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Atividade econômica do Brasil sobe 1,04% em 2017, aponta BC
20/02/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Resultado mostra recuperação gradual da economia do país após dois anos
de recessão

Colheita de safra de algodão em Campo Verde (MT) - Folhapress
A expansão da atividade econômica do Brasil ficou acima do esperado por analistas
em dezembro e o país voltou a crescer em 2017 após dois anos de profunda crise
econômica, apontaram dados divulgados pelo Banco Central nesta segunda-feira (19).
O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central) subiu 1,04% no ano
passado. Somente em dezembro, o índice teve alta de 1,41% ante novembro, de
acordo com dados livres de efeitos sazonais.
Com isso, o IBC-Br fechou o quarto trimestre do ano com crescimento de 1,26% sobre
o terceiro trimestre, sempre em números dessazonalizados.
O mercado já vinha trabalhando com a expectativa de um resultado no azul em 2017,
ano marcado por expressiva diminuição dos juros básicos diante da inflação baixa,
com o IPCA ficando, inclusive, aquém do piso da meta perseguida pelo governo.
Os dados oficiais do PIB em 2017 serão divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística) em 1º de março.
Economistas ouvidos pela mais recente pesquisa Focus do BC calculam alta de 1,03%
para o PIB em 2017, após o forte tombo de 3,5% tanto em 2016 quanto em 2015,
segundo dados do IBGE.
Enquanto o número não vem a público, o desempenho do IBC-Br corrobora a leitura
de recuperação gradual na economia, já que o índice incorpora projeções para a
produção no setor de serviços, indústria e agropecuária, bem como o impacto dos
impostos sobre os produtos.
Em 2017, tanto a indústria quanto o varejo fecharam o ano no campo positivo,
crescendo 2,5% e 2%, respectivamente.
Por outro lado, o setor de serviços encolheu 2,8% no ano passado, terceiro ano
seguido de retração. Para 2018, o mercado estima uma expansão de 2,8% do PIB,
segundo o Focus, ante alta de 3% prevista pelo governo.
FOCUS
O BC também divulgou nesta segunda-feira a pesquisa Focus. A expectativa para a
taxa de juros ao final deste ano permaneceu em 6,75%. Para 2019, o boletim indica
que a taxa básica de juros encerrará o ano a 8%.
Para o PIB, a projeção de crescimento para este ano subiu de 2,7% para 2,8%. Para
2019, a expectativa continua sendo de uma expansão de 3%.

Os especialistas consultados no levantamento realizado pela autoridade monetária
reduziram em 0,03 ponto percentual a projeção para a alta do IPCA em 2018, a
3,81% e mantiveram em 4,25% a conta para o ano que vem.
Safra de novas empresas pode não ser tão boa para investidor
20/02/2018 – Fonte: Tribuna PR
As empresas hoje listadas na Bolsa de São Paulo, a B3, devem ter até o final do
segundo trimestre do ano novas companhias. Algumas companhias estão correndo
com os preparativos para o pedido de registro de oferta inicial de ações (IPO, na sigla
em inglês) junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A pressa tem um motivo: especialistas indicam que o período que começa em abril e
vai o final de junho representa a melhor janela de oportunidade para isso, já que a
instabilidade política tende a afetar o mercado conforme a eleição se aproxima.
No entanto, esses mesmos analistas dizem que a temporada de abertura pode não ser
tão promissora para os investidores quanto inicialmente se esperava.
Os recentes recordes do Ibovespa – o principal índice de ações da B3 – pode gerar
uma falsa ideia de que este é o melhor momento para entrar no mercado de ações.
“Primeiro devemos considerar que o cenário de 2018 é de muitas incertezas, pois ainda
nem temos os nomes dos candidatos à presidência ou suas agendas. Isso dita o ritmo
dos IPOs”, comenta o advogado José Bastos Martins, sócio do Peixoto & Cury
Advogados. “Além disso, o investidor estrangeiro é um dos principais atores do
mercado brasileiro, mas lá fora também vemos alguma apreensão, principalmente nos
Estados Unidos.”
O ritmo de emissões depende justamente de quem irá concorrer ao cargo do
presidente Michel Temer e também sua capacidade de aprovar a reforma da
Previdência, avalia Marcos Piellusch, professor de Finanças da Fundação Instituto de
Administração (FIA). “Um candidato que agrade o mercado deve impulsionar as
ofertas. Se for alguém com o perfil contrário, alguns IPOs podem ser suspensos. Por
isso há tantas empresas esperando o que vai acontecer”, afirma.
É o caso da administradora de shoppings centers HSI/Saphyr, subsidiária da
construtora JHSF. O sócio da empresa, Máximo Lima, confirma o IPO da companhia,
mas prefere não definir datas. “Acredito que ainda vale a pena esperar para ver como
se darão as outras ofertas”, ele diz. “Cogitamos este primeiro semestre, mas num
cenário ruim, prefiro deixar para 2019”, avalia. O executivo almeja captação acima de
R$ 1 bilhão.
O especialista em mercado de capitais e sócio do Leite, Tosto e Barros Advogados,
Flávio Maldonado, aponta que, diante da indefinição, talvez não seja mesmo o
momento de o investidor apostar demais no mercado acionário. “No mundo todo
vemos as bolsas em euforia. Falamos de uns nove IPOs próximos no Brasil, mas nem
todos devem sair do papel diante da insegurança política.”
Além da HSI/Saphyr, também estão cotadas para ofertas Ri Happy, HapVida,
Notredame Intermédica, Uniasselvi, Neoenergia, Quero-Quero e Banco Inter. A
esperança é seguir o boom visto em 2017, quando as emissões de ações no Brasil
superaram os R$ 40 bilhões, o melhor resultado desde 2009.
No início do mês, a Blau Farmacêutica, dona da Preserv, suspendeu sua abertura de
capital, comprovando a seletividade dos investidores. Aguardado como o primeiro IPO
deste ano na B3, a falta de interesse e o preço abaixo do esperado para os papéis
frustraram os planos.

