
 

 

15 DE FEVEREIRO DE 2018 

Quinta-feira 

 HORÁRIO DE VERÃO TERMINA NESTE DOMINGO; MORADORES DE 10 ESTADOS E 

DF DEVEM ATRASAR O RELÓGIO EM 1 HORA 

 CURSOS DE FEVEREIRO NO SINDIMETAL/PR 

 EMPREGO NO PARANÁ TEM MELHOR RESULTADO EM TRÊS ANOS 

 A DURA VIDA DO EMPRESÁRIO BRASILEIRO: IMPOSTO DE RENDA DO PAÍS É UM 

DOS MAIS ALTOS DO MUNDO 

 ARTIGO: SELVA CORPORATIVA 

 ARTIGO: METAS!!! É PRECISO SABER DEFINI-LAS!!! 

 SEIS DICAS PARA O PEQUENO INVESTIDOR EMPREENDER 

 GERDAU VENDE HIDRELÉTRICAS PARA MINERADORA KINROSS POR R$ 835 MI 

 RODRIGO MAIA DETERMINA ARQUIVAMENTO DE 141 PROPOSTAS QUE 

ALTERAVAM A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 

 TENSÃO ENTRE A CÂMARA E O SENADO AMEAÇA A MP DA REFORMA 

TRABALHISTA 

 MAIA JÁ PREPARA UM DISCURSO PARA ENGAVETAR A REFORMA 

 MARUN DIZ QUE DATA LIMITE PARA PREVIDÊNCIA É FEVEREIRO 

 ARRECADAÇÃO DO SIMPLES ACELERA EM 2017 E CRESCE 15%, A R$ 83 

BILHÕES 

 APURACÃO DO SIMPLES NACIONAL A PARTIR DE 01.2018 

 TRIBUTAÇÃO DE DIVERSAS MERCADORIAS 

 EMPREGADOR TEM ATÉ O DIA 23 PARA ENTREGAR RAIS; VEJA MUDANÇAS 

CAUSADAS PELA REFORMA 

 MONTADORAS COLOCAM MAIS DINHEIRO NO BRASIL EM 2017 

 RENAULT TERÁ PRIMEIRA CONCESSIONÁRIA DEDICADA A CARROS ELÉTRICOS 

NA EUROPA 
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 CARROS EFICIENTES DEVEM REDUZIR GASTOS COM COMBUSTÍVEL 

 VEÍCULOS TERÃO MAIS ITENS DE SEGURANÇA 

 CASO TAKATA TERÁ SOCORRO DE US$ 130 MILHÕES DE MONTADORAS 

 GOVERNO USA DINHEIRO DO BNDES PARA COBRIR DÍVIDA E DESPESAS 

 CADASTRO POSITIVO AJUDA 4 EM 10 DEVEDORES 

 BRASIL REFORÇA NEGOCIAÇÕES PARA INGRESSAR NA OCDE 

 ARTIGO: UM POUCO DE MEDO FAZ BEM AOS MERCADOS 

 BC ESTIMA PARA 2018 E 2019 INFLAÇÃO EM TORNO DE 4,2%, E NÃO AFASTA 

POSSIBILIDADE DE NOVO CORTE DE JUROS 

 TAXAS DE JUROS CAEM PELO 14º MÊS SEGUIDO, DIZ ANEFAC 

 IBOVESPA TEM MAIOR ALTA GLOBAL NESTE ANO 

 COMO FICA A POUPANÇA EM TEMPO DE JURO BAIXO 

 PROJEÇÃO DE ALTA DO PIB DE 2018 PERMANECE EM 2,70%, MOSTRA FOCUS 

DO BC 

 PROJEÇÃO DO MERCADO PARA SELIC MÉDIA EM 2018 SEGUE EM 6,75% AO 

ANO, DIZ BC 

 COM EXPECTATIVA DE INFLAÇÃO EM 4,2%, CORTES NA SELIC PODEM SER 

INTERROMPIDOS 

 PREVISÃO DO CÂMBIO PARA FIM DE 2018 PERMANECE EM R$ 3,30, REVELA 

FOCUS DO BC 

 SUPERÁVIT COMERCIAL EM 2018 PASSA DE US$ 54,04 BI PARA US$ 54,50 

BI NA FOCUS 

 

 
       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BACEN 

 

 

 

 

CÂMBIO 

EM 15/02/2018  

 Compra Venda 

Dólar 3,225 3,225 

Euro 4,030 4,032 
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Horário de verão termina neste domingo; moradores de 10 estados e DF 

devem atrasar o relógio em 1 hora 

15/02/2018 – Fonte: G1 

 
Ajuste deve ser feito por moradores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 

 
 

O horário de verão, em vigor desde outubro do ano 
passado, acaba na primeira hora deste domingo (18). 
À meia-noite entre sábado e domingo, os moradores 

de 10 estados e do Distrito Federal devem atrasar o 
relógio em uma hora. 

 
O ajuste vale para as regiões Sudeste, Sul e Centro-
Oeste (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 

Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paraná, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e 

Distrito Federal). 
 
Com isso, o horário no leste do Amazonas e nos 

estados de Roraima e Rondônia fica 1 hora "atrasado" 
em relação a Brasília, enquanto oeste do Amazonas e 

Acre ficam 2 horas atrás. 
 
Economia de energia 

O horário de verão foi instituído com o objetivo de 
economizar energia no país em função do maior 

aproveitamento do período de luz solar. 
 
A medida foi usada pela primeira vez em 1931 e 

depois em outros anos, sem regularidade. Em 2008, 
ganhou caráter permanente e passou a vigorar do 

terceiro domingo de outubro até o terceiro domingo 
de fevereiro do ano seguinte. 
 

O governo federal chegou a avaliar o fim do horário de verão neste ano, depois que um estudo 
do Ministério de Minas e Energia indicou que o programa vem perdendo efetividade. A análise 

mostrou que a intensidade de consumo de energia elétrica estava mais ligada à temperatura 
do que ao horário, com picos nas horas mais quentes do dia. 
 

Porém, o Brasil enfrenta um período de estiagem, com hidrelétricas com níveis de água 
reduzidos, o que vem obrigando o governo a ligar as termelétricas (de operação mais cara) e 

até mesmo a importar energia de outros países. 
 

Começa mais tarde 
O presidente Michel Temer acabou editando um decreto que reduz a duração do horário de 
verão, e não o elimina. Assim, neste ano, ele começará em 4 de novembro, um fim de 

semana após o segundo turno das eleições, marcado para 28 de outubro. 
 

A mudança foi um pedido do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes, 
para evitar atrasos na apuração dos votos e na divulgação dos resultados do pleito. Um dos 
exemplos citados pelo tribunal foi o Acre, onde as urnas são fechadas três horas depois de a 

contagem de votos já ter sido iniciada nas regiões Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste. 
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Cursos de Fevereiro no SINDIMETAL/PR 

15/02/2018 – Fonte: SINDIMETAL/PR 
 

 
 

 

 
 

 
 

Emprego no Paraná tem melhor resultado em três anos 

15/02/2018 – Fonte: Agências de Notícias - Governo do Paraná 
 

O Paraná liderou a geração de vagas do setor de frigoríficos no País. Pelo 
menos 31% das contratações na área foram feitas no mercado paranaense. 

Em 2017, o Estado fechou o ano com saldo total (diferença entre admitidos e 
demitidos) de 12.127 vagas em todas atividades econômicas.  

 

O Paraná teve, em 2017, o melhor saldo de empregos dos últimos três anos e boa 

parte desse resultado se deve ao setor de frigoríficos. Dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, mostram que o 
setor contratou, já descontadas as demissões, 4.799 pessoas com carteira assinada 

no Estado no ano passado. 
 

O Paraná liderou a geração de vagas do setor no País. Pelo menos 31% das 
contratações na área foram feitas no mercado paranaense. 
 

Em 2017, o Estado fechou o ano com saldo total (diferença entre admitidos e 
demitidos) de 12.127 vagas em todas atividades econômicas. Foi o primeiro ano de 

resultado positivo desde 2014, quando o saldo havia sido de 39,8 mil empregos. Nessa 
conta, pesaram positivamente os saldos da indústria da transformação (7.396), dos 
serviços (7.752), do comércio (3.899) e da agropecuária (917). 

 
Na indústria de processamento de aves e suínos, novos investimentos e exportações 

garantiram o ritmo forte de contratações.  
 
Os frigoríficos seguiram ganhando espaço nos últimos anos mesmo com a 

desaceleração da economia brasileira, de acordo com Suelen Glinski Rodrigues dos 
Santos, economista do Observatório do Trabalho, da Secretaria de Estado da Justiça, 
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Trabalho, e Direitos Humanos. “O setor teve resultados positivos mesmo durante a 
crise e segue com volume alto de contratações”, diz. 
 

O Paraná é atualmente o maior produtor e exportador de frango do País. Em 2017, as 
exportações paranaenses de frango somaram US$ 2,52 bilhões, 8,6% mais do que em 

2016 (US$ 2,32 bilhões). Os frigoríficos estão concentrados em municípios da região 
Oeste do Paraná. 

 
OUTROS SETORES - Outra atividade em destaque da indústria foi a fabricação de 
fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico, com saldo de 

955 empregos. “Foi o melhor desempenho do setor no País e ajudou a colocar o 
município de Pato Branco em 1º lugar entre as cidades que mais geraram vagas no 

ano passado”, afirma Suelen Glinski. Em Pato Branco funciona a fábrica da Atlas 
Indústria de Eletrodomésticos. 
 

Para a indústria automotiva, o ano passado foi de retomada das contratações. As 
exportações e a melhora do consumo no mercado interno fizeram as montadoras 

abrirem vagas. O saldo final foi de 1.409 contratações no Estado. “Foi o segundo 
melhor desempenho do País, atrás apenas de Pernambuco” diz. “Só a título de 
comparação, São Paulo, principal polo automotivo do País, fechou o ano com um saldo 

negativo de 1.899 vagas em 2017”, acrescentou.  
 

Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: 
http:///www.facebook.com/governopr e www.pr.gov.br  

 
 
 

A dura vida do empresário brasileiro: Imposto de Renda do país é um dos 

mais altos do mundo 

15/02/2018 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
Alíquota de 34% castiga o empresariado nacional. Governo brasileiro segue 

na contramão das principais economias mundiais, que nos últimos anos vêm 
reduzindo a cobrança do tributo 

 

 
Campanha “Não Vou Pagar o Pato”, da Federação das Indústrias de São Paulo, contra 
a alta carga tributária do país. José Cruz/Agência Brasil  

   
Ser empresário no Brasil pode sair mais caro do que em países como Estados Unidos, 
Japão, Paraguai e Uzbequistão. Estudo divulgado na última semana pela Confederação 

Nacional da Indústria (CNI) mostra que o país possui uma das mais altas alíquotas de 
imposto sobre renda para empresas. Sem nenhuma perspectiva concreta de redução 
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desse tributo, o governo brasileiro segue na contramão das principais economias 
mundiais, que nos últimos anos vêm baixando a cobrança. 
 

Realizado em parceria com a Ernst Young, o estudo avaliou as alíquotas do imposto 
sobre a renda em 202 países ao longo dos últimos 20 anos, bem como as possíveis 

consequências para o Brasil.  
 

De acordo com o levantamento, a alíquota de 34% cobrada no país em 2017 é uma 
das mais altas do mundo, bem acima da média mundial, de 22,96%. Na América 
Latina, o Brasil divide a primeira colocação com a Venezuela, país em grave crise 

econômica, e, entre as chamadas economias emergentes, fica atrás somente da Índia, 
cuja alíquota é de 34,6%. 

 
Para o diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Abijoadi, não há 
justificativa para o país manter uma cobrança tão elevada. Principalmente quando o 

mesmo estudo demonstra que há uma tendência entre os demais países de reduzir as 
alíquotas. “Um dado importante que nós levantamos é de que, nos países onde foi 

feita a redução, não houve queda na arrecadação”, observa. Uma das explicações, de 
acordo com o estudo, é um possível aumento nos lucros das empresas no período. 
 

Considerando os 202 países individualmente, 75 tinham em 2017 alíquotas entre 0% 
e 20%. Outros 92, alíquotas entre 20% e 30%. Aqueles com alíquotas entre 30% e 

35% são 30, dos quais apenas cinco têm porcentual igual ou superior a 35%.  
 
Em alguns países, a tendência é de redução da carga de impostos. Nos Estados Unidos, 

o governo aprovou no final do ano passado uma reforma fiscal que reduziu, a partir 
de janeiro deste ano, a alíquota do imposto sobre a renda das empresas de 35% para 

21%. Na vizinha Argentina, também passou a vigorar uma redução gradual, de 35% 
para 25% até 2020. Bélgica, França e Japão são outros países que também apostaram 
em diminuir a cobrança. 

 
Na avaliação da CNI, o imposto elevado, aliado à queda da cobrança nos outros países, 

tende a trazer sérios prejuízos à economia local. “As multinacionais vão preferir 
investir em outros países, onde é mais barato, ao invés do Brasil. Ao mesmo tempo, 
as empresas nacionais que atuam fora do país vão perder competitividade”, diz 

Abijoadi. 
 

Foi o que aconteceu nos EUA, onde o governo decidiu reduzir drasticamente o imposto 
diante da fuga de multinacionais para outros países. “A competição entre jurisdições 
desenvolvidas tem se intensificado, sobretudo em razão da escassez de investimentos, 

resultando em redução ainda maior da alíquota média global nos próximos anos”, diz 
o estudo. 

 
Segundo Abijoadi, a CNI já entregou à Receita Federal um pedido para que se avalie 

a redução na alíquota do IR para as empresas. “Se não fossem as exportações, o Brasil 
estaria com um déficit econômico seríssimo. E, caso essa questão da alíquota não seja 
revista, vamos perder cada vez mais a competitividade no exterior e a economia de 

forma geral será seriamente prejudicada.” 
 

Carga tributária pesada 
Brasil tem uma das mais altas alíquotas de imposto sobre renda das empresas. Veja 
o porcentual de algumas das principais economias mundiais:  

 
Redução de alíquotas  
Vários países vêm reduzindo suas alíquotas. Confira alguns exemplos:  

País Em 2015 Proposta Quando vigora 

Argentina 35% 25% Redução gradual até 2020 

https://public.flourish.studio/visualisation/16625?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/16625
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País Em 2015 Proposta Quando vigora 

Bélgica  33,99% 25% Redução gradual até 2020 

Espanha 30% 25% Já em vigor 

EUA 35% 21% Já em vigor 

França 34,43% 25% Redução gradual até 2022 

Holanda 20%–25% 16%–21% Redução gradual 

Itália 27,50% 24% Já em vigor 

Irlanda 12,50% 6,50% Já em vigor 

Japão 32,70% 27% Redução gradual até 2018 

Noruega 25% 24% Já em vigor 

Reino Unido 20% 17% Redução gradual até 2020 

Fonte: Estudo “A evolução histórica das alíquotas de imposto de renda em diferentes 
países”, da CNI e Ernst Young. Infografia: Gazeta do Povo. 

