 1,5%, e as ordinárias 
se desvalorizaram 2,48%. O Banco do Brasil subiu 0,1%, e as units - conjunto de 

ações - do Santander Brasil perderam 1,91%.  
 
No mercado cambial, o dólar ganhou força ante 24 das 31 principais moedas do 

mundo. O BC deu continuidade a suas intervenções no câmbio para rolar os contratos 
com vencimento em março. A autoridade monetária vendeu 9.500 contratos de swaps 

cambiais tradicionais (equivalentes à venda de dólares no mercado futuro). Até agora, 
já rolou US$ 950 milhões dos US$ 6,154 bilhões que vencem no próximo mês.  
 

Inflação oficial perde força e fica em 0,29% em janeiro, diz IBGE 

08/02/2018 – Fonte: G1 

IPCA desacelerou em relação a dezembro, quando ficou em 0,44%. Taxa 

é a menor para janeiro desde a criação do Plano Real. 

 

 
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação 
oficial do país, iniciou 2018 em desaceleração, passando de 0,44% em dezembro de 

2017 para 0,29%, em janeiro deste ano. A taxa é a menor para o mês desde a criação 
do Plano Real, em julho de 1994.  

 
Em 12 meses, o índice acumula avanço de 2,86%, o menor desde 2007, quando 
alcançou 2,99%. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (8) pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  
 

https://g1.globo.com/economia/noticia/inflacao-oficial-fica-em-029-em-janeiro-diz-ibge.ghtml


Os preços relativos a transportes, apesar de terem registrado a maior variação em 
janeiro, perderam força e puxaram o resultado do IPCA. De uma alta de 1,23% em 
dezembro, o índice desse grupo de gastos desacelerou para 1,1%. Isso se deve, 

principalmente, à queda nos preços das passagens de avião, que ficaram 1,35% mais 
baratas depois de um dezembro com alta de 22,28%.  

 
Por outro lado, seguem pressionando esse grupo de despesas itens como combustíveis 

(2,58%), principalmente a gasolina, que exerceu o maior impacto individual no IPCA, 
e o etanol (3,55%). Também sofreram reajuste os valores do ônibus urbano e 
intermunicipais em quatro grandes regiões metropolitanas do Brasil.  

 
Também influencou a desaceleração do IPCA de janeiro o grupo de gastos com 

habitação, que recuo de 0,40% para 0,85%, impulsionado pelas contas de energia 
elétrica, que ficaram, em média, 4,73% mais baratas. "Isto se deve ao fim da cobrança 
do adicional de R$ 0,03 por cada kwh consumido referente a bandeira tarifaria 

vermelha patamar 1 que vigorava em dezembro. Aliado a isso, houve redução na 
alíquota de PIS/Cofins em algumas das regiões pesquisadas", afirmou o IBGE.  

 
A inflação geral não perdeu mais força, porque os preços dos alimentos, que têm 
bastante peso no cálculo do IPCA, avançaram ainda mais, de 0,54% no final de 2017 

para 0,74%, em janeiro. A alimentação para consumo em casa ficou mais cara (de 
0,42% para 1,12%). De acordo com o IBGE, subiram os preços, principalmente, de 

tomate (45,71%) e batata-inglesa (10,85%).  
 
Variação de outros grupos de despesa:  

 
 Habitação: de -0,40% para -0,85% 

 Artigos de Residência: de 0,03% para 0,14% 
 Vestuário: de 0,84% para -0,98% 
 Saúde e cuidados pessoais: de 0,40% para 0,42% 

 Despesas pessoais: de 0,42% para 0,22% 
 Educação: de 0,15% para 0,22% 

 Comunicação: de -0,11% para 0,11% 
 
Quanto ao comportamento dos índices por região, Brasília registrou a menor taxa (-

0,15%), sob influência de itens como energia elétrica (-5,19%) e gasolina (-1,68%). 
O maior índice partiu de Vitória (0,70%) sobressaindo a gasolina (3,55%) e o tomate 

(74,68%).  
 
Previsão 

A previsão dos economistas do mercado financeiro, conhecida por meio do boletim 
Focus do Banco Central, é de que a inflação encerrá o ano em 3,94%, abaixo da meta 

central de 4,5%, mas dentro do intervalo de tolerância (entre 3% e 6%).  
 

O que vai acontecer com o melhor investimento de 2018 até agora 

08/02/2018 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Apesar de uma leve queda nos últimos dias, a bolsa ainda tem boas 
perspectivas em 2018 
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O melhor investimento do ano de 2018: mesmo que as reformas não ocorram, a Bolsa 
tende a chegar aos 90 mil pontos ainda no primeiro semestre. Bigstock  

 
Depois de começar o ano como, de longe, o melhor investimento, a bolsa passou por 

um momento de estresse nos últimos dias. Esse “soluço”, segundo analistas, não muda 
a tendência de valorização da bolsa — que em janeiro subiu 11% e chegou à sua 

máxima histórica de 85 mil pontos.  
 
Essa tendência de valorização depende de algumas sinalizações positivas para a 

economia, como a reforma da Previdência, a reforma Tributária e privatizações de 
estatais, como a da Eletrobras, por exemplo. Em um cenário otimista, em que as 

reformas avancem, a bolsa poderia alcançar um novo recorde e chegar a 110 mil 
pontos.  
 

Mas mesmo que as reformas não ocorram — ou pelo menos não todas elas — as 
perspectivas ainda são boas: a bolsa tende a chegar aos 90 mil pontos ainda no 

primeiro semestre, de acordo com o economista-chefe da Moldamais Home Broker, 
Álvaro Bandeira. Isso graças ao ótimo cenário de recuperação da economia global: 
crescimento do PIB americano, estimado em 2,3%, e do da China, de 6,5%, para 

2018. 
 

“Aqui no Brasil não é diferente. Nosso PIB pode chegar até 3,5%. Sem contar a taxa 
de juros baixa e a pequena pressão inflacionária. Tudo isso reflete diretamente na 
lucratividade das empresas”, explica.  

 
No início de fevereiro, a variável que levou ao susto nos mercados foi a perspectiva de 

que os juros americanos vão subir de forma mais rápida do que se supunha. Com isso, 
a bolsa americana levou um tombo – o índice Dow Jones caiu 4,6% em um dia na 
segunda-feira (5).  