Outra que atrasou o processo foi a Centauro, que pretendia uma oferta de R$ 700
milhões que não agradou o mercado. A percepção dos investidores foi de um valor
elevado e a solução parece estar na demonstração de bons resultados por parte da
varejista de produtos esportivos. Só assim ela deve atrair interesse para suas ações.
A falta de confiança em uma estreante é um risco inevitável, aponta Piellusch. “Quem
investe deseja retorno. Se o investidor acompanha os resultados da companhia,
analisa seu histórico e sente que não terá retorno, não vai investir. Isso pode derrubar
a alavancagem logo de cara.”
Cuidado
Na avaliação de José Bastos Martins, ainda que todas as possíveis ofertas sejam de
fato lançadas, isso também pode ser uma armadilha para o investidor. “Um grande
número de opções competindo pela atenção do mercado pode acabar derrubando o
preço de todas elas e diminuir o retorno”, ele destaca.
Número de companhias listadas em bolsa volta para o patamar de 2005
20/02/2018 – Fonte: Tribuna PR
Os investidores brasileiros têm cada vez menos opções de ações para comprar na B3.
O número de empresas com papéis negociados no pregão chegou a 344 no fim de
2017. É um patamar tão baixo quanto o registrado 12 anos antes, em dezembro de
2005 – um período anterior à onda de aberturas de capital (IPOs, na sigla em inglês)
de 2006 e 2007.
Alguns fatores explicam o movimento. A última década protagonizou uma sequência
de fusões que, naturalmente, concentrou o mercado. Um exemplo é a própria B3, uma
empresa que já foi três: BM&F, Bovespa e Cetip.
Além disso, o marasmo que se instalou na Bolsa com a eclosão da crise financeira
global de 2008 – agravado pela instabilidade política e a recessão econômica do País
a partir de 2014 – também contribuiu para o enxugamento.
Nesse contexto, muitas empresas optaram por deixar o mercado de capitais, em
processos conhecidos como OPAs, ou ofertas públicas de aquisição das próprias ações.
E as poucas companhias que listaram suas ações não foram suficientes para
compensar todas as saídas.
No ano passado, seis empresas registraram na Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
ofertas de aquisição de ações com o objetivo de sair da Bolsa – caso do banco Indusval
e da Jereissati Telecom. Em 2016 haviam sido 13, com a Whirlpool e a Vigor Alimentos
entre elas. Em cinco anos, 36 seguiram esse caminho. No mesmo período, porém, as
aberturas de capital foram 23.
O fenômeno não é exclusivo do Brasil. Também em outros países, o número de
empresas listadas nas bolsas é decrescente ao longo dos anos – mesmo nos
desenvolvidos.
“Existe uma percepção entre os empreendedores de que mercado de ações tem se
tornado cada vez mais especulativo e focado no curto prazo. Para evitar a pressão de
entregar resultados imediatos, muitos têm encontrado outros caminhos para financiar
o próprio crescimento”, diz Alexandre Di Miceli, professor da Fecap e sócio-fundador
da Direzione Consultoria.
Fundos de private equity, que compram fatias de empresas jovens e com alto potencial
de crescimento, e investimentos diretos por grandes companhias – ao estilo que
gigantes da tecnologia como Google e Facebook costumam fazer com startups
promissoras – são alguns exemplos de vias alternativas.

Na bolsa americana Nasdaq, onde são listadas principalmente companhias do setor de
tecnologia, as empresas com ações negociadas caíram de 3.069 em 2007 para 2.949
no fim de 2017, segundo dados da Federação Mundial de Bolsas.
Já na Bolsa de Nova York (Nyse), o número permaneceu praticamente estável: saiu
de 2.273 para 2.286. Somadas, as duas bolsas têm 15 vezes o número de empresas
listadas do que o mercado brasileiro.
Carteira
Segundo especialistas, apesar da queda no leque de alternativas, há um ponto positivo
para o investidor nesse cenário. “Muitas das empresas que deixaram a Bolsa se
listaram nas décadas de 1970 e 1980, por incentivos fiscais, mas há anos suas ações
estavam praticamente paradas.
Não deveriam estar lá”, diz Di Miceli. Assim, à medida que a CVM e a B3 passaram a
exigir melhores práticas de governança corporativa, estar no pregão virou um custo
com pouco retorno para essas companhias.
No entanto, a quantidade reduzida de empresas listadas limita a diversificação da
carteira de ações. Com um agravante: nem todas elas têm papéis com um nível de
negociação razoável.
Dados da consultoria Economática mostram que apenas 305 companhias tiveram seus
papéis negociados na B3 ao menos uma vez neste ano. Delas, 38 são do setor elétrico
e 20 são bancos. Segmentos como o siderúrgico não têm mais do que cinco empresas.
No de turismo, há uma só.
“Em alguns setores, pode não ser possível investir no Brasil”, diz Sandra Blanco,
consultora da plataforma de investimentos Órama.
Com esse cenário, ganham força produtos como fundos que aplicam no exterior, em
que os mercados são maiores e mais diversificados. Essas carteiras, porém, são
restritas aos investidores qualificados – que tenham pelo menos R$ 1 milhão aplicados
no mercado financeiro.
A retomada do mercado tende a ampliar a quantidade de companhias listadas. “Mas,
uma variedade de fato vai demorar a aparecer”, afirma Sandra.