 

 

Artigo: Selva corporativa 

15/02/2018 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
A despeito da existência de regras claras, estamos atravessando um 

momento de involução do comportamento institucional de diversas 
companhias brasileiras 

 

 
 

Homo homini lupus est, ou “o homem é o lobo do homem”, já afirmava o brocardo 
popularizado por Thomas Hobbes, ao tentar racionalizar a necessidade de um governo 

(e, portanto, de regras estáveis) para permitir o convívio social, evitando que os 
indivíduos se destruam mutuamente na busca de seus próprios interesses. 
 

A atividade econômica, como qualquer outra atividade humana, depende de 
cooperação, especialmente quando envolve grandes e complexas estruturas de 

investimento, razão pela qual a confiança e a estabilidade são a base de todo o 
funcionamento do mercado. 
 

Entretanto, a despeito da existência de regras claras e da obviedade de tal conceito, 
os fatos denotam que estamos atravessando um momento de involução do 

comportamento institucional de diversas companhias brasileiras, alertando-se que 
corremos o risco de chegar a um verdadeiro estágio de selvageria corporativa, todos 

contra todos. As evidências são claras.  
 
O caso da Petrobras, obrigada a indenizar seus investidores no exterior em 

aproximadamente US$ 3 bilhões em virtude de prejuízos derivados de atos de 
corrupção sistêmica, foi emblemático e denota um desprezo absoluto pelos mais 

básicos princípios de boa governança corporativa em muitas empresas nacionais. O 
que se torna ainda mais intolerável é o inverossímil discurso vitimista muitas vezes 

adotado. 
 

http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/selva-corporativa-0z0e2fcjpitc36eupko8zlp76


Não podemos depender de que as jurisdições estrangeiras se comportem, de forma 
indireta, como garantidoras da observância de regras de mercado no Brasil 
 

Foi apenas pela atuação de minoritários unidos, em ato de explícito ativismo societário, 
que se conseguiu fazer justiça, recorrendo-se ao Poder Judiciário norte-americano, 

intransigente com este tipo de atuação – os acionistas que investiram no Brasil ainda 
esperam uma solução similar. 

 
A mesma necessidade de obtenção de medidas judiciais no exterior para a proteção 
dos acionistas locais se faz atualmente presente no caso envolvendo a recuperação 

judicial da Oi, que, embora ocorra no Brasil, tem reflexos em diversos países e 
jurisdições e que, em paralelo ao episódio da Petrobras, envolve suspeita de 

irregularidades que podem incluir atos tão diversos como corrupção, favorecimento 
indevido de administradores e a diluição indevida da participação dos atuais acionistas 
por meio da negociação de títulos no exterior, em meio a patentes ilegalidades. 

 
O desrespeito patente pelas regras estatutárias, a violação dos dispositivos da Lei das 

Sociedades por Ações e o verdadeiro descaramento com que certos executivos 
defendem interesses indefensáveis denota que estamos em clima de selvageria e 
descalabro.  

 
Ocorre que não podemos, enquanto país, depender de que as jurisdições estrangeiras 

se comportem, de forma indireta, como garantidoras da observância de regras de 
mercado no Brasil, funcionando, na prática, como um anteparo de proteção nos casos 
em que as ilegalidades são tão evidentes e relevantes que seus efeitos chegam a afetar 

as regras básicas de outras jurisdições. 
 

A questão é premente e dela depende o futuro da ética empresarial brasileira. A 
solução, que implica em um salto civilizatório, passa pela conscientização dos 
acionistas para que exijam seus direitos, pelo desenvolvimento de uma postura mais 

ética e vinculada à boa gestão corporativa e, principalmente, por uma cultura jurídica 
(amparada pelo Poder Judiciário) que reconheça a importância da legalidade e da ética 

empresarial como fundamental para nossa evolução econômica. 
 
O Hino à Bandeira Nacional, com razão, faz alusão ao verde sem par de nossas matas, 

mas isso não justifica, de maneira nenhuma, que nos comportemos como selvagens. 
O Brasil tem de mudar. Não podemos mais esperar. 

 
(André de Almeida Rodrigues é advogado e defende os acionistas minoritários da 
Petrobras e da Oi). 

 

Artigo: Metas!!! É preciso saber defini-las!!! 

15/02/2018 – Fonte: Contábeis.com 
 

A importância em definir metas alcançáveis e que atendam às necessidades da 
empresa 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Que ninguém gosta de ser pressionado isso é fato, mas que com objetivos claros e 
acompanhamento é muito mais fácil de se atingir algo. 

http://www.contabeis.com.br/artigos/4502/metas-e-preciso-saber-defini-las/


Fazer a gestão empresarial sem definir onde se quer chegar é muito comum e pode 
comprometer o futuro de qualquer empresa. 
 

No dia a dia das empresas identificarmos empresários/gestores que conduzem suas 
empresas sem definição concreta do que esperam com relação aos resultados de sua 

empresa, muitas vezes esses objetivos estão em sua “cabeça” e acabam não sendo 
documentados e devidamente publicado a quem é de interesse, outras vezes números 

são definidos sem qualquer base histórica e tão pouco irão atender as necessidades 
da empresa quando são possíveis de serem alcançados. 
 

Definir metas requer entre outras informações: estudo de informações recentes, 
capacidade atual, potencial de mercado e o mais importante ter em mãos o Ponto de 

Equilíbrio da empresa; sem esse conjunto de informações estar devidamente 
identificado podemos estar utilizando um objetivo fictício, muitas vezes até alcançável, 
porém, não irá atender as necessidades do negócio, o contrário também é verdadeiro, 

quando definimos metas necessárias, contudo inalcançáveis. 
 

A ânsia pelo atingimento requer: planejamento, acompanhamento, ajustes, 
novamente acompanhamento e muitas vezes premiação no êxito. 
 

E quando as metas definidas, após analise, não são atingidas? 
Para esse tema que muitas vezes é tratado de forma simplória, onde números são 

definidos pelo “achometro” e são abandonados com a mesma facilidade que foram 
“criados”, podemos perceber sua complexidade, importância e benefício a gestão 
empresarial. 

 
Vale pensar no assunto e buscar exercitar, compartilhar o desafio, reconhecer méritos, 

ajustar quando se fizer necessário e trabalhar também a meritocracia. 
 
Walber Almeida Xavier de Sousa – Diretor da AXS Consultoria Empresarial 

Atuou também como professor universitário e exerce a função de Consultor 
Empresarial, Conselheiro e Mentor em empresas em diversos segmentos. 

 

Seis dicas para o pequeno investidor empreender 

15/02/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 
 

A queda da taxa básica de juros promovida pelo Banco Central do Brasil para 6,75% 
ao ano essa semana deve estimular os investidores a buscarem alternativas de maior 
retorno. Os investidores brasileiros se acostumaram mal com os longos anos de altas 

taxas de juros em produtos de baixo risco.  
 

A nova realidade que se configura, com inflação controlada, baixa taxa de juros e 
retomada da economia, deve favorecer o empreendimento em pequenos negócios. 

Entretanto, sabemos que a maior parte dos pequenos negócios fecha nos primeiros 
cinco anos. Nesse sentido, o artigo de hoje traz dicas do que o investidor deve atentar 
para empreender. 

 
Ao contrário do que se imagina, empreender demanda mais do que experiência no 

campo de atuação, um intenso planejamento. Nesse sentido, as Empresas Juniores, 
formadas por universitários, utilizam todos os conhecimentos adquiridos na faculdade 

http://degraoemgrao.blogfolha.uol.com.br/2018/02/11/seis-dicas-para-o-pequeno-investidor-empreender/
http://degraoemgrao.blogfolha.uol.com.br/2018/02/11/seis-dicas-para-o-pequeno-investidor-empreender/


para ajudar os empreendedores na difícil tarefa de planejar e avaliar a viabilidade dos 
investimentos dos pequenos empresários que não têm acesso ao auxílio das grandes 
consultorias. 

 
Compartilho abaixo as dicas dos líderes da Insper Junior Consulting que é a Empresa 

Junior da faculdade de economia, administração e engenharia do Insper. Cada um dos 
diretores divide suas dicas para o pequeno empresário ter mais chance de sucesso em 

seu negócio. 
 
Liderança 

“Possuir uma empresa não torna o empreendedor um líder. É necessário que o 
empreendedor desenvolva a habilidade de liderar, pois esta é essencial para o sucesso 

do negócio. 
 
Com isso, é necessário que haja um líder com uma visão holística, que coloque o time 

todo em sintonia, possuindo a arte de inspirar decisões e motivar ações. 
Ser um líder também significa se reinventar, seja na hora de possuir um olhar 

estratégico da empresa, na tomada de decisão ou na delegação de tarefas. 
 
Um dos pontos fundamentais do papel da liderança é transmitir para todos os 

colaboradores a visão e missão da empresa, procurando gerar motivação intrínseca 
para que o propósito da empresa seja compartilhado e a equipe tenha consciência da 

sua contribuição para o crescimento da organização. ” Alessandra Agrumi – Presidente 
da Insper Jr. Consulting 
 

Conjuntura Econômica e Setorial 
“Antes de abrir seu próprio negócio, é essencial que o empreendedor analise a área 

de atuação de sua futura empresa. Assim, é preciso realizar um profundo estudo 
setorial, incluindo pesquisas de mercado para avaliar a demanda pelo serviço ou 
produto, conhecer aos competidores já estabelecidos e seus respectivos diferenciais 

competitivos. 
 

Para avaliar a viabilidade do negócio, deve analisar a lucratividade do setor em 
questão. Para isso ele deve conhecer quem serão seus possíveis clientes, e entender 
seus padrões de consumo e o que os motiva comprar. Vale ressaltar, também, a 

importância de criar um diferencial a fim de driblar as barreiras desse setor, fazendo 
com que seu produto ou serviço gere mais valor em comparação aos demais 

concorrentes. 
 
Também é imprescindível que o empreendedor avalie a conjuntura econômica 

brasileira e realize simulações de cenários e seus impactos no negócio. Por exemplo, 
como o aumento da inflação impacta o preço e o custo de seu produto, além da 

demanda por ele. ” Maria Eugenia Cardoso – Diretora do Núcleo Econômico 
 

Marketing 
“Marketing é a ciência de entender comportamentos. Pensando em entender seu 
mercado, é extremamente importante ter a consciência de quem são seus potenciais 

clientes e principalmente como se comunicar com eles. Compreender qual o 
posicionamento frente ao mercado, como seus clientes o diferenciam dos concorrentes 

é essencial para atingir resultados financeiros desejáveis no início do projeto. 
 
Entendendo o comportamento de compra do seu público alvo pode proporcionar 

reduções de custo e elevação de demanda, pois suas ações serão mais específicas e 
melhor direcionadas. É fundamental identificar canais de comunicação que sejam mais 

eficazes, como blog, site, redes sociais e e-mail marketing.  
 
Além dos canais, é necessário adquirir informações sobre linguagem, identidade visual 

e conteúdo que seus clientes buscam, com o objetivo de ganhar cada vez mais 
mercado. ” José Braga – Diretor de Marketing 



Administrativo e Financeiro  
“Para empreendedores é essencial que entendam qual o montante realmente 
necessário para atingir o ponto de equilíbrio financeiro de seu negócio e como 

determinar sua lucratividade. 
 

Conhecer os números financeiros de seu negócio auxiliará a compreensão da saúde 
financeira do empreendimento. Corriqueiramente, os investidores subestimam o 

montante necessário para abrir o negócio e para sustentá-lo até que atinja o ponto de 
equilíbrio e passe a lucrar. 
 

Outro erro comum é falhar ao estabelecer o preço do produto ou do serviço oferecido. 
Uma dica para aumentar a eficiência financeira de pequenas empresas é automatizar 

a contabilidade, usando sistemas de gerenciamento, que proporcionam relatórios em 
tempo real, agilizando a interpretação de dados financeiros e consequentes tomadas 
de decisão. ” Lucas Sproesser – Diretor do Departamento Administrativo e Financeiro 

 
Pessoas 

“Em pequenas empresas, é primordial uma boa seleção dos colaboradores. Para isso, 
a seleção de talentos deve levar em conta o alinhamento do colaborador com os 
valores e a cultura da empresa, buscando a adequação ideal. Além disso, é necessário 

observar se o candidato possui as competências necessárias para assumir o cargo e 
qual o seu potencial de desenvolvimento ao longo do tempo. 

 
Principalmente em pequenas empresas, ter um funcionário alinhado com a cultura faz 
com que ambos consigam se desenvolver juntos, trazendo resultados mais rápidos 

para a empresa. “ Felipe Reis – Diretor de Recursos Humanos 
 

Comercial 
“O desenvolvimento de seu negócio depende de que consiga fazer com que todos 
aqueles que se relacionam com a empresa, por exemplo, consumidores e 

fornecedores, acreditem no sucesso dela. Isso fará com que todos virem promotores 
de seu negócio. 

 
Em um processo de venda, existem três etapas: a pré-venda, a durante e a pré da 
próxima venda, usualmente chamada de pós. Lembre-se que é mais barato manter 

um cliente que conquistar um novo e que a maioria dos consumidores acaba se 
desapontando em alguma dessas etapas.  

 
Portanto o desafio como empreendedor é que se forme um ciclo. Para que isso ocorra, 
é necessário transmitir confiança e criar empatia, surpreendendo nos pequenos 

detalhes e incorporando o “walk the talk”(colocar em prática o que prega). Somente 
assim, será possível entregar verdadeiro e duradouro valor ao mercado. ” Nicole Anjos 

– Diretora da área de Projetos 
 

Gerdau vende hidrelétricas para mineradora Kinross por R$ 835 mi 

15/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

Usinas, inauguradas em 2010, têm capacidade instalada total de 155 
megawatts  

 

O grupo siderúrgico Gerdau anunciou nesta quarta-feira acordo com a mineradora 

canadense Kinross Gold para venda de duas centrais hidrelétricas por R$ 835 milhões. 
A companhia produtora de aço vendeu os complexos hidrelétricos de Caçu e Barra dos 
Coqueiros, em Goiás. As usinas foram inauguradas em 2010 e têm capacidade 

instalada total de 155 megawatts. 
 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/02/gerdau-vende-hidreletricas-para-mineradora-kinross-por-r-835-mi.shtml


 

O presidente da Gerdau, Gustavo Werneck, afirmou em comunicado que a venda das 
usinas é "mais um importante passo" do planejamento de desinvestimentos do grupo, 
que nos últimos anos tem se concentrado em ativos mais rentáveis. 

 
Com a venda das usinas, a Gerdau já levantou mais de R$ 6 bilhões nos últimos quatro 

anos com desinvestimentos. 
 
As ações da Gerdau encerraram em alta de 6,6% nesta quarta-feira, entre as maiores 

valorizações do Ibovespa. 
 

A companhia afirmou que manterá geração de energia própria na usina de Ouro Branco 
(MG) e que conta com o abastecimento da hidrelétrica Dona Francisca, no Rio Grande 
do Sul. 

 
A empresa informou ainda que possui contratos de energia de longo prazo que podem 

substituir a geração própria, "garantindo a competitividade no custo e o abastecimento 
das usinas". 
 

A venda das duas usinas ocorreu alguns dias depois da Gerdau anunciar 
desinvestimento em usina produtora de fio-máquina no Estado norte-americano do 

Texas e em mais duas unidades de processamento de aço nos EUA por US$ 92,5 
milhões. 
 