 
Para os analistas, o aperto financeiro nos EUA não deve mudar o cenário positivo para 

o Brasil. Nesta quarta (7), o Ibovespa fechou em 82.767 pontos, uma queda pequena 
de 1,34% em comparação ao dia anterior, terça (6), quando chegou a 83.894 pontos.  
 

A queda de segunda-feira é o que Bandeira chama de “freio de arrumação”. Depois 
dos recordes históricos dos mercados pelo mundo em janeiro — o Japão, por exemplo, 

também alcançou o maior índice dos últimos 20 anos — é normal, na opinião do 
economista, que aconteçam algumas turbulências pelo caminho, o que não significa 
que o mercado entrou em uma espiral de baixa.  

 
Um sinal de que a bolsa brasileira vive um bom momento é que, mesmo com a queda 

na bolsa americana entre a última sexta-feira (2) e segunda-feira (5), o Brasil acabou 
sentindo menos os reflexos do que outros países.  

 
“Estamos economicamente mais maduros. Isso mostra que tem um bom fluxo de 
recursos entrando no nosso mercado”, cometa o economista da Moldamais.  

 
A analista-chefe da Coinvalores Corretora, Sandra Peres, lembra também que apenas 

nesse comecinho de 2018 a entrada de capital estrangeiro foi maior que em todo o 
ano de 2017, o que corrobora o cenário favorável.  
 

“É claro que em investimentos de renda variável sempre há riscos, principalmente se 
a reforma previdenciária não passar ou se os juros americanos subirem mais do que 

o esperado. Mas se acontecer uma queda ela deve provocar apenas um leve estresse, 
como foi nos últimos dias, nada de forte”. 
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O que importa é ficar de olho no longo prazo  
O analista-chefe da Rico Investimentos, Roberto Indech, também afirma que ainda há 
espaço para valorização da bolsa neste ano. Esse cenário deve voltar a atrair pequenos 

investidores para o mercado, revertendo uma tendência de diminuição no número de 
investidores pessoa física nos últimos anos.  

 
O ideal para quem está nesse perfil, segundo Indech, é começar comprando ações de 

empresas consolidadas, com liquidez, histórico de pagamento de dividendos, boa 
gestão empresarial e liderança no seu setor (empresas com uma boa fatia do 
mercado), porque aí a aplicação deixa de ser uma aposta na valorização de curto prazo 

para se tornar um investimento nas perspectivas de retorno concreto.  
 

“Não se pode perder de vista que a compra de ações é quase sempre um investimento 
a longo prazo, embora em alguns poucos casos possa ocorrer um retorno mais rápido”, 
explica. A dica na hora de comprar é ficar atento a pequenas quedas: esses momentos 

são bons para comprar ações de forma progressiva e ir montando uma carteira.  
 

Em relação aos segmentos, os analistas indicam que os melhores setores para investir 
neste momento são aqueles ligados à exportação — já que o mercado internacional 
vai demandar muitos bens intermediários e primários — e infraestrutura, como 

construção civil e materiais de construção. Na hora de escolher essas empresas, é 
importante ficar atento ao seu endividamento — companhias com poucas dívidas e 

forte fluxo de caixa tendem a ser as preferidas dos investidores. 
 
Outro setor que promete bons retornos ao longo do ano são os bancos, que têm 

perspectiva de crescimento entre 5% a 7%. Com o aumento do crédito, principalmente 
por parte dos privados, aumentam também as vendas no varejo, outro segmento que 

pode ter melhores resultados com a retomada da economia. 
 

Juros caem para 6,75% e atingem mínimo histórico 

08/02/2018 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

O Copom decidiu reduzir os juros de 7% para 6,75% ao ano no que deve ser 
o último corte no atual ciclo econômico 

 

 
 
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduziu a taxa básica de 

juros, a Selic, de 7% para 6,75% ao ano – a menor taxa da história no que deve ser 
a última queda dos juros no atual ciclo de cortes.  
 

O atual ciclo de queda da Selic começou em outubro de 2016, quando a taxa caiu de 
14,25% ao ano para 14% ao ano. A expectativa do mercado era a de que o BC 

interromperia a redução dos juros, o que foi confirmado na nota divulgada pelo Copom. 
 
 “A evolução do cenário básico, em linha com o esperado, e o estágio do ciclo de 

flexibilização tornaram adequada a redução da taxa básica de juros em 0,25 ponto 
percentual nesta reunião.  

 

http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/juros-caem-para-675-e-atingem-minimo-historico-eupl4xon963r3qvpmwjxxk5bb


Para a próxima reunião, caso o cenário básico evolua conforme esperado, o Comitê 
vê, neste momento, como mais adequada a interrupção do processo de flexibilização 
monetária”, explicou o Copom em nota. 

 
Para o Banco Central, a atual taxa de juros é compatível com a convergência da 

inflação para o centro da meta de 4,5% neste ano e 4,25% no ano que vem. Segundo 
o Copom, a taxa está neste momento no lado “estimulativo” e que deve encerrar o 

ano em 6,75% ao ano.  
 
Para o ano que vem, a expectativa do comitê é que chegue a 8% ao ano, voltando a 

um patamar “neutro”. 
 

Com juro baixo, conservador se arrisca em renda variável 

08/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

O achatamento da taxa de juros tirou o investidor brasileiro da zona de conforto. O 
ciclo de queda da Selic, que nesta quarta-feira, 7, desceu mais um degrau, a 6,75% 

ao ano, esmagou a rentabilidade de boa parte dos ativos de renda fixa – que antes 
eram sinônimo de ganho fácil.  
 

Produtos como o Tesouro Selic, CDBs e fundos DI com taxas de administração mais 
salgadas agora se igualam ou até perdem para a caderneta de poupança, instigando 

até o investidor mais conservador a dar seus primeiros passos na renda variável.  
 
De acordo com levantamento da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, 

Administração e Contabilidade (Anefac), fundos de renda fixa com resgate de seis 
meses a um ano só ganham da poupança quando a taxa de administração é menor 

que 1% ao ano.  
 
Acima de dois anos, os fundos só são vantajosos se tiverem taxas de até 1,5% ao ano. 

A poupança agora sai na frente desses produtos pois é isenta de Imposto de Renda 
(IR).  

 
Segundo cálculos da professora de finanças e sócia da BSG DuoPrata, Betty Grobman, 
descontado o IR, uma aplicação de R$ 10 mil num CDB de um banco de grande porte 

que rende 89% do CDI (taxa que anda de mãos dadas com a Selic) daria um retorno, 
em um ano, de R$ 10.472,80 – praticamente o mesmo que a poupança, que renderia 

no período R$ 10.472.50.  
 