Brasileiro leva 14 meses, em média, para encontrar um emprego
20/02/2018 – Fonte: G1
61% dos desempregados entrevistados estão dispostos a ganhar menos que
no último emprego
O brasileiro está levando mais tempo para encontrar um emprego. Em 2017, a espera
era de 14 meses, dois meses a mais que em 2016, quando eram 12 meses. Os dados
são da pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).
No perfil de quem mais tem dificuldade de voltar ao mercado, 59% são do sexo
feminino, com média de idade de 34 anos; 54% têm até o ensino médio completo;
95% pertencem às classes C/D/E e 58% têm filhos, a maioria menor de idade.
Entre os que já tiveram um emprego antes, 34% atuavam no segmento de serviços,
enquanto 33% no setor de comércio e 14% na indústria. A média de permanência no
último emprego foi de aproximadamente 2 anos e 9 meses.

Maioria se diz disposta a ganhar menos
A pesquisa do SPC Brasil e da CNDL mostra ainda que 6 em cada 10 desempregados
(61%) estão dispostos a ganhar menos do que recebiam no último emprego – uma
queda em relação ao ano passado, quando o índice era de 68%.
As principais justificativas são que o que importa atualmente é voltar ao mercado de
trabalho (23%) e arrumar um emprego para pagar as despesas (22%). Por outro lado,
39% não estão dispostos a receber menos, sendo a razão mais citada o fato de
encararem o salário menor como regressão profissional (19%), seguido da
possibilidade de ser difícil voltar ao patamar salarial que possuía antes (13%).
O levantamento revela que, considerando aqueles que têm sido chamados para
entrevistas desde que estão desempregados (40%), 56% chegaram a recusar alguma
proposta, sendo que 18% o fizeram porque a remuneração ou benefícios eram
insuficientes, enquanto 13% alegam que o local era muito distante de casa.
Entre os desempregados, 66% estão procurando emprego, sendo que a média do
tempo de procura por empregos é de quase 10 meses. Outros 25% estão recorrendo
a fontes alternativas de renda enquanto não encontram emprego e 9% estão
esperando por algo, porque procuraram uma oportunidade de trabalho por muito
tempo sem sucesso.
A grande maioria (78%) sente que tem condições de conseguir um emprego, sendo
que os principais motivos são ter uma boa experiência profissional (40%), preencher
cadastro em sites de empregos (27%) e ler com frequência jornais e sites de empregos
em busca de vagas (27%).
No último emprego, 40% dos desempregados possuíam carteira assinada, 14% eram
informais e 11% autônomos ou profissionais liberais. Já 8% dos desempregados atuais
estão buscando a primeira oportunidade profissional.
Segundo o levantamento, entre aqueles que já tiveram algum emprego antes, 67% já
haviam ficado desempregados anteriormente e 32% nunca haviam passado por essa
situação. Mais da metade (57%) conhecem alguma outra pessoa que também está
desempregada ou que teve de fechar sua empresa nos últimos três meses.
Razões para demissão
Em 56% dos casos, os entrevistados afirmam terem sido desligados da empresa, mas
outros 17% garantem ter pedido demissão e 14% alegam que foi feito um acordo.
Dentre os que foram demitidos, a maioria alega causas externas, principalmente
ligadas à crise econômica, como redução de custos por parte da empresa para lidar
com os efeitos da crise (35%), redução da mão de obra ociosa (12%) e o fechamento
da empresa (11%).
Levando em conta apenas os que pediram demissão, a principal razão apontada foi
algum problema de saúde (15%), seguido da insatisfação com o salário (13%) e do
desejo de poder dedicar mais tempo à família (11%).
Perguntados sobre o tipo de oportunidade desejada pelos desempregados, 46%
preferem os postos com carteira assinada, enquanto 29% mencionam qualquer vaga,
independente do formato.
Impacto do desemprego em casa
A pesquisa analisou ainda o impacto do desemprego no contexto familiar - 34% deles
garantem que há pelo menos mais uma pessoa sem trabalho na casa onde vivem.
Cerca de 87% desses desempregados contribuíam financeiramente para as despesas
da casa quando tinham um emprego, sendo que 41% eram ou ainda são os principais

responsáveis e 29% não eram o principal responsável, mas continuam a ajudar de
alguma forma.
Por consequência do desemprego, 28% tiveram algum conflito familiar, sendo que os
principais motivos foram a discordância quanto aos gastos da casa (13%) e brigas por
causa da divisão do pagamento das contas (12%).
Já 34% garantem que o desemprego motivou outras pessoas da casa, que antes não
trabalhavam, a trabalhar ou fazer bicos. Em casos mais agravantes, 16% destes
entrevistados afirmaram que após a perda do emprego algum integrante da família
precisou interromper os estudos para trabalhar e ajudar nas despesas de casa.