Rodrigo Maia determina arquivamento de 141 propostas que alteravam a 

legislação trabalhista 

15/02/2018 – Fonte: Câmara Notícias 
 

Rodrigo Maia determina arquivamento de 141 propostas que alteravam a 
legislação trabalhista 

 

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados autoriza o presidente da Casa a 
arquivar propostas que tenham o mesmo assunto de projeto já aprovado pelo Plenário 

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, declarou prejudicadas 141 
propostas relacionadas aos temas da reforma trabalhista (Lei 13.467/17) e da lei que 

permite a terceirização irrestrita, inclusive para a atividade-fim das empresas (Lei 
13.429/17). Com isso, os textos devem ser arquivados, a não ser que haja recurso 

apresentado pelo autor do projeto para o Plenário julgar. 
 
A decisão de Maia foi baseada no artigo 164 do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados, que autoriza o presidente da Casa a arquivar propostas que tenham o 
mesmo assunto de projeto já aprovado pelo Plenário ou comissão. 

 
O pedido de arquivamento das propostas foi feito em novembro de 2017 
(Requerimento 7.805/17) pelo deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), relator da 

reforma trabalhista na Câmara. O despacho com a decisão de Maia é da última quarta-
feira (7). 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/553331.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/553331.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2017/lei-13467-13-julho-2017-785204-norma-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2017/lei-13429-31-marco-2017-784561-norma-pl.html
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2163919


Medida provisória 
A nova lei trabalhista alterou a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para prever, 
entre outras medidas, a prevalência do acordo sobre a lei, regras para o trabalho 

intermitente e o fim da contribuição sindical obrigatória e da ajuda do sindicato na 
rescisão trabalhista. 

 
Ainda está pendente de análise a Medida Provisória 808/17, em vigor desde novembro 

do ano passado, que altera regras da reforma. A MP espera a designação dos 
integrantes da comissão mista. 
 

O presidente da República, Michel Temer, editou a MP para cumprir acordo firmado 
com parlamentares de sua base e evitar que eventuais mudanças feitas pelo Senado 

na reforma levassem a mais uma votação do projeto na Câmara. 
 
Os parlamentares já apresentaram 967 emendas à medida provisória. Uma delas 

determina que as grávidas e lactantes sejam afastadas de atividades e locais de 
trabalho insalubres com ou sem apresentação de atestado médico, diferentemente do 

que determina a nova lei. 
 
Entre as principais mudanças promovidas pela MP está a que trata dos trabalhos 

intermitente e autônomo previstos na nova legislação. Outros pontos polêmicos da 
reforma trabalhista alterados pela MP tratam da contribuição previdenciária; da 

negociação coletiva; da jornada de 12 horas de trabalho seguidas por 36 horas de 
descanso; da comissão de representantes dos trabalhadores; e dos prêmios e gorjetas. 
Íntegra da proposta: 

 MPV-808/2017 
 REQ-7805/2017 

 

Tensão entre a Câmara e o Senado ameaça a MP da reforma trabalhista 

15/02/2018 – Fonte: Contábeis.com 

 
MP será renovada automaticamente por mais 60 dias e já tranca a pauta da Câmara 

 
  
 

 
 

 
 
 

 
O presidente do Congresso protela instalação de Comissão Mista da medida provisória 

sobre nova legislação do trabalho por discordar do nome indicado pelo governo para 
relatar a matéria 

 
Uma tensão entre a Câmara e o Senado retarda e pode até mesmo travar a tramitação 
da medida provisória (MP) 808/2017, que alterou 17 pontos da reforma trabalhista e 

foi fundamental para possibilitar a entrada do texto em vigor, em 11 de novembro de 
2017. Editada três dias depois, em 14 de novembro, a MP não teve até o momento 

nem a sua Comissão Mista de deputados e senadores instalada, o que deveria ter 
ocorrido 48 horas após a edição da MP. Inclusive com a designação do relator, como 
prevê resolução do Congresso. 

 
Na próxima quinta (22), a MP será renovada automaticamente por mais 60 dias e já 

tranca a pauta da Câmara. Além da instalação, precisa da aprovação do parecer do 
relator sobre o texto original e as 967 emendas apresentadas. A matéria perde a 
validade no dia 23 de abril.  

 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/549222-MEDIDA-PROVISORIA-QUE-ALTERA-REFORMA-TRABALHISTA-CHEGA-AO-CONGRESSO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/550180-QUASE-MIL-EMENDAS-PROPOEM-MUDANCAS-NA-REFORMA-TRABALHISTA.html
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2162296
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2163919
http://www.contabeis.com.br/noticias/36636/tensao-entre-a-camara-e-o-senado-ameaca-a-mp-da-reforma-trabalhista/


Poderá ser reeditada pelo Executivo, mas sem a garantia de aprovação por falta de 
acordo entre senadores e deputados. Todo esse impasse acontece porque o presidente 
do Senado e do Congresso, Eunício Oliveira (MDB-CE), não aceitou a decisão do 

governo de indicar o deputado Rogério Marinho (PSDB-RN) para relatar a MP. O tucano 
também foi o relator da proposta da reforma trabalhista, texto que promoveu 209 

alterações na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).  
 

A resistência de Eunício e senadores da base se fundamenta ainda na falta de 
compromisso de Marinho em aprovar mudanças sugeridas por eles e inseridas na MP. 
“Seria extremamente deselegante com o Senado que o compromisso feito pelo líder 

do governo, em nome do governo, não se concretizasse”, manifestou-se Eunício, logo 
após a edição da MP. 

 
Sem expectativa 
Marinho conta com o apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que já 

se manifestou contrário à edição de MP por alterar pontos do texto aprovado pelos 
deputados e também pelos senadores (apesar do acordo de que seria alterado pela 

MP). “Não tenho mais expectativa sobre isso, não. Já era para estar funcionando.  
 
Não vou agora fazer prognóstico. Vamos aguardar o que o presidente do Congresso 

vai decidir”, disse Marinho. Indicado para o cargo de relator pelo líder do governo na 
Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), Marinho reclama do descaso. “Desde que a medida 

veio para o Congresso, dia 14 de novembro, até agora o presidente [do Congresso] 
ainda não acenou de que forma essa comissão iria funcionar.”  
 

Na avaliação de Marinho, o acordo previa apenas que o presidente Michel Temer 
mandasse a MP, mas não em manter o texto da MP. Além disso, afirmou, o texto da 

MP não foi negociado com a Câmara. “O presidente Temer cumpriu a palavra dele, 
mas não há compromisso [nosso] com o texto”, avisou Marinho, segundo deputados 
governistas. 

 
A l t e ra ç õ e s 

Um dos pontos defendidos pelos senadores governistas, como Marta Suplicy (PMDB-
SP), é o afastamento de gestantes de qualquer atividade considerada insalubre. Esta 
é uma das alterações promovidas pela MP. Marinho defende a possibilidade de grávidas 

exercerem atividades insalubres, caso os “médicos de confiança” não recomendem o 
afastamento. 

 
Para Marinho, em vez de proteger a gestante e o filho dela, a legislação atual cria mais 
dificuldades para a mulher ingressar e permanecer no mercado de trabalho. Outra 

mudança que a MP promove no texto em vigor é a exigência de que a jornada de 12 
horas de trabalho por 36 de descanso seja permitida apenas mediante convenção ou 

acordo coletivo, e não por meio de negociação individual, como consta no texto 
aprovado. A MP, além disso, veda a cláusula de exclusividade para trabalhadores 

autônomos e cria uma quarentena para a recontratação de trabalhadores em regime 
intermitente. 
 

Diante desse desencontro, a oposição já se mobiliza para tentar reverter a reforma 
trabalhista aprovada em 2017: uma comissão foi constituída no Senado para 

apresentar em maio uma nova CLT, o novo Código do Trabalho. “Essa MP é um 
cambalacho”, disse ao DCI o senador Paulo Paim (PT-RS), autor da proposta da nova 
CLT, referindo-se à MP 808. “O governo Temer se comprometeu com sua base de fazer 

algumas alterações em artigos no texto, também para justificar para a sociedade que 
faria mudanças e baixou essa medida provisória. As mudanças são pequenas, mas é 

melhor que o texto original, embora não resolva quase nada.” 
 
O líder do PSDB no Senado, Paulo Bauer (SC), é mais otimista em relação a um acordo. 

“Penso que a discussão do tema não vai ser nem difícil nem demorada. Ela vai poder 



ser feita num prazo muito curto e, com certeza, teremos todas as condições de votar 
a MP.” 
 

Maia já prepara um discurso para engavetar a reforma 

15/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
Descrente de que o governo reúna os 308 votos necessários para aprovar a reforma 

da Previdência, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), já 
prepara o discurso para anunciar, no final de fevereiro, o engavetamento da matéria, 
segundo apurou o Estadão/Broadcast.  

 
Para evitar que o ônus do anúncio recaia sobre o Congresso Nacional e, muito menos, 

sobre ele, Maia deve responsabilizar o Palácio do Planalto por não ter obtido apoio 
suficiente à proposta. Deve dizer, ainda, que não vale a pena colocar a matéria em 
votação para ser derrotada.  

 
Nos bastidores, outras lideranças partidárias também dão como certo que a proposta 

será engavetada. A maioria suspendeu as articulações em torno da reforma da 
Previdência durante o período carnavalesco. Só devem retomar as conversas a partir 
deste domingo. Sem o placar mínimo de votos para aprovação, a expectativa é de que 

o início da discussão em plenário, antes previsto para esta segunda, dia 19, seja mais 
uma vez adiado.  

 
O próprio relator da reforma, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), viajou ao 
exterior com a família na semana passada e só retorna domingo, segundo sua 

assessoria. Os principais líderes também só devem chegar a Brasília no domingo ou 
na segunda, entre eles, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) e André Moura (PSC-SE), líderes do 

governo na Câmara e no Congresso, respectivamente, e Baleia Rossi (SP), líder do 
MDB, partido do presidente Michel Temer.  
 

Segundo interlocutores, Rodrigo Maia decidiu que cumprirá seu “papel institucional” 
de presidente da Câmara ao anunciar que não pautará a votação da reforma antes das 

eleições. Esse anúncio deve ser feito antes mesmo do dia 28, data limite prevista para 
a votação. Até então, o parlamentar fluminense resistia em fazer esse anúncio e se 
mostrava muito incomodado com o discurso do governo de transferir para os 

deputados a culpa pela frustração com a reforma.  
 

Avaliação do grupo de Maia é de que o anúncio pode favorecer a candidatura dele à 
Presidência da República, pois o descolaria de uma pauta impopular. O parlamentar 
fluminense, contudo, pretende manter o discurso de que a reforma é “necessária” e 

investir na tese de que as eleições presidenciais de outubro é que resolverão o futuro 
da proposta.  

 

Marun diz que data limite para Previdência é fevereiro 

15/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 
O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, disse nesta quarta-feira, 14, após 

reunião com o presidente Michel Temer, no Palácio da Alvorada, que veio buscar 
orientações para uma reunião que terá amanhã com o presidente da Câmara, Rodrigo 

Maia, para poder tratar da votação da reforma da Previdência e afirmou que “está 
chegando a hora da verdade”.  
 

“Continuamos confiantes que é possível aprovar, temos ainda o desafio de conquistar 
alguns votos”, disse, afirmando que ainda está com a ideia de que faltam 40 votos. “É 

a metade daqueles que se declaram indecisos”, completou.  
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O ministro reafirmou que a votação tem que acontecer ainda este mês. “A data limite 
nós entendemos que é fevereiro, o presidente Rodrigo (Maia) – nas vezes que com ele 
conversei – também tem esse entendimento, então está chegando a hora da verdade”, 

destacou.  
 

Para Marun, não é impossível aprovar a matéria. Ao destacar a reunião desta quinta-
feira com Maia e o encontro com Temer nesta quarta, o ministro classificou os dois 

“como protagonistas desse processo”. “Estabelecemos a estratégia de tentar já na 
segunda-feira fazer uma reunião com os líderes para que eles nos tragam as avaliações 
mais atualizadas das suas bancadas e avançarmos”, destacou.  

 
Questionado sobre se o governo acredita que haverá pressão dos empresários pela 

reforma, Marun disse que considera que haverá apoio “dos setores lúcidos da 
sociedade”. “Hoje quem está contra a reforma são os desinformados e os que 
defendem suas próprias regalias”, afirmou.  

 
Marun disse ainda que a estratégia de colocar o texto ainda sem a garantia dos 308 

votos é uma decisão que será tomada por Rodrigo Maia. “Nós estamos lutando para 
que esse esforço traga ao presidente Rodrigo e às lideranças da base a necessária 
segurança para que seja posta em votação e que seja vitoriosa essa questão tão 

importante”, declarou. 
 

 

Arrecadação do Simples acelera em 2017 e cresce 15%, a R$ 83 bilhões 

15/02/2018 – Fonte: Contábeis.com 

 
Expansão reflete o aumento do empreendedorismo por necessidade 

 
  
 

 
 

 
 
 

 
Expansão reflete o aumento do empreendedorismo por necessidade e o processo de 

recuperação da economia brasileira; em 2016, receita do regime já havia se 
recuperado ao ter alta de 10% 
 

A arrecadação do Simples Nacional acelerou o ritmo de crescimento em 2017, ao 
expandir 15,5%, a R$ 83,809 bilhões, em relação a 2016, refletindo o aumento do 

empreendedorismo por necessidade e a lenta recuperação da economia do País.  
 

Em 2016, essa receita já havia se recuperado da queda observada em 2015 (-19,7%, 
para R$ 56 bilhões), ao registrar elevação de 10,2%, para uma soma de R$ 68,282 
bilhões, conforme dados da Receita Federal do Brasil (RFB). Todas as variações são 

em termos reais, ou seja, estão corrigidas pela inflação. 
 

A professora de economia da Fe c a p, Juliana Inhasz, avalia que a expansão da 
arrecadação do Simples em 2016 já representava o crescimento do 
empreendedorismo por necessidade, como resposta ao acelerado aumento da taxa de 

desemprego no período. A taxa média de desocupação de 2016 chegou a 11,5%, 
contra 8,5% registrada em 2015. Já no ano passado, esta subiu a 12,7%, porém se 

deslocou para 11,8%, na mé- dia do quarto trimestre. “A recessão foi muito severa. 
Muita gente que perdeu o emprego, abriu empresas e se formalizou para conseguir 
prestar serviços, emitir notas fiscais e, até mesmo, pedir financiamento”, ressalta 

Inhasz.  
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“De 2015 para 2016, o aumento da receita do Simples está relacionado, 
especificamente, com este movimento de recolocação no mercado por meio do 
trabalho autônomo. O crescimento da arrecadação de 2016 a 2017 também tem 

relação com isso [com empreendedorismo por necessidade], mas também com o lento 
processo de recuperação da atividade”, completa a professora da Fecap. A projeção 

do mercado para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) de 2017 é de 1%. 
 

O coordenador do MBA de Finanças e Negócios da Faculdade Fi p e c a f i, Nilton Belz, 
afirma, por sua vez, que a expectativa para este ano é de continuidade do crescimento 
da receita do Simples, tendo em vista as projeções entre 2% a 3% para o PIB de 2018. 