O cardápio dos investimentos mais conservadores só fica mais interessante quando se 

olha os produtos de bancos menores – que, por apresentarem mais risco, oferecem 
um ganho maior, com rendimento acima de 100% do CDI.  

 
“Com esse movimento dos juros, os bancos serão forçados a baixar as taxas de 

administração de seus fundos de renda fixa, à medida que crescerem os resgates 
dessas aplicações”, afirma Miguel Oliveira, diretor da Anefac. “A Selic caiu muito, mas 
as taxas estão praticamente no mesmo patamar, de 2% a 3% ao ano.”  

 
Pé no risco. A diminuição dos retornos, aliada ao bom desempenho da Bolsa nos 

últimos meses, tem incentivado o investidor a dar seus primeiros passos em produtos 
de renda variável. É o caso da estagiária Ana Beatriz Esteves, que diversificou de 
maneira expressiva seus investimentos.  

 
“Eu investia apenas em renda rixa atrelada ao CDI ou à inflação. Com a taxa em 

constante queda, pude criar mais confiança e assim, no final do ano passado, comecei 
em fundos multimercado, de ações e fundos imobiliários”, conta. Hoje, 40% de sua 
carteira é de renda variável.  

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/com-juro-baixo-conservador-se-arrisca-em-renda-variavel/


Para Michael Viriato, coordenador do laboratório de finanças do Insper, é preciso 
cautela na hora de migrar para aplicações mais arrojadas. “Não é aconselhável que o 
investidor comece comprando ações diretamente, pois isso exige muito conhecimento, 

ainda mais em ano eleitoral”, observa.  
 

“É bom optar por fundos de ações de dividendos, por exemplo, além de fundos 
multimercado e fundos imobiliários mais diversificados”, disse. Além disso, ele observa 

que o investidor deve diversificar, mas não abandonar suas aplicações em renda fixa, 
sobretudo a fatia de reserva de emergência, que exige ativos de maior liquidez.  

Queda da Selic não alcança crédito 

08/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

Enquanto os juros básicos estão em um patamar historicamente baixo, após a decisão 
desta quarta-feira, 7, do Banco Central (BC), que levou a Selic para 6,75% ao ano, os 
juros bancários seguem elevados para padrões internacionais, e o consumidor ainda 

demora a sentir essa diferença nas taxas cobradas pelos bancos.  
 

A taxa média cobrada em operações de crédito no Brasil no ano passado foi de 25,6% 
ao ano. A do rotativo de cartão de crédito chegou a 334,6% ao ano e a do cheque 
especial 323% ao ano. Na prática, uma dívida de R$ 5.000 no rotativo transforma-se 

em R$ 5.650 após um mês. No caso do cheque, ela passa para R$ 5.640.  
 

Embora bancos também reduzam os juros quando a Selic cai, há uma defasagem entre 
a medida tomada pelo Copom e o custo dos empréstimos aos clientes. A taxa média 
de juros de crédito consignado cobrada dos trabalhadores do setor privado, que é uma 

das modalidades mais vantajosas no mercado, por exemplo, era de 39,8% em 
dezembro de 2017 – um ano antes, estava em 42,7%.  

 
“Há um descasamento entre a atividade econômica e a tomada de crédito. O mercado 
de trabalho é o último a reagir depois de uma crise, o que leva a uma lentidão na 

reação dos salários nominais, da renda e da informalidade. Tudo isso é mensurado 
pelas instituições na hora de conceder crédito. O banco não olha apenas os juros 

básicos, mas a capacidade que o cliente tem de pagar o empréstimo”, segundo 
Maurício Godói, da Saint Paul Escola de Negócios.  
 

Ele avalia que a partir do segundo trimestre deve haver uma redução mais expressiva 
dos juros cobrados para o crédito. “Vai cair, mas, de qualquer modo, não acompanha 

a Selic.  
 
“Segundo o economista-chefe da Acrefi (Associação Nacional das Instituições de 

Crédito, Financiamento e Investimento), Nicola Tingas, é preciso considerar que a 
economia costuma funcionar no curto prazo. “O risco é alto, porque o nível de 

planejamento tanto das pessoas quanto das empresas é baixo.  
 

“Ele também lembra que há um problema estrutural que depende da melhora das 
finanças públicas. “Estamos saindo de um processo de recessão severa, em que as 
perdas foram muito grandes. Desde o fim do ano passado, a inadimplência vem caindo 

e a oferta de crédito está aumentando. Esse movimento de transmissão das quedas 
da Selic para o consumidor tende a ficar mais perceptível.”  

 
Nesta quarta-feira, Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Bradesco e Santander anunciaram, 
na sequência da decisão do Banco Central de cortar a Selic, que vão repassar a redução 

para suas principais linhas de crédito. Os juros menores vão beneficiar, conforme 
comunicados dessas instituições, pessoas físicas e jurídicas.  

 
Apesar da redução da Selic, o presidente executivo do Itaú Unibanco, Candido Bracher, 
afirmou que espera que os spreads se mantenham estáveis neste ano. Tende a 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/queda-da-selic-nao-alcanca-credito/


contribuir para isso, segundo ele, uma maior demanda por crédito que deve elevar o 
volume de empréstimos e, assim, compensar as margens menores.  
 

Para Erivelto Rodrigues, da Austin Rating, os bancos terão de buscar outras formas de 
compensar a queda dos juros. “Não terá outro jeito além de crescer a carteira de 

crédito com qualidade.” 
 

 
 

Como a queda da Selic afeta sua aposentadoria? 

08/02/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 
O Comitê de Política Monetária (COPOM) reduziu mais uma vez a taxa básica de juros 

Selic para seu mínimo histórico de 6,75% ao ano. O patamar atual dessa taxa terá 
impacto relevante na aposentadoria dos brasileiros.  

 
Esse impacto é ainda mais relevante, pois a maior parte dos investidores aplica suas 
economias de forma conservadora, tanto em produtos de previdência quanto fora 

deles. Para reduzir esse impacto, descrevo abaixo algumas dicas sobre o que fazer 
com seus investimentos. 

 
Como a taxa do CDI é um pouco menor que a taxa Selic, ela estará em 6,64% ao ano 
a partir dessa quinta-feira. Isso significa que a rentabilidade mensal de produtos que 

rendem 100% do CDI será de 0,54%.  
 