Empreendedor cria software que promete aumentar produtividade nas empresas
O setor produtivo precisa de dinheiro público?
20/02/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
É preciso questionar se ganho social é suficiente para compensar apoio a
determinado setor

O Brasil possui uma série de programas governamentais que têm como objetivo
estimular o setor privado. Recentemente chamaram a atenção notícias de que Luciano
Huck e João Doria adquiriram jatinhos usando recursos do Finame, linha de crédito do
BNDES destinada à compra de máquinas e equipamentos.
Mas esse é apenas um exemplo dos diversos programas de apoio ao setor produtivo,
que cresceram aceleradamente nos últimos 10 anos, com destaque para a atuação do
BNDES provendo crédito subsidiado.
Defensores desse tipo de intervenção ressaltam benefícios como a geração de
empregos e o estímulo a ganhos de produtividade e inovação. Mas isso é suficiente
para justificar tais políticas?
Primeiro, é preciso perguntar: o empresário realizaria um investimento, por exemplo,
mesmo sem a ajuda do governo? Pense em uma empresa interessada em comprar
uma máquina nova, que lhe dará um retorno esperado de 15%. Ela consegue tomar
emprestado a 8% no mercado privado. Ou seja, mesmo sem subsídios governamentais
o investimento é viável.
Se um banco público lhe oferece crédito a uma taxa mais baixa – 3%, por exemplo –
, ela obviamente preferirá essa opção. Mas a existência do crédito subsidiado não
muda nada: o investimento continua sendo feito. A única diferença é que o empresário
ficou mais rico – transferiram-se recursos do contribuinte para o bolso dele.
Nesse caso, obviamente não vale a pena gastar dinheiro público para apoiar as ações
da empresa.
Haveria, sim, um argumento em favor da intervenção do governo se o retorno privado
fosse baixo, mas o retorno social alto. Nessa situação, para o empresário não
compensaria o custo de realizar o investimento, mas para a sociedade valeria a pena.
Assim, um empurrãozinho do governo poderia incentivá-lo a realizar a inovação ou o
investimento.

Isso ocorreria se o empresário, ao promover uma inovação, impactasse positivamente
não apenas a produtividade de sua empresa, mas também a de outras firmas e
setores. O retorno privado incorpora apenas o impacto sobre a produtividade da
empresa que faz a inovação; o retorno social capta também o efeito sobre outras
partes da economia.
Outra possibilidade é que o projeto de investimento é rentável tanto privada como
socialmente, mas a empresa se defronta com restrições de crédito, ou seja, não
consegue financiamento no mercado financeiro. Uma ajuda do governo pode, em tese,
destravar esse mecanismo, possibilitando investimento, inovação e ganhos de
produtividade.
Aqui haveria motivação para o apoio do governo. Mas ainda assim não é suficiente
para justificá-la. Por quê?
Porque o dinheiro público é escasso, logo, teria usos alternativos. Quando o utilizamos
para apoiar o setor de informática ou a indústria automobilística, por exemplo,
deixamos de aplicá-lo em outras áreas (como saúde, educação, saneamento,
infraestrutura, cultura etc.). Poderíamos também não gastar esses recursos, usandoos para abater a dívida pública ou reduzir os impostos pagos pela população.
Devemos então nos perguntar: o ganho social é suficiente para compensar o apoio a
determinado setor em vez da utilização do dinheiro público para financiar outras
coisas?
No final de 2017, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) divulgou um
estudo contendo avaliações de um conjunto de programas de apoio ao setor produtivo
no Brasil. Para tanto, compararam o comportamento de empresas contempladas por
determinado programa com o de empresas semelhantes que não receberam o apoio.
De modo geral, as conclusões apontam efeitos muito pequenos (praticamente nulos)
sobre produtividade, emprego e salários – clique aqui para acessar a pesquisa
completa.
Como dito, supostos aumentos no emprego e na produtividade não são suficientes
para justificar políticas de estímulo ao setor produtivo privado. Mas para os principais
programas brasileiros, que tanto cresceram na última década, não há nem evidência
de que isso ocorreu.
Os resultados da pesquisa do BID sugerem, assim, que tais programas têm retorno
social negativo: os benefícios para a sociedade (em termos de ganhos de inovação e
produtividade) são pequenos ou quase nulos, mas há custos – afinal, os recursos
poderiam ter financiado outras coisas.
Isso não implica, entretanto, que políticas de apoio ao setor produtivo sempre
apresentarão retorno negativo. No caso brasileiro, a evidência de fracasso pode
simplesmente decorrer do desenho do programa. O relatório do BID ressalta que os
programas avaliados, em geral, não têm metas bem definidas ou políticas de
monitoramento. O empresário que capta o recurso não tem compromisso de aumentar
sua produtividade, o que poderia explicar a ausência de efeitos positivos dos
programas avaliados.
Outra possibilidade levantada no documento: muitos programas estavam atrelados a
compras de insumos (como máquinas e equipamentos) produzidos com forte conteúdo
local. E, dessa forma, podem ter induzido a troca de equipamento estrangeiro por
nacional, que tende a ser menos produtivo. Isso teria prejudicado os ganhos de
produtividade das indústrias atendidas.
Essa discussão ressalta a importância de que programas governamentais sejam
monitorados e avaliados com frequência, permitindo-se que sejam aperfeiçoados (e,