A mediana do mercado indica, por exemplo, avanço de 2,7% para a economia do País 
este ano. Além disso, para Belz, um segundo fator que irá impulsionar a receita 

tributária do regime simplificado é o aumento dos tetos de faturamento. No dia 1º de 
janeiro deste ano, o teto da receita bruta anual para ser aceito no Simples passou de 
R$ 3,6 milhões para R$ 4,8 milhões. 

 
R e c u p e ra ç ã o 

Outros dados divulgados, neste ano, apontam para uma recuperação da atividade dos 
micro e pequenos negócios. Informações da Serasa Exper ian mostram que o número 
de pedidos de recuperação judicial entre o segmento passou a cair neste ano. 

Enquanto em janeiro de 2017, houve 52 solicitações, no mesmo mês de 2018, este 
número recuou para 32, queda de 38,4%.  

 
Em janeiro de 2016, foram 51 pedidos. Já os requerimentos de falência tiveram 
retração de 13,2%, ao passarem de 53 em janeiro de 2017, para 46 em igual período 

de 2018. No primeiro mês de 2016, as solicitações chegaram 56.  
 

Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), por sua vez, 
mostram que os micro e pequenos negócios geraram 330 mil vagas formais de 
emprego em 2017, enquanto as médias e as grandes, fecharam 350 mil postos. Para 

Inhasz, da Fecap, as informações sobre o trabalho formal indicam que as pequenas 
estão sendo puxando a recuperação da economia.  

 
“Os negócios de menor porte estão absorvendo a mão de obra desempregada pela 
grande empresa e impulsionando o lento processo de retomada”, reforça a professora 

da Fecap, acrescentando que os pequenos negócios tendem a elevar ainda mais 
contratações com a expectativa de crescimento de 2,7% do PIB de 2018. 

 
Sobre este ponto, o professor Nilton Belz observa que as pequenas empresas 
brasileiras conseguiram se ajustar mais rapidamente ao processo de recessão do que 

as grandes, dada a sua estrutura menor e menos complexa.  
 

Uma pesquisa do Centro de Estudos em Negócios do In s - p e r, com apoio do 
Santander, mostrou ainda que os pequenos e médios empresários brasileiros estão 

mais confiantes com relação à economia.  
 
Este item obteve a maior alta na sondagem do Índice de Confiança do Pequeno e Médio 

Empresário (IC-PMN) do primeiro trimestre de 2018, ao crescer 6,3%, para 65,7 
pontos, quando comparado com o último trimestre de 2017. A avaliação sobre o lucro 

também obteve alta, com acréscimo de 4,2%, (71,9 pontos). 
 
 

NOVAS ATIVIDADES NO REGIME EM 2018 
 

Uma série de mudanças no Simples Nacional entraram em vigor no dia 1º de janeiro 
de 2018. Além da alteração dos tetos de faturamento, o governo incluiu outras 
atividades que poderão ser tributadas pelo regime simplificado.  

 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/simples_nacional


As principais delas são a indústria ou comércio de bebidas alcoólicas, como cervejarias 
e vinícolas; serviços médicos, como medicina, enfermagem e medicina veterinária; 
representação comercial; auditoria, economia, consultoria, gestão, além de outras 

atividades que estejam relacionadas à prestação de serviços intelectuais. 
 

 
 

Apuracão do Simples Nacional a partir de 01.2018 

15/02/2018 – Fonte: Contábeis.com 
  
 

 
 

 
 
 

 
Este artigo busca demonstras o novo método de apuração do Simples Nacional que 

entrou em vigor em 01.2018 para os diversos ramos de atividade. 
 
Com as alterações na legislação do Simples Nacional impostas com a Lei 

Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016 que entrou em vigor em 01/01/2018, 
o cálculo do Simples Nacional ficou complexo, uma vez que para realizar o cálculo do 

DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) a pagar é necessário encontra 
a alíquota efetiva, que conforme o Art. Nº 18 § 1o-A é o resultado da seguinte formula: 
  

((RBT12 X Aliq)-PD) / (RBT 12) 
 

Onde: 
RBT12 – É a receita bruta total dos últimos 12 meses; 
aliq – É a alíquota nominal encontrado no anexo do Simples Nacional; e 

PD – Parcela a deduzir, também encontrada no anexo do Simples Nacional.  
 

Os novos anexos do Simples Nacional também trazem a tabela na qual há o percentual 
de repartição, que é utilizado para saber o percentual efetivo de pagamento de cada 
tributo abrangido pelo simples, ou seja, para saber quanto a empresa paga de IRPJ, 

CSLL, PIS, COFINS, CPP e demais tributos abrangidos pelo Simples Nacional, a alíquota 
efetiva deverá ser multiplicada pelo percentual de repartição de cada tributo, assim 

também é possível quanto a empresa poderá aproveitar de ICMS, quando for o caso. 
 
Seguem abaixo exemplos de cálculos do Simples Nacional, conforme a nova legislação 

para empresas que exercem atividades de comércio, comércio com ST, locação de 
bens móveis e transportes interestadual e intermunicipal de cargas: 

Comercio enquadradas no anexo I: 
RBT12 = 250.500,00 

Alíquota nominal = 7,30% 
PD = 5.940,00 
Receita no Período de Apuração X1.2018 = 20.000,00 
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Alíquota efetiva=  ((250.500,00 X 7,30%)-5.940,00)/250.500,00 
= (18.286,50-5.940,00)/250.500,00 
= 12.346,50/250.500,00 

Alíquota efetiva = 0,04928 ou 4,93% 
DAS a pagar = 20.000,00 x 4,93% = R$ 985,75 

 
Comercio com ST enquadradas no anexo I, deduzida a parcela do ICMS; 

RBT12 = 240.000,00 
Alíquota Nominal = 7,30% 
Percentual de repartição do ICMS = 34% 

PD = 5.940,00 
Receita no Período de Apuração X1.2018 = 20.000,00 

Alíquota efetiva = (240.000,00 X 7,30%-5.940,00)/240.000,00 
= (17.520,00-5.940,00)/240.000,00 
= 11.580,00/240.000,00 

Alíquota efetiva = 0,04825 ou 4,83% 
Percentual de repartição ICMS = 4,83 x 34% = 1,64% 

Alíquota efetiva Comercio com ST = Alíquota efetiva - %parcela ref. ICMS 
Alíquota efetiva Comercio com ST = (4,825%- 1,640%) = 3,18% 
DAS a pagar = 20.000,00 x 3,18% = R$ 636,90 

 
Locação de bens móveis enquadrado no anexo III, deduzida a parcela 

correspondente ao ISS conforme Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto 
de 2014. 
RBT12 = 260.000,00 

Alíquota Nominal = 11,20% 
PD =9.360,00 

Percentual de repartição do ISS = 32% 
Receita no Período de Apuração X1.2018 = 20.000,00 
Alíquota efetiva = (260.000,00 X 11,20%-9.360,00)/260.000,00 

= (29.120,00-9.360,00)/260.000,00 
= 19.760,00/260.000,00 

Alíquota efetiva = 0,076 ou 7,60% 
Percentual de repartição ISS = 7,60 x 32% = 2,432% 
Alíquota efetiva Locação de bens móveis = Alíquota efetiva - %parcela ref. ICMS 

Alíquota efetiva Locação de bens móveis = (7,60%- 2,432%) = 5,168% 
DAS a pagar = 20.000,00 x 5,168% = R$ 1.033,60 

 
Transportes interestadual e intermunicipal de cargas enquadradas no anexo 
III, onde deve ser deduzida a parcela correspondente ao ISS e acrescida a 

parcela correspondente ao ICMS prevista no Anexo I, conforme Redação 
dada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014. 

RBT12 = 370.000,00 
Receita no Período de Apuração X1.2018 = 30.000,00 

1º passo - Calcular a alíquota efetiva no anexo III: 
Alíquota Nominal = 13,50% 
PD = 17.640,00 

Percentual de repartição do ISS = 32,5% 
Alíquota efetiva = (370.000,00 X 13,50%-17.640,00)/370.000,00 

= (49.950,00-17.640,00)/370.000,00 
= 32.310,00/370.000,00 
Alíquota efetiva = 0,0873 ou 8,73% 

Percentual de repartição ISS = 8,732432 x 32,50% = 2,838040% 
2º Passo – Calcular a alíquota efetiva no anexo I: 

Alíquota Nominal = 9,50% 
PD = 13.860,00 
Percentual de repartição do ICMS = 33,5% 

Alíquota efetiva = (370.000,00 X 9,50%-13.860,00)/370.000,00 
= (35.150,00-13.860,00)/370.000,00 
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= 21.290,00/370.000,00 
Alíquota efetiva = 0,057540 ou 5,7540% 
Percentual de repartição ICMS = 7,754054 x 33,5% = 1,927608% 

 
3º Passo – Calcular alíquota efetiva para Transportes interestadual e intermunicipal 

de cargas: 
Alíquota efetiva = Alíquota efetiva anexo III - % Parcela ISS + % Parcela ICMS 

Alíquota efetiva = 8,732432% - 2,838040% + 1,927608% 
Alíquota efetiva = 3,966784% 
4º Passo – Calcular DAS a pagar: 

DAS a pagar = 30.000,00 x 3,97% = R$ 1.190,04 
 

Tabelas extraídas da Lei Complementar No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 
2006 Atualizada até a Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016- 
Versão Consolidada CGSN utilizadas para os cálculos: 

 

Tributação de Diversas Mercadorias 

15/02/2018 – Fonte: Contábeis.com 
A cautela redobrada que se deve ter ao tributar muitas mercadorias enviadas ao para 
vários estados.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Se sua empresa possui uma linha grande de produtos e vende para diversos estados, 

com clientes de perfil variado, com toda certeza deve ser um grande desafio identificar 
a tributação de cada idem, afinal as hipóteses e variáveis são muitas, inclusive devido 
a diferenciação da substituição tributária e a constante mudança da legislação. 

 
Pense que antes de identificar toda essa trabalhosa tributação você deve estar convicto 

que todas as mercadorias estejam classificadas corretamente. E estão? O código NCM 
deve ser o mais específico, o mais indicado segundo as diversas regras, normas e 
notas que regem o Sistema Harmonizado e a Nomenclatura Comum do Mercosul. 

 
Se não fez ainda é de fundamental importância revisar todas as classificações fiscais 

e isso deve ser feito por quem entende do assunto. Afinal a tributação vai variar muito, 
para mais ou menos, dependendo do código NCM, da Classificação Fiscal. 

 
O brasileiro, mais que qualquer outro povo, cultiva o hábito de deixar certas decisões 
para a última hora, ou no momento que se depara com o problema. Isso é muito 

perigoso, pois mesmo corrigindo o problema as consequências são dolorosas e 
irreversíveis, ou seja, multas deverão ser pagas, assim como a tributação a menor 

deverá ser corrigida, gerando uma dispendiosa surpresa financeira. 
 
O catálogo de mercadorias, que chamamos de NCM, dá margem à muitas dúvidas, 

afinal ele abrange dezenas de milhares de mercadorias, constituídas de matérias 
diferenciadas e com aplicação muito abrangente.  

 
Por essa razão, quem não faz esse trabalho de classificação fiscal constantemente, 
somando larga experiência ao conhecimento técnico e fiscal, pode incidir em erro de 

interpretação, pois “quando uma mercadoria parece que deve ser enquadrada naquela 
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posição ela pode pertencer a outra, tanto é verdade que essa frase grifada é parte 
integrante de uma das regras oficiais que regem a classificação fiscal de mercadorias. 
 

Revisar todas as classificações fiscais em uso é um procedimento de baixo custo, e 
que pode evitar grandes prejuízos. 

 
Claudio Cortez Francisco - Classificador Técnico e Fiscal de Mercadorias. 

 

Empregador tem até o dia 23 para entregar RAIS; veja mudanças causadas 

pela reforma 

15/02/2018 – Fonte: G1/Jornal Extra 
 

 
MEI com funcionários também precisa preencher formulário  
 

A Relação Anual de Informações Sociais (Rais) de 2017 precisa ser entregue até o dia 
23 de março. O formulário é obrigatório a todas as pessoas jurídicas com CNPJ ativo 
na Receita Federal em qualquer período do ano passado, com ou sem empregado, e a 

todos os estabelecimentos com Cadastro Específico do INSS (CEI) com funcionários.  
 

Os microempreendedores individuais (MEI) só devem fazer a declaração se tiverem 
empregado. Segundo o Ministério do Trabalho, a declaração é facultativa apenas para 
MEI que não possuem funcionários. Quem não entregar a declaração dentro do prazo 

ou fornecer informações incorretas poderá pagar multas de R$ 425,64 a R$ 42.641. 
 

Por causa da reforma trabalhista, há mudanças na declaração. As novas modalidades 
de contratação — trabalho parcial, intermitente e teletrabalho — foram incluídas na 
na declaração. Outra alteração é a opção de desligamento por acordo entre empregado 

e empregador, para o qual foi incluído o código 90. Segundo o Ministério do Trabalho, 
o empregador não poderá declarar o trabalhador aprendiz nas opções Trabalho por 

Tempo Parcial e Trabalho Intermitente.  
 
A declaração da Rais deverá ser feita somente pelo programa GDRAIS 2017, disponível 

aqui. As orientações sobre como fazer a declaração estarão no Manual da Rais 2017. 
O trabalhador que não constar na Rais não conseguirá receber o abono salarial e o 

seguro-desemprego, além de ser prejudicado na contagem de tempo para a 
aposentadoria e outros direitos trabalhistas. 

 
VEJA AS MUDANÇAS 
 

Intermitente 
No campo da modalidade, a forma de pagamento informada deverá ser por horário. 

Neste caso, o preenchimento no campo “Horas Contratuais” permitirá apenas o valor 
igual a 1, referente à hora trabalhada. Já os campos remunerações mensais deverão 
ser informados os valores pagos nas convocações. 

 
Teletrabalho 

Para caracterizar a categoria, deverá constar a informação de que prestação de 
serviços deverá ser feita fora das dependências do empregador, com a utilização de 
tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam 

como trabalho externo. 
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http://www.trabalho.gov.br/rais/entrega-da-declaracao
http://www.rais.gov.br/sitio/rais_ftp/ManualRAIS2017.pdf


Trabalho por Tempo Parcial 
Para o preenchimento do campo, as horas semanais não poderão ultrapassar 30 horas. 
 

Mudanças exigem atenção 
Para todas essas novas modalidades de trabalho, tratando-se de contratação, os 

trabalhadores que, ao longo do ano-base 2017, fizeram opção pela mudança no tipo 
de vínculo trabalhista (Trabalho por Tempo parcial, Teletrabalho e Trabalho 

Intermitente), desde 11 de novembro de 2017 (data de entrada em vigor da nova lei 
trabalhista), o estabelecimento deverá indicar a opção “sim” na declaração da Rais. 
 

Dúvidas  
Em caso de dúvida, o empregado pode entrar em contato com a Central de 

Atendimento da RAIS pelo telefone 0800-7282326, enviar e-mail para 
rais.sppe@mte.gov.br. 
 