Os títulos referenciados à Selic, não rendem a taxa Selic Meta definida pelo Copom, 
mas a Selic diária divulgada pelo Banco Central e que será de 6,65% ao ano. A 

diferença entre as duas taxas é desprezível. Portanto, os títulos referenciados aos dois 
indexadores remuneram praticamente o mesmo retorno. 
 

Conforme mencionei no passado, com essa taxa, o investidor dobra o capital investido 
apenas em cerca de 11 anos. Isso quer dizer que um investimento de R$10 mil a 100% 

do CDI, vai se transformar em R$20 mil apenas em 11 anos.  
 
Portanto, para que consiga acumular o mesmo valor que esperava anteriormente para 

sua aposentadoria, terá de fazer uma (ou todas) das três alternativas: elevar o valor 
economizado mensalmente, trabalhar por mais tempo, ou elevar o risco dos 

investimentos.  
 
Acredito que o momento não permite que você economize mais e você não deseja 

trabalhar por mais tempo. Logo, vai ter de ajustar o perfil de risco de seus 
investimentos. 

 
Fundos multimercado 
Os fundos multimercado são os melhores veículos para aqueles investidores 

conservadores iniciarem os investimentos de maior risco. Com esses fundos, o 
investidor poderá ter acesso a todos os mercados: juros, câmbio e bolsa.  

 
Você poderá contar com toda uma equipe para selecionar os melhores investimentos 
e o momento mais adequado para alocar em cada um. Escrevi recentemente dicas de 

como selecionar um bom fundo. 

http://degraoemgrao.blogfolha.uol.com.br/2018/02/08/como-a-queda-da-selic-afeta-sua-aposentadoria/
http://www.bcb.gov.br/
http://degraoemgrao.blogfolha.uol.com.br/2018/01/30/essa-dica-vai-te-salvar-a-aposentadoria/
http://degraoemgrao.blogfolha.uol.com.br/2018/01/16/quatro-passos-para-selecionar-os-melhores-fundos-de-investimento/
http://degraoemgrao.blogfolha.uol.com.br/2018/02/08/como-a-queda-da-selic-afeta-sua-aposentadoria/


 
Renda fixa 
Para elevar o ganho obtido na parcela de renda fixa, será necessário realizar três 

estratégias: maior vencimento, títulos e fundos com remuneração diferente do CDI 
(prefixados e referenciados a IPCA) e títulos ou fundos de crédito privados. 

 
Diversifique uma parte dos títulos que possui na plataforma do Tesouro Direto para 

CDBs, CRIs, CRAs e debêntures incentivadas. Evite ter mais de 3% de seu patrimônio 
por emissor para os títulos privados que não contam com garantia do FGC. Uma forma 
de ter essa diversificação é investir por meio de fundos de crédito privado, pois você 

conta com um profissional para selecionar as melhores emissões. 
 

Com o alongamento dos títulos de sua carteira e a diversificação em indexadores 
diferentes do CDI poderá ter retornos superiores ao CDI. Mas, entenda que títulos com 
vencimento longo podem ter risco tão elevados quanto fundos de ações pagadoras de 

dividendos. 
 

Fundos de ações e de Investimento Imobiliário 
Mesmo investidores conservadores podem ter uma pequena alocação em fundos de 
ações pagadoras de dividendos ou em Fundos de Investimento Imobiliários (FIIs).  

 
Para os pequenos investidores, os fundos de ações de empresas pagadoras de 

dividendos são mais adequados que os FIIs, devido ao reinvestimento dos dividendos.  
 
Os pequenos investidores não conseguem reinvestir os dividendos e esse 

reinvestimento é uma parcela relevante do retorno total. Explico outras vantagens no 
link. 

 
Evite investir em ações diretamente se não tem conhecimento ou não se dedica a 
estudar o mercado e acompanhar os resultados das empresas. Existem grandes 

vantagens de se investir em ações por meio de fundos que mais do que compensam 
a taxa de administração cobrada. Veja os motivos para se investir por meio de fundos 

no artigo que escrevi. 
 
Os FIIs se mostram como uma boa alternativa de diversificação. Entretanto, lembre-

se que eles são um produto de renda variável e podem apresentar forte volatilidade. 
Para os iniciantes, opte pelos fundos de FIIs. Com eles é possível ter um portfólio 

diversificado de forma mais simples e ainda contar com um gestor para fazer a seleção 
dos melhores produtos para você. Veja algumas dicas no link. 
 

Investimento internacional 
No atual patamar de taxa de juros, fica mais justificável a diversificação internacional. 

Atualmente, está mais fácil realizar essa diversificação sem precisar mandar dinheiro 
para o exterior e sem correr o risco cambial. Existe uma boa oferta de fundos 

internacionais, COEs e fundos multimercados que investem no exterior. 
 
Embora os fundos internacionais sejam exclusivos para investidores qualificados (com 

mais de R$1 milhão em aplicações financeiras), há uma disponibilidade crescente de 
COEs de fundos de investimento internacional. Essa é uma nova modalidade que tem 

atraído grande interesse aqui e no exterior. Nela é possível ter a rentabilidade dos 
produtos internacionais multiplicadas por até cinco vezes. Entenda como isso é 
possível no artigo que escrevi. 

 
Poupança 

Você provavelmente leu que vários fundos perdem da poupança. Mas isso não é um 
motivo para ficar na poupança. Ela continua inadequada para investimentos 
previdenciários. Você deve fugir da poupança e dos fundos que perdem dela. 

 
Previdência privada 

http://degraoemgrao.blogfolha.uol.com.br/2017/10/03/voce-tambem-caiu-no-vies-do-otimismo/
http://degraoemgrao.blogfolha.uol.com.br/2017/10/03/voce-tambem-caiu-no-vies-do-otimismo/
http://degraoemgrao.blogfolha.uol.com.br/2017/11/28/por-que-comprar-um-so-imovel-se-pode-comprar-dezenas-e-com-maior-ganho/


Realize a portabilidade de seu plano de previdência, fugindo de produtos referenciados 
ao CDI e que possuam alta taxa de administração. 
 

Vivemos um momento de forte volatilidade e a simples queda dos juros não é razão 
para se comprar ações e fazer apostas em ativos de alto risco que não conheça ou não 

seja adequado ao seu perfil.  
 