no limite, interrompidos), caso se detecte que seus benefícios são pequenos se
comparados aos custos. Evita-se, assim, que recursos públicos escassos sejam
desperdiçados em iniciativas de baixo retorno social.
Por quê? - Especialistas do Porque.com.br traduzem aqui, para o bom português, o
economês do seu dia a dia, mostrando que economia pode ser simples
Cresce o emprego na indústria paulista, o melhor janeiro desde 2012
20/02/2018 – Fonte: Agência Brasil
As vagas abertas pela indústria de transformação paulista no primeiro mês deste ano
foram quase quatro vezes superiores à média registrada nos meses de janeiro nos
cinco anos anteriores. O saldo de admissões somou 10,5 mil empregos, enquanto a
média nesse período entre 2005 e 2017 havia atingido 2,8 mil. Esse foi o melhor
desempenho já obtido em um mês de janeiro desde 2012, segundo a Pesquisa de Nível
de Emprego da Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp /
Ciesp).
No entanto, comparado a dezembro último, houve pequena elevação de apenas 0,5%.
Esse aumento nas contratações foi puxado, principalmente, pelo setor de veículos
automotores, reboques e carrocerias, com a oferta de 2.939 postos, seguido de
confecção de artigos do vestuário e acessórios, com 2.123, e produtos de minerais
não metálicos, com 1.426. De um total de 22 setores pesquisados, 16 ampliaram o
quadro de pessoal.
Entre as empresas que efetuaram cortes estão as dos setores de produtos químicos
(694), de produtos de madeira (273) e de impressão e reprodução de gravações (155).
Para o segundo vice-presidente da Fiesp, José Ricardo Roriz Coelho, esse resultado
“demonstra a consistência do processo de crescimento da economia”. Para Roriz
Coelho, o desempenho está em sintonia com o aumento da produção, em 2017, que
atingiu 3,4%.
A região de São João da Boa Vista foi a que apresentou o maior avanço, de 3.01%,
com destaque para o setor de produtos de minerais não metálicos e máquinas e
equipamentos. Na sequência da lista de regiões que mais admitiram pessoal aparece
Mogi das Cruzes (2,42%), com a melhoria dos setores de produtos têxteis e veículos
automotores e autopeças e Araraquara (2,07%), onde as chances de emprego
cresceram nas empresas de produtos têxteis e confecção de artigos do vestuário.
Empreendedor cria software que promete aumentar produtividade nas
empresas
20/02/2018 – Fonte: PEGN
Os chefes podem usar o sistema para ver o que os funcionários estão trabalhando em
tempo real

Antonio Carlos Soares é o criador do software Run.run.it (Foto: Divulgação)
O paulistano Antonio Carlos Soares,43, promete algo que pode ajudar muitas
empresas: otimizar o tempo dos funcionários. Por meio de um software, as empresas

conseguem determinar o que é prioridade e acompanhar o que os funcionários estão
trabalhando em tempo real.
Soares, que é administrador, teve a ideia de criar o software quando passou por
dificuldades nas empresas em que trabalhou.
“Vivi na pele uma série de desafios que deveriam ser coisas fáceis de saber, mas que,
na prática, eram difíceis. Como saber no que as pessoas estavam trabalhando, quando
as coisas vão ficar prontas, quanto elas custaram, quem merece mérito por aquele
trabalho?”, conta o empreendedor.
“Em uma equipe de 10 pessoas é possível medir tudo, mas numa equipe maior, você
perde o controle e precisa de ferramentas para mensurar as coisas”. E assim surgiu o
Runrun.it, sistema que já está presente em mais de 1000 empresas, entre elas
Natura, Banco Votorantim, Cacau Show e Unimed.
No início do processo, o gestor descreve quanto tempo uma determinada função
demora para ser feita. Com o tempo, o sistema aprende e passa a calculá-lo
automaticamente.
No entanto, mesmo quando o software designa um tempo, a própria pessoa
responsável pela função pode alterar. “Mesmo o sistema ficando mais inteligente e
preditivo, a última palavra é sempre de quem vai fazer.”
Prioridade
Para Soares, a maior revolução do sistema é trabalhar no que é prioridade para a
empresa. “Acho que todo mundo já passou pela frustração de entregar um trabalho e
descobrir na hora que ninguém vai fazer nada com aquilo. É muito tempo perdido”.
“Quando a pessoa trabalha no que é prioridade, é muito bom para a carreira porque
causa um impacto positivo na empresa. E é essa a nossa missão: atingir a plena
capacidade profissional”.
O sistema também mostra os funcionários que estão com um desempenho abaixo da
média. Mas, segundo Soares, isso pode ser visto como uma oportunidade de melhorar
o rendimento do trabalhador.
“As vezes é uma questão que pode ser resolvida numa conversa com o funcionário
para entender o que está acontecendo. Talvez ele precise de treinamento em alguma
ferramenta que não está habituado a utilizar”, explica.
Soares conta que outra vantagem do sistema é que ele diminui a necessidade de
reuniões. “Não é preciso fazer reuniões de acompanhamento, porque o software já
deixa explícito o que está acontecendo. Todos sabem quais são as prioridades e isso
economiza muito tempo”.
Divisão de trabalho
O administrador afirma que o sistema também ajuda a não deixar um funcionário
sobrecarregado. “Se o chefe combina que algo deve ser entregue na sexta-feira, e ele
começa a passar outras tarefas, a data combinada vai ser alterada sozinha.
O funcionário não precisa se estressar, porque o sistema vai avisar que não é possível”
O chefe pode acessar o sistema e ver qual funcionário tem menos tarefa e passar para
esta pessoa. “Assim, ele pode cumprir o prazo e ninguém fica sobrecarregado”, afirma
Soares.