Montadoras colocam mais dinheiro no Brasil em 2017 

15/02/2018 – Fonte: Automotive Busieness 

 
Em 2017, filiais receberam US$ 6,4 bilhões líquidos; remessas de lucros às 
matrizes foram de apenas US$ 232 milhões  

 
As montadoras de veículos colocaram mais dinheiro no Brasil em 2017 do que tiraram.  

 
Com prejuízos ou lucros baixos e muitos investimentos prometidos a realizar, as 
matrizes precisaram injetar recursos bilionários nas subsidiárias brasileiras, na forma 

de investimento estrangeiro direto (IED) no capital das subsidiárias brasileiras e 
empréstimos intercompanhias, que juntos somaram fluxo líquido de US$ 6,4 bilhões, 

fruto de US$ 12,4 bilhões que aportaram nos caixas das empresas aqui e de US$ 6 
bilhões que foram remetidos para pagar operações passadas de IED e financiamentos 
internos em moeda estrangeira, segundo números fechados do ano passado 

divulgados pelo Banco Central este mês.  
 

As remessas de lucros e dividendos às matrizes no exterior voltaram a crescer, 
invertendo o fluxo de consecutivas quedas profundas verificadas desde 2014.  
 

Esses valores remetidos pelos fabricantes de veículos no Brasil mais do que dobraram 
em 2017, de US$ 86 milhões em 2016 para US$ 232 milhões entre janeiro e dezembro 

do ano passado.  
 
Contudo, apesar do substancial aumento porcentual, de 167% entre um ano e outro, 

o montante continua bem abaixo dos lucros bilionários enviados de 2000 até 2013, é 
uma minúscula fração do recorde de US$ 5,7 bilhões remetidos só em 2011.  

 
O investimento estrangeiro direto (IED) dos fabricantes de veículos multinacionais em 

suas subsidiárias brasileiras caiu bastante de 2016 para 2017, de US$ 6,6 bilhões para 
US$ 3,95 bilhões, em retração de 40%.  
 

Mas as remessas para pagar o IED recebido continuam em níveis baixos. Embora 
tenham crescido 160%, de US$ 10 milhões para US$ 26 milhões de um ano para 

outro, as amortizações são frações ínfimas dos aportes. 
 
 

mailto:rais.sppe@mte.gov.br
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27020/montadoras-colocam-mais-dinheiro-no-brasil-em-2017


 
 

A conta corrente externa das montadoras instaladas no Brasil teve movimentações 
bem mais altas no ano passado na modalidade de empréstimos intercompanhias: 

entraram no caixa aqui estratosféricos US$ 8,48 bilhões, e saíram US$ 6 bilhões para 
pagar empréstimos passados.  

 
Ou seja, no balanço entre recebimentos e quitações, liquidamente US$ 2,47 bilhões 
ficaram no País enquanto em 2017, enquanto em 2016 esse saldo foi negativo em US$ 

712 milhões, com remessas de US$ 5,95 bilhões contra aportes recebidos de US$ 5,24 
bilhões (veja no quadro abaixo os valores líquidos de IED e o saldo de empréstimos 

intercompanhias entre os fabricantes de veículos no Brasil e suas matrizes no 
exterior). 
 

 
 
Fabricantes de veículos no Brasil também realizam investimentos e empréstimos 

intercompanhias, caso das poucas empresas brasileiras do setor com subsidiárias em 
outros países, ou de filiais de companhias estrangeiras no País que injetam capital em 
outras filiais da mesma região, como no caso do Mercosul, em montadoras instaladas 

na Argentina, por exemplo. Mas esses valores têm sido muito baixos.  
 

Em 2017, o investimento estrangeiro direto feito por montadoras a partir do Brasil 
somou apenas US$ 11 milhões, em queda de 88% sobre os US$ 92 milhões de 2016. 
Em contrapartida, os regressos desse IED também caíram de um ano para outro, de 

US$ 330 milhões para US$ 153 milhões, retração de 53,6%.  
 

Já os empréstimos intercompanhias de fabricantes de veículos no Brasil para outras 
subsidiárias totalizaram US$ 71 milhões, valor 13,4% inferior aos US$ 82 milhões de 
2016, enquanto foram recebidos em amortizações US$ 61 milhões, alta expressiva de 

126% em comparação com os US$ 27 milhões do ano anterior.  
 

 



Renault terá primeira concessionária dedicada a carros elétricos na Europa 

15/02/2018 – Fonte: Automotive Business 
 

Loja conceito funcionará em Estocolmo, na Suécia  

 

A Renault abrirá na próxima sexta-feira, 16, sua primeira concessionária dedicada a 
carros elétricos na Europa. A nova unidade, que funcionará no centro comercial Täby 

Centrum em Estocolmo, na Suécia, servirá de vitrine para aproximar o público do 
conceito de mobilidade urbana elétrica. A montadora já está avaliando a possibilidade 

de abrir outras lojas semelhantes em outros locais da Europa. 
 
“Estamos muito satisfeitos em abrir esta loja, o que nos permitirá envolver mais as 

pessoas sobre a mobilidade elétrica, ajudá-los a compreender mais sobre o assunto e 
dar-lhes a oportunidade de compartilhar suas ideias. Como a primeira marca de 

veículos elétricos da Europa, poderemos usar esta loja conceito para interagir com o 
público e ajudar as pessoas a entender as oportunidades e os benefícios do automóvel 
elétrico”, disse o vice-presidente sênior do Grupo Renault para Veículos Elétricos, Gilles 

Normand. 
 

A loja foi projetada de forma que os visitantes poderão experimentar os aspectos que 
são próprios da mobilidade elétrica, além de encontrar uma solução personalizada 

condizente com suas necessidades de mobilidade. A nova concessionária possui uma 
série de áreas distintas, além do showroom, como setor de informações sobre 
cobrança de infraestrutura e sistemas, legislação local, subsídios, condições de compra 

e serviços relacionados a veículos elétricos, além de um local para descanso e 
convivência. 

 
Também há uma área de testes de veículos e de vendas, com sistema digital exclusivo 
que permite aos clientes configurar os carros elétricos. 

 
“Estamos respondendo às expectativas dos clientes emergentes ao abrir novos canais 

de distribuição urbana e ao aproveitar ferramentas digitais para oferecer uma melhor 
experiência. Como os carros elétricos representam a tecnologia perfeita para 
proporcionar mobilidade sustentável para todos, a Renault trouxe estes dois desafios 

juntos sob um mesmo teto, propondo uma nova abordagem da distribuição da linha 
de produtos com emissão zero em parceria com o nosso principal distribuidor na 

Suécia, a Bilia”, conta a diretora de desenvolvimento da rede Renault Regional, Zakaria 
Zeghari. 
 

Segundo ela, Estocolmo estava no topo da lista da empresa para o projeto devido à 
rápida expansão do mercado de veículos elétricos no país e também pelo incentivo do 

governo sueco em promover essa tecnologia.  
 

Carros eficientes devem reduzir gastos com combustível 

15/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

O proprietário de um carro com motor 1.0 novo, antigamente chamado de “popular”, 
gasta, em média, R$ 900 a menos por ano em combustível em comparação a cinco 
anos atrás. A economia é decorrente da melhora na eficiência energética dos 

automóveis brasileiros, medida estabelecida no programa Inovar-Auto e que passou a 
ser obrigatória a partir do ano passado. 

  
Só neste ano, a estimativa é de que R$ 2 bilhões deixarão de ser gastos em 
combustível, montante que, no acumulado de seis anos, atingirá economia de cerca 

de R$ 44 bilhões, segundo cálculos da consultoria Bright, que assessora o Ministério 
da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic) na discussão de políticas 

automotivas.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27022/renault-tera-primeira-concessionaria-dedicada-a-carros-eletricos-na-europa
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/carros-eficientes-devem-reduzir-gastos-com-combustivel/


O dado da economia total leva em conta o aumento médio de 15% na eficiência 
energética dos automóveis (exceto os movidos a diesel), porcentual que deverá ser 
cumprido pelas fabricantes até 2022, quando novas metas de redução entrarão em 

vigor. A conta também inclui a projeção de vendas de carros e comerciais leves flex 
nesse período.  

 
No caso dos modelos compactos com motor 1.0, o rendimento médio na estrada era 

de 14 km por litro de gasolina em 2012, média que hoje é de 16,6 km/l. Com isso, 
um automóvel que percorreu 20 mil km em um ano consumiu 224 litros a menos, 
deixando de gastar R$ 896, cálculo que considera o preço atual do combustível, de 

cerca de R$ 4 por litro.  
 

Meta mínima. Com novas metas a serem estabelecidas no programa Rota 2030 
(substituto do Inovar-Auto, que aguarda aprovação do Ministério da Fazenda), para 
valerem a partir de 2022 em uma das etapas, e a partir de 2027, na etapa seguinte, 

“o carro brasileiro terá condições de competir em qualquer mercado global em termos 
de legislação de emissões e consumo”, afirma Paulo Cardamone, chefe de estratégia 

da Bright.  
 
Segundo ele, o mínimo a ser estabelecido deve ser de melhora de 12% na eficiência, 

mesmo porcentual exigido no Inovar-Auto. No programa anterior, cada montadora 
tinha de atender a meta mínima de reduzir em 12% a média de consumo de seus 

modelos. Empresas que atingissem redução de 15,4% receberiam como “prêmio” 
desconto de 1 ponto porcentual no IPI. Quem fosse além e atingisse 18,8% teria direito 
a desconto de 2 pontos de IPI.  

 
Segundo o Mdic, oito empresas melhoraram a eficiência de seus produtos em 15,4% 

– Audi, Honda, Mercedes-Benz, Nissan, PSA (Peugeot e Citroën), Renault, Toyota e 
Volkswagen. Ford e General Motors foram as únicas a atingirem redução na casa dos 
18%. As demais cumpriram a meta de 12%.  

 
O carro mais vendido do mercado, o Chevrolet Onix, teve seu consumo reduzido em 

18%. Para atingir esse porcentual, uma das medidas adotadas, segundo a General 
Motors, foi a redução do peso do veículo em 32 quilos. “Mais de cem componentes 
foram retrabalhados, aumentando a aplicação de aço de alta resistência em painéis e 

reforços”, informa a fabricante.  
 

Passaram por mudanças, sejam tecnológicas ou de peso, componentes como motor, 
transmissão, suspensão, freio, pistões, bielas e anéis. Mudanças foram feitas na 
aerodinâmica do modelo e o câmbio passou a ter seis marchas nas versões manual e 

automática. Nos cálculos do Mdic, além da redução do consumo, os carros com 
motores mais eficientes vão evitar a emissão de 1 milhão de toneladas de gás 

carbônico por ano.  
 

Inspeção veicular. Cardamone lembra que outra medida já aprovada pelo Conselho 
Nacional de Trânsito (Contran), para entrar em vigor em 2019, é a obrigatoriedade de 
inspeção veicular em todo o País. A vistoria para avaliar as condições de segurança e 

de emissões de poluentes será feita em veículos com mais de três anos de uso. A 
previsão é de que cerca de 400 mil carros serão excluídos anualmente da frota 

nacional, hoje estimada em 42 milhões de veículos. 
 

Veículos terão mais itens de segurança 

15/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

Os carros brasileiros também ficarão mais seguros. Assim como ocorreu com a 
obrigatoriedade de saírem de fábrica com airbag e freio ABS, o Conselho Nacional de 
Trânsito (Contram) aprovou no fim de 2017 uma lista de 13 itens de segurança que 

deverão estar em todos os veículos novos nacionais e importados.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/veiculos-terao-mais-itens-de-seguranca/


As regulamentações serão publicadas ao longo dos próximos quatro anos, e cada uma 
delas indicará a data limite para os equipamentos serem incorporados pelas 
fabricantes, que terão tempo para modificar os novos projetos.  

 
A lista contém alerta de frenagem emergencial, câmara de ré, aviso de afivelamento 

de cintos de segurança, aviso de manutenção de faixa, frenagem automática 
emergencial e gravador de dados de acidentes de trânsito (uma espécie de caixa preta, 

como há nos aviões).  
 
Também serão estabelecidas novas normas para buzinas, retrovisores, dobradiças e 

fechaduras, reforços estruturais para proteção contra impactos frontal, traseiro e 
lateral e itens de acessibilidade.  

 

Caso Takata terá socorro de US$ 130 milhões de montadoras 

15/02/2018 – Fonte: Automotive Business 

 
Fabricantes se unem para indenizar vítimas de airbags defeituosos  

 
A General Motors, a Ford, a Volkswagen e a Toyota compõem um grupo de 13 
montadoras que fornecerá até US$ 130 milhões para o pagamento de indenizações 

a pessoas feridas por insufladores de airbag fornecidos pela Takata. Isso dará 
andamento à liquidação da empresa nos Estados Unidos.  

 
O acordo abre caminho para a venda de parte dos negócios da Takata para a Ningo 
Joyson Electric por US$ 1,6 bilhão. A notícia foi divulgada pelo site Automotive News.  

 
A Takata e sua unidade norte-americana TK Holdings entraram em falência em 2017 

como consequência do maior recall mundial, desencadeado pelos insufladores de 
airbag fabricados pela companhia.  
 

Como se sabe, airbags funcionam a partir de um disparo pirotécnico controlado, mas 
insufladores com defeito produzidos pela Takata acabaram projetando fragmentos 

metálicos para dentro dos veículos e ferindo seus ocupantes.  
 
De acordo com o advogado que representa dezenas de reclamantes feridos, o negócio 

visa a manter as operações da Takata de forma a permitir a produção de kits de 
substituição dos insufladores defeituosos.  

 
Em troca da contribuição das montadoras, um comitê de motoristas feridos deixou de 
fazer objeção ao plano de saída de falência proposto pela TK Holdings.  

 

Governo usa dinheiro do BNDES para cobrir dívida e despesas 

15/02/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Planejamento aproveita para conter empréstimos de gastos correntes  

 
BNDES, no Rio de janeiro - Folhapress  

 
O governo está tomando dinheiro emprestado para honrar despesas do dia a dia, como 

folha de pagamento de servidores civis e militares, além de benefícios da Previdência 
Social. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27019/caso-takata-tera-socorro-de-us-130-milhoes-de-montadoras
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A prática é vedada pela chamada regra de ouro, norma que proíbe o governo de se 
endividar para pagar despesas de custeio. Pela norma, os recursos tomados no 
mercado devem ser usados em investimentos e amortizações da própria dívida. 

 
A regra de ouro só não está sendo formalmente descumprida porque, desde 2016, o 

governo federal tem coberto a diferença entre a tomada de empréstimos e as despesas 
correntes com recursos recebidos do BNDES --foram R$ 100 bilhões em 2016, R$ 50 

bilhões em 2017 e mais R$ 130 bilhões previstos para este ano. 
 
Levantamento feito pela Folha nas despesas federais mostra que, em 2016, o 

Executivo pagou benefícios da Previdência Social com dinheiro cuja fonte são emissões 
de dívida no mercado. Foi a primeira vez, pelo menos desde 2000 (quando começa a 

série de dados), que o governo fez pagamentos de aposentadorias do INSS com 
recursos de empréstimos. 
 

O quadro se agravou no ano passado. Além de benefícios com a Previdência, o Tesouro 
Nacional usou dinheiro dos empréstimos para custear despesas com seguro-

desemprego, salários e aposentadorias de militares. 
 