Entretanto, estamos convergindo para taxas de juros mais próximas de patamares 
internacionais. Portanto, gradativamente você deve aproximar sua carteira para a 
forma de atuação desses investidores internacionais, ou seja, com produtos de maior 

risco e com maior horizonte de investimento. Assim, suas economias serão melhor 
remuneradas e sua aposentadoria mais tranquila. 

 

IGP-M sobe 0,16% na 1ª prévia de fevereiro com queda de agropecuários no 

atacado, diz FGV 

08/02/2018 – Fonte: Reuters 
 

Os preços dos produtos agropecuários no atacado tiveram queda e o Índice Geral de 
Preços-Mercado (IGP-M) desacelerou a alta a 0,16 por cento na primeira prévia de 
fevereiro, ante 0,75 por cento no mesmo período do mês anterior, informou a 

Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira.  
 

Na primeira leitura do mês, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) registrou 
variação positiva de 0,05 por cento, contra 1,03 por cento no mês anterior. O IPA 
mede a variação dos preços no atacado e responde por 60 por cento do índice geral.  

 
Os preços dos Produtos Agropecuários recuaram 1,06 por cento no período, depois de 

terem subido 0,63 por cento na primeira prévia de janeiro. Já os Produtos Industriais 
tiveram alta de 0,41 por cento na primeira leitura de janeiro, ante 1,16 por cento 
antes.  

 
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que tem peso de 30 por cento no índice geral, 

acelerou a alta a 0,40 por cento, de 0,30 por cento vista no mesmo período de janeiro.  
 
O destaque ficou para o avanço de 1,42 por cento nos preços do grupo Educação, 

Leitura e Recreação, depois de terem caído 0,56 por cento na primeira prévia de 
janeiro. Somente o item cursos formais registrou alta de 2,13 por cento no período.  

 
O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), por sua vez, subiu na primeira 
prévia de fevereiro 0,25 por cento, contra alta de 0,14 por cento no período anterior.  

O IGP-M é utilizado como referência para a correção de valores de contratos, como os 
de aluguel de imóveis. 

 

Preço da energia elétrica cai e IPCA sobe 0,29% em janeiro, bem abaixo do 
esperado 

08/02/2018 – Fonte: Reuters 
 

A inflação oficial brasileira subiu bem menos do que o esperado em janeiro diante da 
queda nos preços da energia elétrica e teve o resultado mais baixo para o mês em 

mais de duas décadas, acedendo o sinal amarelo sobre o fim do ciclo de corte de juros 
indicado pelo Banco Central.  
 

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou alta de 0,29 por 
cento em janeiro depois de ter subido 0,44 por cento em dezembro, informou o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira.  
 

https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN1FS1GC-OBRBS
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN1FS1GC-OBRBS
https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN1FS1RJ-OBRTP
https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN1FS1RJ-OBRTP


A leitura, a mais fraca para janeiro desde a criação do Plano Real em 1994 ficou abaixo 
até mesmo da menor projeção em pesquisa da Reuters, que apontava avanço de 0,41 
por cento em janeiro sobre o mês anterior.  

 
Com isso, o índice passou a acumular em 12 meses alta de 2,86 por cento, sobre 2,95 

por cento em dezembro, indo mais abaixo do piso da meta de 4,5 por cento com 
margem de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.  

 
O resultado também ficou abaixo da expectativa de avanço de 2,98 por cento no 
acumulado em 12 meses no levantamento da Reuters.  

O IBGE apontou que a principal pressão de baixa no resultado do mês foi exercida pela 
queda de 4,73 por cento nas contas de energia elétrica, devido ao fim da cobrança da 

bandeira vermelha que vigorou em dezembro. A bandeira verde também já foi 
estabelecida para fevereiro.  
 

“Com a (manutenção da) bandeira verde em fevereiro, em tese a energia não vai 
pressionar”, explicou o economista do IBGE Fernando Gonçalves.  

 
Isso levou à deflação de 0,85 por cento do grupo Habitação, depois de queda de 0,40 
por cento em dezembro. O outro grupo que registrou queda nos preços foi Vestuário, 

de 0,98 por cento, ante alta de 0,84 por cento antes.  
 

A energia elétrica compensou a inflação de alimentos, que vem ganhando força após 
meses de queda de preços. Em janeiro, o grupo Alimentação e Bebidas acelerou a alta 
a 0,74 por cento, sobre 0,54 por cento.  

 
A maior alta de preços foi registrada por Transportes, de 1,10 por cento, ainda que 

desacelerando sobre 1,23 por cento de dezembro, por conta do aumento de 2,58 por 
cento dos preços dos combustíveis.  
 

Na noite passada, o BC cortou a taxa básica de juros Selic em 0,25 ponto percentual, 
a 6,75 por cento, e indicou o fim do afrouxamento monetário já em março devido à 

recuperação da atividade econômica “consistente”.  
 
Entretanto, alertou que essa visão pode mudar se houver mudanças na evolução do 

cenário básico e do balanço de riscos.  
 

“Se o cenário seguir conforme esperado, o BC não vai fazer outro corte. Mas ele não 
quis trancar a porta porque ainda há indícios de recuperação frágil e a inflação está 
rodando muito baixa, e pode haver surpresa adicional”, afirmou o economista-sênior 

do Banco Haitong, Flávio Serrano.  
 

Ministro diz que cartéis impedem queda no preço da gasolina 

08/02/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Moreira Franco afirma que distribuidoras seguram repasse da Petrobras  

 
 

Automóvel em posto de gasolina, em São Paulo - Zanone Fraissat/Folhapress  
 

O ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Moreira Franco, informou 
nesta quarta (7) que o governo acionou o Cade (Conselho Administrativo de Defesa 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/02/governo-diz-que-ha-cartel-de-postos-de-gasolina.shtml


Econômica) para investigar por que reduções nos preços da gasolina não estão 
chegando aos postos de combustíveis.  
 

"Queremos que a queda de preços da Petrobras chegue aos consumidores. Não 
podemos assistir de mãos atadas a atuação cartelizada das corporações do setor em 

prejuízo da população", afirmou o ministro, em sua conta no Twitter. 
 

Na terça-feira (6), o presidente Michel Temer já havia dito que o governo estuda uma 
fórmula jurídica para obrigar o repasse de reduções nos preços às bombas. O Planalto 
avalia que os aumentos frequentes têm contribuído para a baixa popularidade do 

presidente. 
 