Terceira semana de fevereiro tem superávit comercial de US$ 808 milhões
20/02/2018 – Fonte: MDIC
A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 808 milhões na terceira
semana de fevereiro de 2018. O valor é resultado de exportações de US$ 3,022 bilhões
e importações de US$ 2,214 bilhões. No mês, as exportações somam US$ 10,343
bilhões e as importações, US$ 6,909 bilhões, com saldo positivo de US$ 3,434 bilhões.
No ano, as exportações totalizam US$ 27,311 bilhões e as importações, US$ 21,109
bilhões, com saldo positivo de US$ 6,202 bilhões.
Clique aqui para acessar os dados completos da balança comercial
A média das exportações da terceira semana chegou a US$ 1,007 bilhão, valor 3,7%
abaixo da média de US$ 1,046 bilhão até a segunda semana de fevereiro. Tal resultado
se deve à queda nas exportações de produtos manufaturados (-43%) e
semimanufaturados (-8,6%). Por outro lado, aumentaram as vendas de produtos
básicos (68,4%), principalmente petróleo em bruto, soja em grão, carnes de frango e
bovina, minério de ferro, arroz em grão, fumo em folhas.
Do lado das importações, a média da terceira semana (US$ 737,8 milhões) foi 10%
maior que a segunda semana do mês (US$ 670,8 milhões), explicada, principalmente,
pelo aumento nos gastos com equipamentos eletroeletrônicos, veículos automóveis e
partes, plásticos e obras, cobre e suas obras, equipamentos mecânicos, siderúrgicos.
Análise do mês
Nas exportações, comparadas as médias até a terceira semana de fevereiro de 2018
(US$ 1,034 bilhão) com a de fevereiro de 2017 (US$ 859,4 milhões), houve
crescimento de 20,4%, em razão das vendas de produtos manufaturados (62,7%) e
semimanufaturados (1,8%). Relativamente a janeiro de 2018, houve crescimento de
34,1%, em virtude das vendas das três categorias de produtos: manufaturados
(74,3%), básicos (13,3%), e semimanufaturados (4,5%).
Nas importações, a média diária até a terceira semana de fevereiro de 2018 (de US$
690,9 milhões), ficou 14% acima da média de fevereiro de 2017 (US$ 606,3 milhões).
Nesse comparativo, cresceram os gastos, principalmente, com veículos automóveis e
partes (44,2%), equipamentos elétricos e eletrônicos (41,8%), químicos orgânicos e
inorgânicos (39,7%), produtos plásticos (35,5%), equipamentos mecânicos (6,1%).
Ante a janeiro de 2018, houve crescimento de 7%, pelos aumentos em farmacêuticos
(26,1%), adubos e fertilizantes (20,8%), equipamentos elétricos e eletrônicos
(14,9%), equipamentos mecânicos (12,7%) e veículos automóveis e partes (8,4%).

Na contramão da realidade brasileira, comércio e serviços têm crescimento
em 2017 no Paraná
20/02/2018 – Fonte: Tribuna PR
Apesar de a economia brasileira ainda não estar 100% recuperada da crise econômica
que vem atingindo o país desde 2014, os setores de comércio e serviços do Paraná
não têm do que reclamar do ano de 2017.
De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
divulgados pelo Governo do Estado nesta segunda-feira (19), após dois anos recuando
por causa da crise, o comércio teve crescimento de 4% em relação a 2016 e os serviços
avançaram 5% no mesmo período. As médias paranaenses são muito superior à
nacional – no país, o comércio teve crescimento de 2%, enquanto os serviços tiveram
desempenho ainda pior, com queda de 2,8%.

Para o diretor-presidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico
Social (Ipardes), Julio Suzuki Júnior, o desempenho do Paraná se deve ao aumento da
produção das empresas, a retomada da geração de emprego e aumento da renda.
“O que se observa é um crescimento tanto do emprego formal quanto do número de
trabalhadores por conta própria, o que gera renda para o consumo das famílias. As
empresas, por sua vez, estão produzindo mais, o que demanda serviços como
transporte para a movimentação de mercadorias e aumenta venda do comércio de
combustíveis”, exemplifica.
Maior demanda
No comércio, a maior parte das vendas se refere a combustíveis e lubrificantes, além
de esquipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (sendo que
os dois grupos tiveram aumento de 17,5%). Outro setor que teve bom desempenho
foi o de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, com
crescimento de 3,3%.
Já entre os serviços mais procurados no ano de 2017, estão alojamentos, restaurantes
e hotéis (com alta de 17,9%), transportes, serviços auxiliares dos transportes e
correios (crescimento de 14,9%) e serviços profissionais, administrativos e
complementares – como contadores, advogados e arquitetos, dentre outros (que
tiveram avanço de 4,6%).
Como investir em renda fixa no atual cenário de taxas mais baixas
20/02/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo

Com a queda da taxa Selic para 6,75% ao ano, o CDI, que é base para remuneração
para a maioria dos investimentos de renda fixa, passou a render apenas 0,54% ao
mês (6,64% ao ano). A velocidade da queda dos juros surpreendeu muitos
investidores e vários ainda não conseguiram adequar seus portfólios à nova realidade
de rendimentos. A seguir indico como o investidor pode planejar sua carteira de renda
fixa para obter o máximo de rentabilidade dela.
No passado, o investidor não precisava fazer nenhum planejamento, pois a
remuneração de aplicações com liquidez diária já era suficientemente boa. Entretanto,
com o CDI no atual patamar, o aplicador só terá uma rentabilidade mais interessante
se realizar um adequado planejamento de sua liquidez e fluxo de caixa.
A liquidez dos investimentos é a capacidade de transformar os recursos investidos em
dinheiro. Algumas aplicações que possuem maior carência ou maior prazo de
vencimento são premiadas com uma maior taxa de retorno em relação ao CDI.
Portanto, um adequado planejamento da necessidade de recursos vai proporcionar
uma elevação de rentabilidade do portfólio. Nesse sentido, segue estratégia baseada
no prazo de seus investimentos.
Curto prazo
Os recursos de curto prazo são aqueles cuja utilização será necessária em um
horizonte de até um ano. Dessa forma, o investidor deve construir um orçamento de

seu fluxo de caixa e eventual necessidade de retirada de seus investimentos para
cobrir déficits. Comento sobre a construção do orçamento no artigo no link.
Como esses recursos serão utilizados no curto prazo, eles não podem ser aplicados
em produtos com carência ou que estejam sujeitos a perdas por oscilação de mercado.
Logo, os produtos a adquirir nessa parte do portfólio são: Tesouro Selic, LCI, LCA,
Fundos DI e CDBs de bancos médios.
Caso a corretora em que você pretende adquirir o título Tesouro Selic não cobre taxa
de custódia ele renderá 96% do CDI, ou seja, 0,52% ao mês, devido à cobrança da
taxa da CBLC. Alternativamente ao Tesouro Selic, deve escolher CDBs e fundos DI que
apresentem remuneração acima de 96% do CDI e LCIs e LCAs que possuam
rendimentos superiores a 77% do CDI isentos de IR.
Médio prazo
Para o médio prazo, considera-se o período de dois a quatro anos. Nesse caso, como
a inflação está sob controle e tem surpreendido para baixo, os títulos prefixados se
apresentam como boa alternativa. O investidor deve aplicar nesse prazo apenas se
puder manter os recursos até o vencimento.
Neste caso, pode investir no Tesouro Prefixado, em CDBs prefixados de bancos médios
ou em fundos de renda fixa prefixados. O título Tesouro IPCA com vencimento em três
anos remunera uma rentabilidade líquida da taxa da CBLC de 8,25% ao ano. Esta
rentabilidade equivale a mais de 120% do CDI atual, considerando que ele não suba
nos próximos anos.
Os CDBs prefixados de bancos médios remuneram uma taxa adicional entre 110% a
120% acima do título de prazo equivalente do Tesouro Direto, ou seja, entre 9% e
11% ao ano. A remuneração de 11% ao ano, por exemplo, equivale a 0,87% ao mês.
Portanto, considerando a garantia do FGC (Fundo Garantidor de Crédito) até R$250
mil, eles se mostram uma excelente alternativa com ganhos superiores a 130% da
taxa do CDI atual.
Longo Prazo
Os recursos que serão necessários em períodos superiores a quatro anos são de longo
prazo, por exemplo, aqueles destinados a aposentadoria. Para esse período, como
existe uma incerteza maior sobre a inflação, recomendam-se os títulos referenciados
à inflação.
Os títulos com prazo mais longo podem sofrer uma variação significativa para cima ou
para baixo caso sejam vendidos antes do vencimento. Desta forma, o investimento
nesse prazo deve ser cuidadosamente avaliado e realizado apenas com os recursos
que podem ser mantidos até o vencimento do título.
Para este investimento, o aplicador pode se valer dos títulos Tesouro IPCA de longo
prazo, debêntures incentivadas e fundos de investimento referenciados a IPCA de
longo prazo. O ideal é igualar o prazo de vencimento com o momento de utilização.
Para os títulos privados que não possuam garantia do FGC, como as debêntures,
recomenda-se a diversificação em vários emissores diferentes. Os títulos privados
como CDB e debêntures têm a vantagem de apresentar uma rentabilidade superior à
dos títulos públicos.
Realizando o planejamento de seus investimentos, de forma a aproveitar a melhor
rentabilidade oferecida pelos títulos de prazo mais longo, será possível compensar
parte da remuneração perdida com a queda da taxa básica de juros.

Em Curitiba, Centrais comemoram suspensão de votação da reforma
20/02/2018 – Fonte: Bem Paraná
Ontem, elas realizaram manifestações em várias capitais brasileiras,
inclusive em Curitiba

Aulão contra a reforma da Previdência na Boca Maldita: protesto (foto: Valquir
Aureliano)
Diversas categorias de trabalhadores se mobilizaram, ontem, em um ato contra a
reforma da previdência, em discussão no Congresso Nacional. Atos aconteceram em
quase todas as capitais brasileiras e, em Curitiba, se concentrou na região Central,
onde houve caminhada e aula pública na Boca Maldita.
No final da tarde, quando o governo anunciava que não votaria mais o projeto que
altera a idade de aposentadoria neste mês, as centrais comemoraram, e disseram que
isso é resultado da luta dos trabalhadores.
Uma das principais ações na Capital paranaense aconteceu no final da manhã, na Rua
XV, onde foi realizada uma aula pública sobre a reforma e, na visão dos sindicatos,
em que prejudicaria os trabalhadores. No interior, trechos de rodovias foram
bloqueadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). Os bloqueios
aconteceram n aPR-170, na região Central do Paraná, e nol Sudoeste, nas BRs 158 e
369.
Manifestantes protestam contra reforma da Previdência em SP
20/02/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Bancos ficaram fechados pela manhã; grupo se reúne na avenida Paulista