A prática prosseguiu neste início de ano, indicando que o governo não vê travas para 

a utilização do dinheiro tomado no mercado. 
 

Normas 
O Ministério do Planejamento afirma que obedece às regras vigentes e ressalta que a 
norma atual não veda o uso de dinheiro emprestado para gastar com despesas 

correntes. Apenas proíbe que esses empréstimos superem as despesas de capital 
(investimentos e amortizações). No entanto, a pasta admite que isso só não está 

ocorrendo graças ao dinheiro do BNDES. 

 



Para o especialista em contas públicas e consultor do Senado Leonardo Ribeiro, a 
versão oficial para o cumprimento da meta é "estritamente contábil". "Isso enfraquece 
o instituto em seu prisma econômico, o de impedir uso de dívida para gastos 

correntes." 
 

 

 
Origens 
O governo chegou a esse ponto após anos seguidos de elevados deficit orçamentários 
(o que ocorre desde 2011). Isso significa dizer que as receitas não estão cobrindo as 

despesas, o que faz com que o governo tenha que tomar dinheiro emprestado para 
cobrir a diferença. 

 
Além disso, na tentativa de ajustar as contas, o governo está cortando o que pode, e 
os investimentos são a primeira opção, pois não têm regras rígidas de dispêndio, como 

a Previdência ou os salários de servidores. Isso faz com que as despesas de capital 
fiquem ainda menores, forçando o governo a reduzir os empréstimos na mesma 

proporção. 
 
O dinheiro do BNDES surgiu então como um colchão para dar conta dessa diferença, 

sem a necessidade de o Tesouro segurar o endividamento. O problema é que o dinheiro 
do banco estatal não será suficiente para fechar a conta em 2019, o que já levou os 

ministérios da Fazenda e do Planejamento a estudar alternativas jurídicas para o 
impasse. Entre as propostas, está a mudança da lei, o que demandaria uma emenda 
à Constituição. 



O descumprimento da regra de ouro pode resultar em crime de responsabilidade, 
punindo gestores, ministros e até o presidente da República, o que poderia desaguar 
até em um processo de impeachment. 

 

Cadastro positivo ajuda 4 em 10 devedores 

15/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

Lista reúne 6 milhões de pessoas e inclusão do nome é opcional  

 

 
Cédulas de dinheiro - FOLHAPRESS  

 
Quatro em cada dez consumidores que aderiram ao Cadastro Positivo melhoraram a 

pontuação, o que pode facilitar a tomada de empréstimos a juros menores. No 
entanto, 22% pioraram o score após incluírem o nome na lista, mostra levantamento 

da Serasa Experian obtido pela Folha. Para o restante, 38%, nada mudou. 
 
O Cadastro Positivo é um banco de dados que busca concentrar informações 

financeiras dos consumidores. Pelas regras atuais, a pessoa precisa aderir ao sistema 
para que possa fazer parte dele. Atualmente, 6 milhões de consumidores estão 

inscritos. 
 
O apelo para participar é que, com todo o histórico de pagamentos, instituições 

financeiras podem distinguir melhor bons e maus pagadores, e dar condições 
favoráveis de crédito para o primeiro grupo. O acesso a mais informações também 

ajudaria a melhorar a pontuação de quem paga em dia as contas de água, luz e 
telefone, por exemplo. 
 

As notas no cadastro positivo vão de 0 (para devedores em situação mais complicada) 
a 1.000 (para quem paga tudo rigorosamente em dia). O levantamento da Serasa 

focou naqueles com até 300 pontos, com mais risco de inadimplência nos próximos 12 
meses. 
 

A Serasa comparou o histórico financeiro (dívidas, datas de pagamentos de contas e 
de financiamentos em geral) antes e depois da inclusão no Cadastro Positivo. 

 
Os dados mostram que após a inclusão, de posse de dados adicionais sobre o 
comportamento do consumidor, foi possível melhorar a pontuação de 40% dos 

analisados. A Serasa não divulgou o número exato de consumidores monitorados. 
 

Beneficiados 
A melhora foi possível porque a base de dados é mais ampla no cadastro. Exemplo: 
uma pessoa pode aparecer na lista de devedores de uma loja por atraso no pagamento 

de uma máquina de lavar roupa, mas no cadastro é possível ver que ela pagou em dia 
celular e conta de luz --o que melhora a sua nota. 

 
"Com um score melhor, a tendência é de que as pessoas tenham condições de juros 
melhores. Mais pessoas vão ter o crédito aprovado", diz Julio Guedes, diretor de 

Decision Analytics da Serasa. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/02/cadastro-positivo-ajuda-4-em-10-devedores.shtml


Guedes afirma que, se for aprovada a adesão automática ao cadastro, conforme 
previsto em projeto de lei do senador Dalírio Beber (PSDB-SC), mais bons pagadores 
serão beneficiados. 

 
"O próprio Henrique Meirelles [ministro da Fazenda] acredita que, com o cadastro 

positivo, empresas e bancos vão conhecer melhor os clientes, diminuindo taxas de 
juros. É uma ação que impacta o PIB [Produto Interno Bruto] e pode contribuir para o 

crescimento do país", avalia. 
 
Em outubro do ano passado, o ministro da Fazenda fez uma defesa pública das 

vantagens do Cadastro Positivo. 
 

O tema também está na agenda do Banco Central como mecanismo para reduzir os 
spreads bancários --diferença entre a taxa de juro de captação e empréstimo, que 
inclui custo administrativo e inadimplência. 

 
Mas a pontuação também piorou para uma parte do público, reconhece o diretor da 

Serasa. "Quando você tem mais dados, pode ser que a gente descubra que tem mais 
gente devendo, então o score [do devedor] piora", diz. 
 

Segundo o levantamento, os consumidores da região Norte seriam os mais 
beneficiados pelo banco de dados: 86,4% melhorariam ou manteriam a pontuação nos 

próximos 12 meses. 
 
"As regiões com faixas de renda inferior têm menos dados disponíveis sobre o 

consumidor. Quando você não tem tantos dados para conceder o crédito, acaba não 
fazendo uma avaliação tão boa da pessoa, e ela acaba ficando com uma pontuação 

mais baixa", afirma. 
 
Bancos e birôs de crédito defendem a adesão automática dos consumidores ao banco 

de dados, em possibilidade aberta pelo projeto do senador tucano, que, no momento, 
aguarda a apreciação na Câmara dos Deputados. O texto foi aprovado em outubro 

passado no Senado. 
 
Adesão 

Hoje, o consumidor precisa se inscrever no cadastro, aprovado em 2011. Com o 
chamado "opt-out", todos seriam automaticamente incluídos na lista. Quem não quiser 

entrar tem de pedir a retirada do nome. 
 
O projeto de lei que passou no Senado também deixa mais claro quem forneceria as 

informações para o banco de dados. Além de bancos, a relação incluiria 
administradoras de consórcios e prestadores de serviços de água, esgoto, gás, luz, 

telecomunicações, por exemplo. 
 

As empresas que consultarem o sistema terão acesso apenas à nota de crédito do 
consumidor. Se quiserem conhecer o histórico de pagamentos ou informações mais 
detalhadas, precisam pedir autorização. 

 
Entidades de defesa dos direitos do consumidor criticam o projeto. O Idec (Instituto 

Brasileiro de Defesa do Consumidor) avalia que as mudanças são "abusivas" e 
desrespeitam o Código de Defesa do Consumidor. 
 

"Fizemos pesquisas em anos anteriores que mostraram que as pessoas que aderiram 
ao cadastro não tiveram nenhuma modificação significativa no acesso a crédito", diz 

Rafael Zanatta, advogado do instituto. 
 
 

 



Brasil reforça negociações para ingressar na OCDE 

15/02/2018 – Fonte: GS Notícias/Jornal do Comércio 
 

O Brasil vai intensificar as negociações para o acesso do País à Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Enquanto tenta cumprir os pré-

requisitos para se candidatar a membro pleno, a representação diplomática ganhará 
reforço em Paris a partir de março, onde a OCDE e outros órgãos comerciais ficam 

sediados.  
 
O embaixador Carlos Márcio Cozendey, atual subsecretário-geral de Assuntos 

Econômicos e Financeiros do Itamaraty, foi designado pelo presidente Michel Temer 
como delegado junto aos organismos internacionais de Paris, com uma equipe 

dedicada ao assunto. A decisão demonstra o interesse do Brasil no acesso ao órgão. 
  
Cozendey receberá o secretário-geral da OCDE, Angel Gurría, no Brasil em 28 de 

fevereiro, quando será lançada uma nova edição da pesquisa econômica que a 
organização faz sobre o País. Composta por 35 países-membros, a OCDE é um fórum 

cuja missão envolve a cooperação e o intercâmbio de boas práticas sobre políticas 
públicas.  
 

Somados, os integrantes são responsáveis por 62% do PIB global e por dois terços 
dos negócios internacionais. Embora o Brasil tenha participação ativa em diferentes 

fóruns da organização, apenas Estados Unidos, Canadá, México e Chile são países-
membros.  
 

Segundo Cozendey, discussões iniciadas na OCDE costumam influenciar decisões de 
outros órgãos internacionais, como a Organização Mundial do Comércio (OMC) e a 

Organização das Nações Unidas (ONU), o que torna mais relevante ainda a importância 
da participação.  
 

"A OCDE faz recomendações que registram as melhores práticas em determinada área. 
Participar da formulação disso, indica que o país vai ter influência na formulação 

desses padrões. Embora não seja uma organização global, como são países grandes e 
importantes economicamente, o padrão acaba se tornando internacional", explicou o 
diplomata.  

 
Apesar de já ser um parceiro-chave participar de 23 diferentes órgãos da OCDE, o 

acesso como membro sinalizaria um compromisso do Brasil com uma economia aberta, 
previsível, responsável e transparente, segundo avaliações do governo brasileiro. A 
formalização da candidatura depende da adequação do País com 237 recomendações.  

 
O Brasil já aderiu a 36 dessas normas e pediu a adesão de outros 74 instrumentos.  

 
O representante do Itamaraty considerou positiva a adequação das políticas brasileiras 

às recomendações da OCDE. Segundo ele, os ministérios encontraram dificuldades em 
apenas 10% delas. Em outros 15%, foram encontrados conflitos com a legislação, mas 
os órgãos concordaram com o conteúdo.  

 
Atualmente, há três países em processo de integração à OCDE: Colômbia, Costa Rica 

e Lituânia. Outros cinco, além do Brasil, entraram com pedidos de candidatura: 
Argentina, Bulgária, Croácia, Peru e Romênia.  
 

 
 

 
 
 

 

http://www.gsnoticias.com.br/noticia-detalhe/economia-negocios-financas/brasil-reforca-negociacoes-ingressar-na-ocde


Artigo: Um pouco de medo faz bem aos mercados 

15/02/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 

 
 

 

 

 
Estamos cercados por indicadores de fragilidade financeira   

 

A única coisa a temer é a falta de medo. Benjamin Graham, guru do investimento que 

costuma ser citado por Warren Buffett, gostava de falar do Mr. Market (Senhor 
Mercado), um personagem caracterizado por flutuações de humor extremas. Seus 
momentos de euforia podem ser mais agradáveis que os de desespero.  

 
Mas são perigosos. O excesso de otimismo é o precursor da aceitação de risco 

excessivo, de bolhas nos preços dos ativos e, com elas, de crises financeiras e 
econômicas. A turbulência vista na semana passada foi exatamente o que 
precisávamos. É uma pena que não tenha acontecido muito mais cedo. Mas o medo 

voltou. Hurra! 
 

Até agora, como aponta Gavyn Davies, o evento foi modesto. Na noite de 12 de 
fevereiro, o mercado estava 7,5% abaixo de seu mais recente pico. A razão preço/lucro 
ajustada ciclicamente, um indicador quanto à cotação das ações desenvolvido pelo 

economista Robert Shiller, da Universidade Yale, continua superior à de qualquer 
período exceto 1929 e o intervalo entre 1998 e 2001. A disparada súbita na 

volatilidade pode ser perturbadora, mas é tanto natural quanto útil: ela deve ajudar a 
pôr fim à complacência. 

 
Davies avalia que os dados sobre o emprego nos Estados Unidos em janeiro, que 
apontam para uma pequena alta na inflação salarial, foram o gatilho para a correção 

do mercado. Mas foi uma alta muito pequena. O mesmo vale para a recente alta no 
spread entre os títulos norte-americanos americanos convencionais e os vinculados a 

índices, o que indica expectativas de inflação. No momento, as correções que estamos 
vendo nos mercados de ações e títulos de dívida são modestas. 
 

As coisas poderiam piorar muito? Sim, certamente. 
 

Para começar, sob os padrões históricos as ações e os títulos estão, respectivamente, 
caros e espantosamente caros. Os altos preços dos títulos são a imagem espelhada 
tanto das taxas reais de juros muito baixas (abaixo de 1% nos Estados Unidos) e da 

baixa expectativa de inflação. O título convencional de 30 anos do Tesouro dos Estados 
Unidos continua a render apenas 3,1%. O título italiano com maturação semelhante 

tem rendimento igual, e o do título alemão equivalente é de 1,4%. Não é preciso 
grande imaginação para visualizar altas imensas nesses rendimentos. 
 

Segundo, estamos cercados por indicadores claros de fragilidade financeira, dos quais 
o mais importante é a alta no endividamento. No terceiro trimestre de 2017, o estoque 

mundial de dívidas representava 318% do produto bruto mundial, ante 280% no final 
de 2007.  
 

Em larga parte como resultado da crise financeira, a dívida dos governos saltou de 
58% do produto bruto mundial para 87%. Ainda mais significativa, talvez, seja a alta 

da dívida bruta do setor empresarial não financeiro, de 77% para 92% do produto 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/martinwolf/2018/02/um-pouco-de-medo-faz-bem-aos-mercados.shtml


bruto mundial. Ao mesmo tempo, a dívida domiciliar cresceu apenas de 58% para 
59% do produto bruto mundial. Um dado significativo e com certeza encorajador, no 
entanto, é que o endividamento do setor financeiro caiu de 87% para 80% do produto 

bruto mundial. 
 

Terceiro, uma recuperação forte e sincronizada da economia mundial está em curso, 
e o desemprego em diversas economias está batendo recordes de baixa. Nos Estados 

Unidos, ele caiu a 4,1% em dezembro de 2017. Nesse contexto, uma alta 
inesperadamente rápida dos salários nominais (e reais) e da inflação nos preços ao 
consumidor dificilmente seria surpreendente. Isso poderia forçar aperto rápido da 

política monetária, e não só nos Estados Unidos. Além disso, os Estados Unidos 
acabam de iniciar um aumento estrutural de seu deficit fiscal que é grosseiramente 

pró-cíclico e fiscalmente irresponsável, com o objetivo primordial de cobrir os ricos de 
benefícios. 
 

A hipocrisia dessa atitude, se considerarmos passados ataques republicanos aos 
esforços do governo Obama para ministrar um estímulo fiscal desesperadamente 

necessário à economia norte-americana abalada pela crise, em 2009, é absolutamente 
inacreditável. Não surpreenderia que essa política fiscal, acompanhada por uma 
recuperação mundial no investimento privado, elevasse as taxas de juros reais em 

toda a economia mundial. 
 