Os preços praticados pela Petrobras representam cerca de 30% do valor final de venda 
dos produtos --o restante é composto por impostos e margens das distribuidoras e 
postos revendedores. 

 
Desde o início de julho, quando a Petrobras iniciou nova política de preços com 

reajustes diários, a gasolina subiu 20% nas bombas. Já o diesel teve alta de 14,8%, 
de acordo com dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis). 

 
Mas os dados da ANP mostram que o aumento foi maior no preço de venda das 

distribuidoras: 23,1% na gasolina e 20,5% no diesel.  
 
Com o objetivo de tentar dar mais transparência ao mercado, a Petrobras decidiu 

mudar sua política de divulgação dos preços, passando a publicar o valor de venda dos 
produtos por suas refinarias, em vez dos percentuais de reajuste diário. 

 
Os reajustes são publicados diariamente em seu site com um dia de antecedência. 
Nesta quarta (7), por exemplo, a estatal informou que reduzirá os preços da gasolina 

e do diesel em 1,5% e 0,7%, respectivamente, na quinta (8). 
 

Com a mudança, o consumidor poderá identificar qual a parcela no preço final 
corresponde ao valor praticado pelas refinarias da companhia. 
 

Procurada, a assessoria de imprensa do órgão antitruste afirmou por e-mail que "até 
o momento não foi protocolada no Cade nenhuma consulta ou petição acerca do objeto 

descrito na notícia". 
 
OUTRO LADO 

Para José Alberto Paiva Gouveia, presidente do Sincopetro (sindicato dos donos de 
postos de combustível), "fazer a consulta [ao Cade] não tem problema nenhum". "O 

que não pode é querer falar que toda a culpa está no posto, a última ponta da cadeia, 
sem considerar as políticas e impostos dos governos dos Estados", afirmou. 

 
Gouveia questiona também a nova medida para divulgação dos preços. 
 

"É irresponsável, vai colocar a população contra os donos de postos, porque a pessoa 
vai ver um preço divulgado pela Petrobras e vai achar que vai encontrar o mesmo 

valor no posto, sem considerar os impostos e custos", diz. 
 

Setor de combustíveis culpa alta de tributos após governo falar em cartel 

08/02/2018 – Fonte: Reuters 
 

Os setores de distribuição e revenda de combustíveis do Brasil refutaram nesta quarta-
feira comentários de autoridades sobre um suposto cartel que impediria o repasse de 
recentes cortes de preços realizados pela Petrobras aos consumidores, afirmando que 

a alta nas cotações nos postos está associada à elevada carga de tributos.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/01/1951387-petrobras-passa-a-alterar-preco-do-gas-de-cozinha-a-cada-3-meses.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/01/1951387-petrobras-passa-a-alterar-preco-do-gas-de-cozinha-a-cada-3-meses.shtml
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN1FR1W3-OBRBS


 
“O vilão da história são os impostos, não é um problema de ponta, na ponta tem 
‘player’ suficiente, o problema é a ganância do Estado, que abocanha metade do valor 

e não oferece nenhuma contrapartida”, afirmou à Reuters Leonardo Gadotti, 
presidente-executivo da Plural, associação nacional que representa os distribuidores 

de combustíveis e lubrificantes (ex-Sindicom).  
 

Gadotti lembrou que o país conta com cerca de 40 mil postos, o que impediria a prática 
de cartel. Em distribuição, o setor é composto por grandes companhias, com a BR 
Distribuidora, controlada da Petrobras; a Raízen Combustíveis, joint venture da Cosan 

e da Shell; e Ipiranga, da Ultrapar.  
 

“É uma competição incrível, não existe possibilidade de esses postos não competirem”, 
declarou ele, respondendo comentários do ministro da Secretaria-Geral da 
Presidência, Moreira Franco, e também do presidente Michel Temer.  

 
Em ano eleitoral, Moreira Franco afirmou no Twitter nesta quarta-feira que o governo 

quer “que a queda de preços da Petrobras chegue aos consumidores”. Ele disse ainda 
que “não podemos assistir de mãos atadas a atuação cartelizada das corporações do 
setor em prejuízo da população”.  

 
Os preços médios de gasolina, diesel e etanol têm batido máximas nominais (sem 

considerar a inflação) nos postos brasileiros nas últimas semanas, segundo dados da 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).  
 

Isso apesar de os preços vendidos pela Petrobras em suas refinarias estarem em queda 
no acumulado desde o início do ano. O diesel apresenta recuo de 4,15 por cento no 

período, enquanto a gasolina caiu cerca de 7 por cento.  
 
Contudo, desde que a estatal passou a realizar reajustes quase que diários a partir de 

julho de 2017, os valores nas refinarias da petroleira apresentam ganhos de cerca de 
15 por cento para o diesel e de mais de 13 por cento para a gasolina.  

 
As declarações do ministro ecoaram declarações da véspera do presidente Michel 
Temer, que afirmou que o governo estuda uma fórmula jurídica para obrigar o repasse 

de reduções nos preços dos combustíveis às bombas.  
 

TRIBUTOS  
No entanto, o representante da associação dos distribuidores destacou que os 
impostos respondem por cerca de 50 por cento do valor dos combustíveis. Ele lembrou 

que o PIS/Cofins na gasolina quase dobrou desde janeiro de 2016. Já o ICMS sobre o 
combustível aumentou quase 20 por cento no mesmo período, acrescentou.  

 
Dessa forma, ressaltou Gadotti, as margens das distribuidoras, postos e fretes 

reduziram 6,4 por cento. “Então é um absurdo falar que as distribuidoras estão 
formando cartel, pelo contrário.”  
 

Já o presidente da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes 
(Fecombustíveis), Paulo Miranda, afirmou que os responsáveis pelos recordes 

consecutivos dos preços nos postos são a Petrobras, com altas acumuladas nas 
refinarias, e o governo federal, com a elevação de impostos.  
 

Embora os valores da Petrobras estejam em baixa neste início de ano, com sua nova 
política de combustíveis a estatal repassou altas dos mercados internacionais do 

petróleo, que registraram uma forte escalada no segundo semestre do ano passado, 
para máximas em mais de dois anos.  
 

Miranda destacou que, desde que a Petrobras passou a reajustar preços quase que 
diariamente, o aumento acumulado dos preços nos postos foi inferior ao das refinarias.  



“Estou mandando um ofício para a Casa Civil, para Moreira Franco... Estamos nos 
colocando à disposição para explicar como funciona a questão do preço.”  
 

Segundo ele, em geral, os postos não repassam imediatamente os ajustes de preços 
realizados pela Petrobras aos consumidores, devido a questões técnicas e 

operacionais.  
 

“No fundo, os postos de gasolina estão arcando com esses aumentos, bancando isso 
durante um certo período, antes de repassar ao consumidor. Agora, vem o governo e 
fala, vem o Temer e fala que vai estudar uma lei que vai obrigar os postos a reduzir 

no dia que a Petrobras abaixa...”  
 

Em declaração nesta quarta-feira, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, afirmou 
que o preço da refinaria representa apenas cerca de um terço do valor que chega aos 
consumidores.  

 
A Petrobras domina o setor de refino no Brasil, mas tem sofrido forte concorrência de 

combustíveis importados, que ganharam mercado da petroleira no último ano.  
 
Segundo Gadotti, da Plural, a questão do aumento da importação tem pouca influência 

sobre o preço, que está mais relacionado ao valor das refinarias.  
 

A BR Distribuidora, a Raízen Combustíveis e a Ipiranga não comentaram de imediato 
o assunto.  
 

ENTREVISTA-Aumento na demanda por etanol no Brasil será suprido por 

álcool de milho 

08/02/2018 – Fonte: Reuters 
O esperado aumento na demanda por etanol no Brasil, país que vem retomando o 
crescimento econômico e tem o programa RenovaBio em vias de ser implementado, 

será inicialmente suprido pelo álcool produzido a partir do milho, disse um 
representante da indústria à Reuters nesta quinta-feira.  

 
Ricardo Tomczyk, que dirige a recém-criada União Nacional do Etanol de Milho (UNEM), 
disse que o produto tem uma vantagem importante sobre etanol de cana-de-açúcar: 

a capacidade de produção pode ser adicionada rapidamente.  
 

“Não há canaviais disponíveis no Brasil atualmente (para aumentar a produção). Uma 
empresa leva cerca de quatro anos para formar um novo canavial pronto para 
produção”, disse Tomczyk, acrescentando que no caso do etanol de milho seria 

necessária a construção de uma nova unidade, o que leva em torno de um ano e meio.  
As vendas de etanol estão aumentando no Brasil à medida que sua vantagem de preço 

sobre a gasolina cresce.  
 

A comercialização de etanol hidratado, concorrente direto da gasolina em carros flex, 
avançou 33 por cento em novembro frente igual período do ano anterior.  
 

Um maior impulso ao biocombustível deve vir do RenovaBio, programa federal para 
aumentar o uso de renováveis no país. Autoridades do governo estão trabalhando 

atualmente na regulamentação do programa, que visa estabelecer metas de 
descarbonização a partir do maior uso de biocombustíveis por distribuidoras.  
 

O governo espera que a demanda por etanol seja duplicada até 2030. O RenovaBio 
deve estar totalmente operacional em 2020.  

 
Quase todo o etanol produzido no Brasil vem do processamento de cana-de-açúcar, 
mas algumas unidades à base de milho iniciaram operações recentemente e outras 

https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN1FR2QT-OBRBS
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN1FR2QT-OBRBS


são esperadas, afirmou Tomczyk, em especial em Mato Grosso, maior produtor 
nacional do cereal.  
 

A ampliação de uma usina e quatro novas instalações foram anunciadas nas últimas 
semanas. Três dos quatro novos projetos serão instalados juntamente à plantas de 

cana existentes.  
 

“Mato Grosso deve produzir cerca de 3 bilhões a 4 bilhões de litros de etanol de milho 
por ano em cinco anos, de 400 milhões de litros atualmente”, disse Tomczyk, que já 
foi diretor da associação de produtores Aprosoja.  

Tomczyk disse que os DDGs (grãos secos de destilaria), um subproduto de usinas de 
etanol de milho utilizados para a alimentação animal, irão aumentar as receitas dos 

novos projetos, uma vez que Mato Grosso abriga o maior rebanho bovino do Brasil, 
com 30 milhões de cabeças.  
 

Ele prevê que Mato Grosso venderá a produção futura de etanol para Estados vizinhos 
no Centro-Oeste, bem como a áreas mais ao Norte, como Pará. 

 

Novo Mercedes Classe A terá sistema com inteligência artificial 

08/02/2018 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Modelo ‘de entrada’ da marca alemã estreará tecnologia de conectividade 

capaz de aprender com preferências dos condutores 

 

 
Mercedes Classe A ganhou um novo desenho. Divulgação/Mercedes  

 
Não é apenas na aparência que o Mercedes-Benz Classe A se renovou. A nova geração 

do ‘modelo de entrada’ da marca traz inovações na tecnologia de conectividade das 
versões mais caras, que deverão ser empregadas em outros modelos. O carro foi 
apresentado nesta semana na Europa. 

 
O compacto alemão é o primeiro a trazer a plataforma MBUX, a qual oferece um 

sistema de inteligência artificial capaz de se adaptar às preferências do condutor. A 
ferramenta estará à disposição dos ocupantes por meio de uma ampla tela sensível ao 
toque de 10,5”, que serve tanto como central multimídia quanto como painel de 

controle. 
 

 
Interior do Classe A foi completamente renovado.Fotos: Divugação  
 

A ‘revolução interna’ passa por mudanças profundas no visual, além de contar com 
uma profusão de itens de segurança. Entre eles estão: piloto automático, assistente 

de troca de faixa, faróis em LED adaptativos, estacionamento automático e câmeras 
que oferecem uma visão completa no entorno do veículo. 
 

http://www.gazetadopovo.com.br/automoveis/novo-mercedes-classe-a-tera-sistema-com-inteligencia-artificial-0rrxxaakkxo3v8i0yq7gpq09z


Motorização 

Traseira do novo Classe A.  
 

Outra novidade é o motor 1.4 turbo de quatro cilindros da versão de entrada, que é 
feito em parceria com a Renault e desenvolverá até 163 cv. Para reduzir o consumo 

de combustível, o propulsor desliga automaticamente dois dos cilindros. A transmissão 
é a automatizada de dupla embreagem com sete marchas. 
 

Além disso, o Mercedes Classe A vem com uma opção 2.0 turbo de 224 cv. 
 