Por fim, o mundo está diante de incertezas significativas. Isso é inevitável, enquanto 
alguém tão instável quanto Donald Trump estiver no comando do principal país do 
planeta: guerra, guerra comercial ou outro choque inesperado podem desestabilizar a 

atual expansão. 
 

Considerando tudo isso, é fácil compreender aqueles que se preocupam com grandes 
quedas nos preços dos ativos, mais adiante. Será que elas causariam uma imensa 
crise financeira? Há quem tema que sim. 

 
No entanto, existem razões para otimismo. Uma é a redução no endividamento do 

setor financeiro. Outra é a esperança de que aqueles que administram instituições 
financeiras sistemicamente importantes continuem traumatizados pela crise e por isso 
administrem os riscos de maneira mais prudente do que no passado. Ainda outra é o 

aperto na regulamentação, que por enquanto não foi revertido. Mas nada disso remove 
os fatos fundamentais: há uma grande carga de dívidas no setor financeiro e os 

bancos, especialmente, continuam a arcar com pesado endividamento. 
 
Um perigo ainda mais plausível é que uma grande queda nos preços dos ativos paralise 

a demanda em um momento no qual o espaço para manobras de política econômica 
e monetária compensatórias continua relativamente limitado. Essa poderia, assim, ser 

a ocasião para políticas verdadeiramente heterodoxas, entre as quais financiamento 
monetário direto dos gastos do governo. 

 
Muita gente argumenta que esses riscos mostram a falta de sabedoria das políticas 
passadas. De fato, as autoridades econômicas dependeram demais dos bancos 

centrais e de menos da política fiscal, para escapar da Grande Recessão. Também teria 
sido sábio promover uma redução muito mais agressiva do endividamento. 

 
Mas aqueles que argumentam que teria sido melhor que os bancos centrais deixassem 
a economia em recessão, de preferência a adotar políticas monetárias agressivas, 

estão completamente enganados. É imoral, e em última análise impossível, sacrificar 
o bem-estar da maioria a fim de aplacar os deuses dos mercados financeiros.  

 
Se uma política concebida para estabilizar nossas economias desestabiliza as finanças, 
a resposta precisa ser reforma ainda mais radical destas últimas. O papel de Mr. 

Market é apoiar a economia, não colocá-la em risco. Isso é algo que jamais devemos 
esquecer. 



Martin Wolf  - é comentarista chefe de Economia no jornal britânico 'Financial Times'. 
Participa do Fórum de Davos desde 1999 e do Conselho Internacional de Mídia desde 
2006). 

 

BC estima para 2018 e 2019 inflação em torno de 4,2%, e não afasta 
possibilidade de novo corte de juros 

15/02/2018 – Fonte: G1 

 
Com isso, IPCA ficaria pouco abaixo da meta central deste ano e em linha com 
objetivo de 2019. Copom repete que ciclo de corte de juros deve ser 

interrompido 
 

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central estimou nesta quinta-feira 
(15), por meio da ata de sua última reunião – quando a taxa Selic recuou para a 
mínima histórica de 6,75% ao ano –, que a inflação deve ficar em torno de 4,2% para 

2018 e 2019.  
 

Para 2018, a meta central é de 4,5%, mas a norma permite variação entre 3% e 6%. 
Para 2019, o objetivo central é de 4,25%, mas o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) pode oscilar entre 2,75% e 5,75% sem que a meta seja 

descumprida.  
 

No documento, o Copom repetiu a sinalização, já divulgada na semana passada, de 
que, caso a conjuntura evolua conforme o cenário básico esperado, a interrupção do 
processo de flexibilização monetária, ou seja, do ciclo de corte de juros iniciado em 

2016, "parece adequada sob a perspectiva atual".  
 

Entretanto, também acrescentou que essa visão para a próxima reunião pode se 
alterar e levar a uma "flexibilização monetária moderada adicional [novo corte de 
juros], caso haja mudanças na evolução do cenário básico e do balanço de riscos".  

 
Com isso, o BC não afastou a possibilidade de cortar novamente a taxa de juros. Isso 

poderia acontecer por conta da "continuidade do ambiente com inflação subjacente 
em níveis confortáveis ou baixos, com intensificação do risco de sua propagação", o 
que "abriria espaço para essa flexibilização adicional [novo corte da taxa de juros]".  

 
Segundo o BC, a permanência de medidas de inflação em "patamares baixos" constitui 

"risco baixista para a trajetória prospectiva [estimada] para a inflação".  
 
Mas o Copom acrescentou também que, por outro lado, permanece a expectativa de 

que a "recuperação da atividade econômica contribua para elevação da inflação 
subjacente rumo à meta no horizonte relevante".  

 
"O Copom reafirmou que a política monetária tem flexibilidade para reagir a riscos 

para ambos os lados, tanto ao risco de que efeitos secundários de choques de oferta 
e propagação do nível corrente baixo de inflação produzam inflação prospectiva abaixo 
do esperado, quanto ao risco de um revés no cenário internacional num contexto de 

frustração das expectativas sobre as reformas e ajustes necessários", informou o 
Copom, por meio da ata de sua última reunião.  

 
Deste modo, o Banco Central também não afasta totalmente a possibilidade de um 
aumento dos juros nos próximos meses, caso os juros em outros países subam com 

mais intensidade e isso gere instabilidade nos mercados, em um cenário de ausência 
das reformas no Brasil.  

 
"O Copom ressalta que os próximos passos da política monetária continuarão 
dependendo da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos, de possíveis 

https://g1.globo.com/economia/noticia/banco-central-estima-inflacao-em-torno-de-de-42-para-2018-e-2019.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/banco-central-estima-inflacao-em-torno-de-de-42-para-2018-e-2019.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/copom-reduz-juro-basico-para-675-ao-ano-menor-taxa-desde-1986.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/copom-reduz-juro-basico-para-675-ao-ano-menor-taxa-desde-1986.ghtml


reavaliações da estimativa da extensão do ciclo e das projeções e expectativas de 
inflação", concluiu o Banco Central.  
 

Taxas de juros caem pelo 14º mês seguido, diz Anefac 

15/02/2018 – Fonte: G1 

 
A taxa de juros de janeiro para pessoa física é a menor desde setembro de 

2015; juros do cartão de crédito são os mais altos (12,7% ao mês e 319,84% 
ao ano) entre as linhas pesquisadas. 
 

As taxas de juros das operações de crédito voltaram a cair em janeiro, apresentando 
a 14ª redução consecutiva. Segundo a Associação Nacional dos Executivos de Finanças 

Administração e Contabilidade (Anefac), o resultado pode ser atribuído à redução da 
taxa básica de juros (Selic) pelo Banco Central, que caiu para 6,75% ao ano este mês, 
à expectativa de novas reduções ante a queda da inflação e à melhora no cenário 

econômico para 2018.  
 

As seis linhas de crédito pesquisadas reduziram as taxas de juros no mês (cheque 
especial, juros do comércio, cartão de crédito, CDC-bancos-financiamento de veículos, 
empréstimo pessoal-bancos e empréstimo pessoal-financeiras) - veja mais detalhes 

abaixo.  
 

Pessoa física 
A taxa de juros média para pessoa física apresentou uma redução de 0,55%, passando 
de 7,33% ao mês em dezembro (133,7% ao ano) para 7,29% ao mês em janeiro 

(132,65% ao ano). É a menor taxa desde setembro de 2015 (7,23% ao mês – 
131,1% ao ano).  

Taxa de juros para pessoa física 
Percentual médio mês a mês 
Fonte: Anefac 

 
Cartão de crédito 

Nas operações com cartão de crédito, houve uma redução na taxa de 0,31%, passando 
de 12,74% ao mês em dezembro (321,63% ao ano) para 12,7% ao mês em janeiro 
(319,84% ao ano). É a menor taxa de juros desde junho de 2015 (12,54% ao 

mês – 312,75% ao ano).  
Taxa de juros do cartão de crédito 

Percentual mês a mês 
Fonte: Anefac 
 

Cheque especial 
O cheque especial também teve redução de 0,16% na taxa de juros cobrada, passando 

de 12,14% ao mês em dezembro (295,48% ao ano) para 12,12% ao mês em janeiro 
(294,64% ao ano). É a menor taxa desde julho de 2016 (12,10% ao mês – 

293,79% ao ano).  
 
Juros do comércio 

Os juros do comércio tiveram redução de 0,92%, passando de 5,45% ao mês em 
dezembro (89,04% ao ano) para 5,4% ao mês em janeiro (87,97% ao ano). É a 

menor taxa desde outubro de 2015 (5,35% ao mês – 86,90% ao ano).  
 
Empréstimo pessoal - bancos 

A taxa de juros teve redução de 0,73%, passando de 4,13% ao mês em dezembro 
(62,52% ao ano) para 4,1% ao mês em janeiro (61,96% ao ano). É a menor taxa 

desde maio de 2015 (4,06% ao mês – 61,22% ao ano).  

https://g1.globo.com/economia/noticia/taxas-de-juros-caem-pelo-14-mes-seguido-diz-anefac.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/copom-reduz-juro-basico-para-675-ao-ano-menor-taxa-desde-1986.ghtml


Crédito direto ao consumidor – bancos e financiamento de automóveis 
A taxa teve redução de 1%, passando de 2,01% ao mês em dezembro (26,97% ao 
ano) para 1,99% ao mês em janeiro (26,68% ao ano). É a menor taxa desde 

janeiro de 2015 (1,90% ao mês – 25,34% ao ano).  
 

Empréstimo pessoal - financeiras 
A taxa de juros recuou 0,67%, passando de 7,49% ao mês em dezembro (137,91% 

ao ano) para 7,44% ao mês (136,59% ao ano) em janeiro. É a menor taxa desde 
janeiro de 2015 (7,40% ao mês – 135,53% ao ano).  
 

Pessoa jurídica 
Das três linhas de crédito pesquisadas, todas reduziram suas taxas de juros no mês. 

A taxa de juros média geral para pessoa jurídica apresentou uma redução de 0,03 
ponto percentual no mês (0,56 ponto percentual no ano), correspondente a uma 
redução de 0,72% no mês (0,89% em 12 meses), passando de 4,17% ao mês 

(63,27% ao ano) em dezembro para 4,14% ao mês (62,71% ao ano) em janeiro, a 
menor taxa de juros desde setembro de 2015.  

 
Perpectivas 
Para a Anefac, a partir de outubro de 2016, o Banco Central começou a flexibilizar sua 

politica monetária com a redução da taxa básica de juros (Selic). Com a melhora das 
expectativas quanto à redução da inflação, bem como na melhora fiscal, deverão 

ocorrer novas reduções da taxa básica de juros, o que reduz o custo de captação dos 
bancos e possibilita novas reduções das taxas de juros nas operações de crédito.  
 

Ibovespa tem maior alta global neste ano 

15/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
A Bolsa brasileira foi a que mais subiu neste ano entre os principais mercados 
internacionais, apesar do recente aumento da volatilidade, que fez os índices de ações 

caírem ao redor do mundo desde o começo de fevereiro. O Brasil e outros emergentes 
também vêm sofrendo com o aumento do nervosismo dos investidores nas últimas 

semanas, mas menos que os países desenvolvidos.  
 
O Ibovespa acumulava ganho de 5,9% até o dia 13, superando o desempenho de 

mercados como China, Índia, Turquia, África do Sul e todos da América Latina, de 
acordo com dados do The Wall Street Journal, que considera o desempenho das bolsas 

em moeda local.  
 
Os números com a variação em dólar também mostram o Brasil com valorização acima 

de outros mercados, segundo levantamento da Economática, que leva em 
consideração o desempenho dos índices até terça-feira. O Ibovespa acumula alta de 

6,72% na moeda americana, bem maior que a da Colômbia (+3,21%), do México 
(+2,51%) e da Bolsa argentina (-6,58%).  

 
O ganho da Bolsa brasileira na comparação mundial deve se ampliar ainda mais com 
o desempenho registrado nesta quarta-feira, 14. O principal índice da Bolsa paulista 

avançou 3,27% e acumulava alta de 9,35% no ano. O resultado do Ibovespa em 2018 
é influenciado, sobretudo, pelos números de janeiro, quando a Bolsa bateu sucessivos 

recordes puxados pelo apetite de investidores estrangeiros. Em fevereiro, o Ibovespa 
acumula queda, mas menor que seus pares internacionais.  
 

Boa parte das bolsas mundiais acumula queda no ano e em fevereiro, sobretudo os 
índices americanos, segundo os números do The Wall Street Journal, por causa da 

mudança de expectativa dos agentes de mercado sobre a política monetária do Federal 
Reserve (Fed, o banco central americano). A avaliação é de que o BC dos EUA pode 
ter de subir o juro mais rapidamente do que o anteriormente previsto por causa da 

aceleração da inflação.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ibovespa-tem-maior-alta-global-neste-ano/


Emergentes. Especialistas avaliam que a perspectiva para as economias do Brasil e 
dos emergentes em 2018 segue favorável. A consultoria Capital Economics destaca 
que a melhora de indicadores da conta corrente de diversos mercados, sobretudo o 

Brasil, indica que os emergentes ficaram menos vulneráveis aos choques externos.  
 

“Com a exceção da Argentina, as economias da América Latina estão mais bem 
preparadas agora do que há alguns anos para uma deterioração global do apetite por 

risco e/ou para aumento dos custos dos empréstimos”, ressalta o economista da 
consultoria para a região, Edward Glossop.  
 

O déficit da conta corrente do Brasil, que chegou a superar 4% do Produto Interno 
Bruto (PIB) em 2014, batendo recorde histórico, fechou o ano passado em 0,48%.  

 
O Credit Suisse destaca em relatório esta semana que as bolsas e moedas de países 
emergentes têm demonstrado força, mesmo com as quedas registradas pelo índice 

S&P 500 da Bolsa de Nova York durante a última semana. Melhora das contas 
externas, inflação comportada e expectativa de crescimento do PIB ajudam a manter 

um cenário positivo para os emergentes, segundo o banco.  
 

Como fica a poupança em tempo de juro baixo 

15/02/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Com juros mais civilizados, ficou mais difícil ganhar dinheiro com renda fixa   

 

 
Fábricas de matrizes e cédulas da Casa da Moeda do Brasil (CMB), em Santa Cruz, na 

Zona Oeste do Rio de Janeiro - Fernando Frazão/Folhapress  
 
Um colega pede uma avaliação de investimentos que um banco ofereceu a ele. Trata-

se de um CDB que paga 104% do DI e uma LCI que paga 96% do DI as siglas são 
explicadas mais abaixo. 

 
Como esse colega tem salário razoável e aplicações de certo volume no banco, não 
deve estar nem de longe pegando as piores taxas de rendimento do mercado. Em um 

ano, seu CDB deve render uns 5,8%, descontado o Imposto de Renda. Descontada a 
inflação esperada para o período, é um rendimento de 1,7%. No caso da LCI, o 

rendimento real seria algo melhor, 2,4%. 
 

E daí? É fácil perceber que ficou mais difícil ganhar dinheiro com aplicações de renda 
fixa. Se a economia do país melhorar de fato, vai continuar difícil. 
 

Na semana passada, o Banco Central baixou a Selic, a taxa básica da economia, para 
6,75%. O DI rende um pouco menos que isso. 