ArcelorMittal espera concluir vendas de ativos a 2 compradores e assumir 
Votorantim Siderurgia até 2ºtri 

08/02/2018 – Fonte: Reuters 

 
O grupo siderúrgico ArcelorMittal (MT.AS) espera concluir até o segundo trimestre a 

venda de dois pacotes de ativos no Brasil para poder assumir o comando de instalações 
da Votorantim Siderurgia no país, negócio que catapulta a empresa à liderança entre 
os maiores produtores de aços longos do país.  

 
O grupo europeu recebeu nesta quarta-feia aval do Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (Cade) para a compra, cerca de um ano após anunciar a operação, na qual 
a Votorantim passará a ser acionista minoritária no capital da ArcelorMittal Brasil.  
 

Segundo o presidente da ArcelorMittal Aços Longos para Américas do Sul, Central e 
Caribe, Jefferson de Paula, as negociações para a venda dos ativos para dois 

compradores estão em estágio avançado. “Hoje não está totalmente negociado, mas 
está muito bem adiantado”, afirmou o executivo.  
 

Ele evitou citar quais ativos estão nos pacotes ou o valor total dos desinvestimentos. 
Porém, não negou que incluam a fábrica de Cariacica (ES), que produz vergalhões e 

outros produtos, conforme mencionado pela relatora do caso no Cade, a conselheira 
Polyanna Vilanova, ao citar condicionantes para a aprovação do negócio.  
 

Com a aquisição da Votorantim Siderurgia no Brasil, De Paula disse que a ArcelorMittal 
vai elevar sua capacidade de produção em cerca de 2 milhões de toneladas anuais, 

atingindo “5 milhões a 6 milhões” de toneladas por ano. A Gerdau GGBR4.SA, a única 
outra grande participante do mercado após o negócio aprovado pelo Cade nesta 

quarta-feira, tem no Brasil, capacidade de entre 5 milhões e 5,5 milhões de toneladas 
anuais de aços longos.  
 

“Estamos muito satisfeitos com a (aquisição da) Votorantim (Siderurgia) porque existe 
muita sinergia e vamos aumentar a competitividade da ArcelorMittal no Brasil. Vamos 

agregar valor com outros produtos. A Votorantim tem clientes diferentes dos nossos”, 
disse o executivo em entrevista por telefone depois da decisão do Cade.  
 

De Paula afirmou que o consumo de aço longo no Brasil este ano deve subir 7 a 9 por 
cento em 2018, depois de cair 34 por cento nos três anos anteriores. A ArcelorMittal 

pretende acompanhar o crescimento do mercado, afirmou o executivo.  
 

https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN1FR37E-OBRBS
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN1FR37E-OBRBS
https://br.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MT.AS


 
Ele disse que a recuperação do mercado de construção civil do país está se dando de 

forma mais acelerada desde o último trimestre do ano passado, em função da 
retomada de obras que haviam sido paralisadas.  

 
Apesar disso, a ArcelorMittal ainda não tem cronograma definido sobre quando vai 

decidir duplicar a capacidade de produção da fábrica de aços longos de Monlevade 
(MG) em relação aos atuais 1,2 milhão de toneladas. A empresa tem todos os 
equipamentos comprados, “mas depende do mercado” o momento em que fará o 

investimento para colocá-los em funcionamento, disse De Paula.  
 

“Vamos fazer o investimento que está parado lá, mas quem vai definir isso é o 
mercado. Temos certeza que a ArcelorMittal vai fazer esse investimento no Brasil”, 
acrescentou o executivo.  

 

Balança de autopeças anota US$ 5,3 bi de déficit em 2017 

08/02/2018 – Fonte: Automotive Business 
 
Valor superou projeção do Sindipeças, mas foi próximo ao registrado em 2016  

 
A balança comercial de autopeças terminou 2017 com déficit de US$ 5,3 bilhões, 

superando em 26,2% o número projetado pelo Sindipeças, entidade que reúne os 
fabricantes do setor. No entanto, o déficit foi apenas 1,5% maior que o registrado em 
todo o ano de 2016.  

 
As exportações somaram US$ 7,4 bilhões e cresceram 12,9% sobre 2016. Os 20 

principais mercados compradores adquiriram US$ 6,8 bilhões em autopeças, mais de 
90% do total embarcado. Somente a Argentina assimilou R$ 2,2 bilhões, 30,3% do 
total. A seguir vieram os Estados Unidos, com US$ 1,2 bilhão, 16,4% de participação 

nos embarques.  
 

As importações totalizaram US$ 12,7 bilhões em 2017, anotando acréscimo de 7,8% 
sobre o ano anterior. A China terminou o ano como principal fornecedor, seguida de 
Estados Unidos e Alemanha. O país asiático passou do terceiro para o primeiro lugar 

e superou esses dois concorrentes em menos de 12 meses.  
 

Também chama a atenção o crescimento do México e da Coreia do Sul como 
fornecedores de autopeças ao Brasil. Terminaram 2017 como quarto e quinto maiores 
provedores, respectivamente. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27003/balanca-de-autopecas-anota-us-53-bi-de-deficit-em-2017


 

 
 
 
 

Curso Introdução ao Comércio Exterior Capacitação Empresarial 

08/02/2018 – Fonte: FIEP 

 

 

R$ 100,00 - Empresas associadas a sindicatos da 
Fiep e estudantes até 15/02 

  
Inscrições 

http://app2.fiepr.org.br/ci3/inscricao/inscricao/evento/22063/atividade/18163/identificador/fiep22063
http://app2.fiepr.org.br/ci3/inscricao/inscricao/evento/22063/atividade/18163/identificador/fiep22063


R$ 120,00 - Empresas associadas a sindicatos da 
Fiep e estudantes de 16 a 22/02 

 

R$ 120,00 - Demais participantes até 15/02   
Inscrições R$ 145,00 - Demais participantes de 16 a 22/02 

Inscrições participação por vídeo conferência (demais cidades)  

até dia 14/02:  

R$ 75,00 - Empresas associadas a sindicatos da 
Fiep e estudantes até 14/02 

  
Inscrições 

R$ 90,00 - Demais participantes até 14/02   
Inscrições 

 
 

http://app2.fiepr.org.br/ci3/inscricao/inscricao/evento/22064/atividade/18164/identificador/fiep22064
http://app2.fiepr.org.br/ci3/inscricao/inscricao/evento/22065/atividade/18165/identificador/fiep22065
http://app2.fiepr.org.br/ci3/inscricao/inscricao/evento/22066/atividade/18166/identificador/fiep22066