 
A taxa do DI é a dos negócios do atacadão de dinheiro. 
 

Não dá para saber quanto vai ser a taxa do DI daqui a um ano, claro. Estas estimativas 
foram feitas com base nos negócios futuros com DI fechados na semana passada. É 

apenas um exercício didático, para facilitar comparações e dar alguma medida de 
grandeza dos rendimentos. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/02/como-fica-a-poupanca-em-tempo-de-juro-baixo.shtml


As aplicações na caderneta de poupança devem render 4,8% em um ano, rendimento 
real de menos de 0,8%. Fundos de renda fixa simples que cobram 1% ou mais de taxa 
de administração não devem render mais do que a poupança. 

 
Esses fundos simples precisam aplicar pelo menos 95% do dinheiro dos cotistas em 

ativos de baixo risco. Por exemplo, em títulos do governo federal, os mesmos que se 
compram no Tesouro Direto (que, comprados sem intermediários, rendem mais). É o 

grosso dos fundos de varejo dos bancos. 
 
CDB, Certificado de Depósito Bancário, é um empréstimo para bancos, que oferecem 

uma porcentagem do rendimento do DI, de acordo com o volume da aplicação. Um 
CDB que pague 100% do DI deve render 1,6% em um ano, mais que a poupança, em 

termos reais, mas não muito animador. Uma Letra de Crédito Imobiliário (LCI) que 
pague 100% do DI renderia 2,7%, pois isenta de Imposto de Renda. 
 

Em resumo, quem quer rendimento maior terá de se arriscar mais, em investimentos 
de longo prazo (mais de cinco anos) ou de renda variável. 

 
Para dar um exemplo simples, um título do Tesouro Direto com vencimento em 2024 
(uma NTNB) pode render 3,4% além da inflação, caso o dinheiro permaneça aplicado 

até o vencimento (supondo uma taxa de administração de 0,5%, descontado o IR). 
 

Para uma NTNB com vencimento em 2035, o rendimento vai a 4%. 
 
O risco é o de variação da taxa de juros e/ou de desaplicar antes do prazo de 

vencimento. Quanto maior o prazo da aplicação, maior a possibilidade de variação do 
rendimento, para baixo ou para cima, a depender da taxa de juros no momento da 

venda dos títulos isto é, da desaplicação do dinheiro. 
 
No caso de ações ou fundos multimercado (que podem combinar e variar aplicações), 

cada caso é um caso muito particular de risco. 
 

Este texto não contém recomendação alguma de investimento, que sempre depende 
de características muito individuais, mais do que roupa sob medida. Chama apenas a 
atenção para a queda da rentabilidade e, pior, para o risco de rendimento nenhum, a 

depender das taxas de administração. 
 

Projeção de alta do PIB de 2018 permanece em 2,70%, mostra Focus do BC 

15/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

O mercado financeiro manteve suas projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) em 
2018 e 2019. A expectativa de alta para o PIB este ano seguiu em 2,70% no Relatório 

de Mercado Focus, divulgado nesta quarta-feira, 14, pelo Banco Central. Há um mês, 
a perspectiva estava no mesmo patamar. Para 2019, o mercado manteve a previsão 

de alta do PIB, de 3,00%. Quatro semanas atrás, a expectativa era de 2,80%.  
 
O Banco Central atualizou suas projeções para o PIB no Relatório Trimestral de Inflação 

(RTI) divulgado em dezembro. O crescimento projetado para 2017 – dado ainda não 
divulgado oficialmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – é 

de 1,0%. Para 2018, a estimativa é de 2,6%.  
 
No Focus desta quarta, a projeção para a produção industrial de 2018 passou de 

avanço de 3,35% para alta de 3,50%. Há um mês, estava em 3,20%. No caso de 
2019, a estimativa de crescimento da produção industrial foi de 3,00% para 3,08%, 

ante 3,00% de quatro semanas antes.  
 
No início de fevereiro, o IBGE informou que a produção industrial subiu 2,8% em 

dezembro ante novembro, encerrando 2017 com alta acumulada de 2,5%.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/projecao-de-alta-do-pib-de-2018-permanece-em-270-mostra-focus-do-bc/


 
No Focus desta quarta, a projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida 
líquida do setor público e o PIB para 2018 foi de 55,40% para 55,50%. Há um mês, 

estava em 55,40%. Para 2019, a expectativa no boletim Focus foi de 57,95% para 
57,90% ante 58,00% de um mês atrás. 

 

Projeção do mercado para Selic média em 2018 segue em 6,75% ao ano, diz 
BC 

15/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

À espera da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco 
Central, que sai nesta quinta-feira, os economistas do mercado financeiro mantiveram 

suas projeções para a Selic (a taxa básica de juros da economia) para o fim de 2018 
e de 2019.  
 

O Relatório de Mercado Focus trouxe nesta quarta-feira, 14, que a mediana das 
previsões para a Selic este ano seguiu em 6,75% ao ano. Há um mês, estava no 

mesmo patamar. Já a projeção para a Selic em 2019 seguiu em 8,00% ao ano. Há um 
mês, estava no mesmo nível.  
 

Na semana passada, o Copom cortou a Selic em 0,25 ponto porcentual, de 7,00% 
para 6,75% ao ano. Foi o 11º corte consecutivo. O colegiado também sinalizou que o 

mais provável é que o movimento tenha sido o último do atual ciclo de cortes da taxa 
básica. Uma nova redução pode ocorrer em março apenas se o cenário melhorar, 
sendo que, na visão dos economistas, a aprovação da reforma da Previdência seria 

um dos fatores para isso.  
 

A Selic média de 2018 permaneceu em 6,75% ao ano no Focus, mesmo porcentual de 
quatro semanas atrás. A taxa básica média de 2019 foi de 7,89% para 7,88%, ante 
os mesmos 7,88% de quatro semanas atrás.  

 
Para o grupo dos analistas consultados que mais acertam as projeções (Top 5) de 

médio prazo, a taxa básica terminará 2018 em 6,75% ao ano, ante os 6,50% de uma 
semana e um mês antes. No caso de 2019, a projeção do Top 5 para a Selic é de 
8,00%, igual ao verificado uma semana e um mês antes.  

 
Nível inalterado  

Os economistas do mercado financeiro projetam que a Selic permanecerá no nível de 
6,75% ao ano até o fim de 2018. Essas projeções fazem parte do Sistema de 
Expectativas de Mercado do relatório Focus, divulgado nesta quarta pelo BC.  

 
Os dados do Focus indicam ainda que o mercado espera pelo início de um novo ciclo 

da Selic, desta vez de alta, a partir de janeiro de 2019, quando a Selic subiria para 
7,00% ao ano. Nova elevação é esperada para março de 2019, para 7,50%. Depois, 

a projeção é de alta para 7,63% ao ano em abril (divisão entre 7,50% e 7,75%) e 
para 8,00% em maio de 2019. 
 

Com expectativa de inflação em 4,2%, cortes na Selic podem ser 

interrompidos 

15/02/2018 – Fonte: Isto É Dinheiro 
 
O ciclo de cortes da taxa básica de juros, a Selic, pode ser interrompido na próxima 

reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC), em março. 
De acordo com a ata da última reunião, divulgada hoje (15), o Copom afirma que 

“caso o cenário básico evolua conforme esperado, o comitê vê, neste momento, como 
mais adequada a interrupção do processo de flexibilização monetária”, ou seja de 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/projecao-do-mercado-para-selic-media-em-2018-segue-em-675-ao-ano-diz-bc/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/projecao-do-mercado-para-selic-media-em-2018-segue-em-675-ao-ano-diz-bc/
https://www.istoedinheiro.com.br/com-expectativa-de-inflacao-em-42-cortes-na-selic-podem-ser-interrompidos/
https://www.istoedinheiro.com.br/com-expectativa-de-inflacao-em-42-cortes-na-selic-podem-ser-interrompidos/


redução da Selic. Na reunião realizada nos dias 6 e 7 deste mês, a taxa básica foi 
reduzida para 6,75% ao ano, no 11º corte seguido.  
 

Entretanto, o Copom ressalta que essa “visão para a próxima reunião” pode se alterar 
e levar a uma redução moderada adicional na taxa, se houver mudanças na evolução 

do cenário básico e do balanço de riscos. O Copom afirmou que seus próximos passos 
continuam dependendo da evolução da atividade econômica e das expectativas para 

a inflação. 
 
Para o Copom, a inflação deve ficar em torno de 4,2%, em 2018 e 2019. A meta de 

inflação para 2018 é 4,5% e para 2019, 4,25%. Nos dois anos, há um intervalo de 
tolerância de 1,5 ponto percentual para baixo ou para cima do centro da meta. Em 

2017, a inflação fechou o ano abaixo do centro da meta (4,5%) e do limite inferior 
(3%), em 2,95%. 
 

Para alcançar a meta, o BC usa como principal instrumento a taxa a Selic. Quando o 
Copom aumenta a Selic, a meta é conter a demanda aquecida, e isso gera reflexos 

nos preços porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. 
Já quando o Copom diminui os juros básicos, a tendência é que o crédito fique mais 
barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle sobre a inflação. 

 
“Todos [os membros do Copom, composto pela diretoria do BC] concordaram que a 

recuperação da economia apresenta maior consistência. Nesse contexto, entendem 
que, à medida que a atividade econômica se recupera, a inflação tende a voltar para 
a meta”, diz a ata. O Copom reiterou que devido aos atuais níveis de ociosidade da 

economia, revisões pequenas na intensidade de recuperação do país não levariam a 
mudanças na trajetória esperada para a inflação. 

 
Na análise para decidir sobre a taxa Selic, o Copom informou que levou em 
consideração as oscilações recentes dos preços de energia elétrica e dos combustíveis. 

O comitê também avaliou que “uma frustração das expectativas sobre a continuidade 
das reformas” como a da Previdência” e “ajustes necessários” na economia brasileira 

podem afetar prêmios de risco (retorno adicional aos investidores por correr maior 
risco de calote) e elevar a trajetória da inflação. 
 

Cenário externo 
No debate sobre os próximos passos, o comitê avaliou, na reunião, que a interrupção 

do processo de cortes da Selic seria favorecida não só pela “recuperação mais 
consistente da economia” brasileira, mas também por “uma piora no cenário 
internacional”.  

 
Os membros do comitê avaliaram que, no mundo, há perspectivas de retorno das 

taxas de inflação para patamares mais próximos da meta, em países centrais (que 
comandam a economia mundial), além de elevação de salários nessas economias. Para 

o Copom, isso reforça o cenário de continuidade do processo de normalização das 
taxas de juros desses países, como os Estados Unidos. A expectativa é que isso ocorra 
de forma gradual.  

 
“Mas a trajetória prospectiva da inflação de preços e salários pode tornar esse processo 

mais volátil [com fortes oscilações] e produzir algum aperto das condições financeiras 
globais”, disse. 
 

Uma elevação das taxas de juros nos Estados Unidos estimula os investidores a vender 
ações na bolsa de valores e a comprar títulos do Tesouro norte-americano, 

considerados os papéis mais seguros do planeta. Dessa forma, propiciam a fuga de 
capitais de países emergentes, como o Brasil, para cobrir prejuízos em mercados de 
economias avançadas. 

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-02/taxa-selic-fica-abaixo-de-7-ao-ano-pela-primeira-vez-na-historia
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-02/taxa-selic-fica-abaixo-de-7-ao-ano-pela-primeira-vez-na-historia
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-01/inflacao-oficial-pelo-ipca-em-2017-e-de-295-menor-taxa-desde-1998
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-02/bolsa-sobe-e-dolar-cai-mais-de-2-na-volta-do-carnaval
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-02/bolsa-sobe-e-dolar-cai-mais-de-2-na-volta-do-carnaval


Mas os membros do Copom destacaram a capacidade da economia brasileira de 
“absorver eventual revés no cenário internacional, devido à situação robusta de seu 
balanço de pagamentos e o ambiente com inflação baixa, expectativas ancoradas e 

perspectiva de recuperação econômica”. 
 

Previsão do câmbio para fim de 2018 permanece em R$ 3,30, revela Focus 

do BC 

15/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 
O Relatório de Mercado Focus, divulgado nesta quarta-feira, 14, pelo Banco Central, 

mostrou que a projeção para a cotação da moeda norte-americana no fim de 2018 
seguiu em R$ 3,30. Há um mês, estava em R$ 3,35. O câmbio médio de 2018 seguiu 

em R$ 3,28, ante R$ 3,31 de um mês atrás.  
 
No caso de 2019, a projeção para o câmbio no fim do ano foi de R$ 3,40 para R$ 3,39, 

ante R$ 3,40 de quatro semanas atrás. Já a expectativa para o câmbio médio foi de 
R$ 3,35 para R$ 3,33 de uma semana para outra, ante R$ 3,34 de quatro semanas 

atrás. 
 

Superávit comercial em 2018 passa de US$ 54,04 bi para US$ 54,50 bi na 
Focus 

15/02/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
Os economistas do mercado financeiro alteraram suas projeções para a balança 
comercial em 2018 na pesquisa Focus do Banco Central. A estimativa de superávit 

comercial este ano subiu de US$ 54,04 bilhões para US$ 54,50 bilhões da última 
semana para esta, ante US$ 53,00 bilhões de um mês antes. Para 2019, a estimativa 

de superávit seguiu em US$ 45,00 bilhões, mesmo valor de um mês antes.  
 
Na estimativa mais recente do BC, atualizada na Nota do Setor Externo divulgada em 

dezembro, o saldo positivo de 2018 ficará em US$ 59,0 bilhões.  
 

No caso da conta corrente, as previsões contidas no Focus para 2018 passaram de 
déficit de US$ 27,00 bilhões para déficit de US$ 26,60 bilhões. Há um mês, o déficit 
estimado era de US$ 28,35 bilhões. A estimativa do BC para o déficit em conta em 

2018 é de US$ 18,4 bilhões.  
 

O mercado alterou a projeção de rombo nas contas externas em 2019, de US$ 39,70 
bilhões para US$ 38,50 bilhões. Um mês atrás, o rombo projetado era de US$ 40,00 
bilhões.  

 
Para os analistas consultados semanalmente pelo BC, o ingresso de Investimento 

Direto no País (IDP) será mais do que suficiente para cobrir o resultado deficitário, 
tanto em 2018 quanto em 2019. A mediana das previsões para o IDP este ano seguiu 

em US$ 80,00 bilhões. Há um mês, estava no mesmo patamar. A projeção atual do 
BC para 2018 também é de IDP de US$ 80,00 bilhões.  
 

Para 2019, a perspectiva de volume de entradas de investimento direto, de acordo 
com o Focus, seguiu em US$ 80,00 bilhões. Há quatro semanas, o valor projetado era 

o mesmo. 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/previsao-do-cambio-para-fim-de-2018-permanece-em-r-330-revela-focus-do-bc/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/previsao-do-cambio-para-fim-de-2018-permanece-em-r-330-revela-focus-do-bc/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/superavit-comercial-em-2018-passa-de-us-5404-bi-para-us-5450-bi-na-focus/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/superavit-comercial-em-2018-passa-de-us-5404-bi-para-us-5450-bi-na-focus/