Fachada de agência do Bradesco na avenida Paulista, em São Paulo - Rivaldo
Gomes/Folhapress
Apesar de a Previdência ter saído da pauta da Câmara dos Deputados para dar lugar
à intervenção no Rio, centrais sindicais e movimentos sociais mantiveram sua
programação e estão reunidos na avenida Paulista, em São Paulo, nesta segunda-feira
(19) para protestar contra a reforma.
O dia foi marcado por paralisação de bancos, ônibus, professores e metalúrgicos na
capital paulista e em regiões próximas.
As agências da capital ficaram fechadas das 10h às 12h. O sindicato dos bancários de
São Paulo e Osasco não informou quantas unidades aderiram.

O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC afirma que 53 mil trabalhadores não
compareceram às fábricas nesta segunda.
Segundo a entidade, montadoras de veículos sediadas em São Bernardo do Campo e
as principais metalúrgicas da região permaneceram paradas, e a mobilização deve
continuar nos turnos da noite.
Wagner Santana, presidente do sindicato, avaliou como positiva a participação da
categoria. "Tivemos um número bem expressivo, o que mostra que este é um tema
extremamente importante para o trabalhador", disse.
O sindicato representa 70 mil trabalhadores das cidades de São Bernardo do Campo,
Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.
Já o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região afirmou que cerca de 5.000
metalúrgicos atrasaram a entrada no trabalho, "mesmo com feriados municipais em
Osasco e Taboão da Serra."
Em nota divulgada à imprensa, a Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial
do Estado de São Paulo) disse que 40% da categoria estava paralisada pelo Estado,
em cidades como São Paulo, Campinas, Limeira, Diadema, Itaquaquecetuba e Franco
da Rocha.
TRANSPORTES
Pela manhã, houve paralisações de motoristas de ônibus em Santo André e em
Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.
Nos dois municípios, foram interrompidas linhas municipais e intermunicipais. Por volta
das 7h30, parte das linhas começou a sair dos terminais, que estavam lotados de
passageiros.
Segundo o Sindicato dos Condutores de Guarulhos, houve protesto na porta da
garagem de sete empresas que atuam na cidade e em Arujá, o que atrasou a saída dos
ônibus. O sindicato informou que a paralisação se encerrou por volta das 8h.
Um grupo de manifestantes protestou também no aeroporto de Congonhas, na zona
sul de São Paulo. O ato foi no saguão, em frente ao embarque, com faixas,
instrumentos e batucadas.
No aeroporto Santos Dumont, no Rio, houve um protesto organizado pela Frente Rio,
composta por 60 entidades, entre sindicatos, associações, centrais e movimentos
estudantis e sociais.
Manifestantes da Frente Povo Sem Medo fizeram ainda um bloqueio com queima de
pneus na rodovia BR-116, na altura do quilômetro 274, no bairro Jardim Salete, em
Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo
FORA DA PAUTA
O governo queria que a votação da reforma da Previdência fosse pautada na Câmara
dos Deputados no dia 19, mas a Constituição não pode ser alterada na vigência de
intervenção federal, de estado de defesa ou de sítio.
A intervenção no Rio deve ser votada pelo Congresso na segunda ou na terça-feira
(20), segundo projeções do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).
"Se marcar a votação, vamos à greve. E isso pode acontecer de um dia para o outro",
afirmou Gilberto Almazan, secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco.

Protestos dizem que reforma atinge mais quem recebe salário mínimo. Será?
20/02/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
Estudos indicam que a fixação de uma idade mínima afetaria mais as classes
média e alta, que contribuem mais ao INSS e conseguem se aposentar mais
cedo. Os pobres, hoje, já se aposentam bem mais tarde

Publicação da CUT no Twitter diz que a reforma da Previdência atinge mais quem
recebe salário mínimo. Estudos mostram que não é bem assim. Reprodução
Centrais sindicais e movimentos sociais lideram um “tuitaço” nesta segunda-feira (19),
com fotos e vídeos de protestos contra a reforma da Previdência, usando a hashtag
#QueroMeAposentar. As publicações no Twitter também buscam desmontar os
argumentos do governo federal, que, apesar da intervenção federal no Rio de Janeiro,
garante que a mudança nas leis previdenciárias continua sendo uma prioridade.
Numa dessas publicações, a CUT expõe um dos argumentos do presidente Michel
Temer, para quem “a reforma não vai alterar a aposentadoria da maioria dos
trabalhadores”. A central afirma que a frase é mentirosa e que, na verdade, “a reforma
atinge mais quem recebe salário mínimo”.
A maioria dos aposentados pelo INSS realmente recebe um salário mínimo, que é o
menor valor de uma aposentadoria. Segundo o mais recente Boletim Estatístico da
Previdência Social, 60% dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social
têm esse valor.
Mas, ainda que possam ser prejudicados de alguma maneira, os trabalhadores que
ganham o mínimo não serão os mais afetados pela reforma.
Isso porque a principal alteração proposta é a fixação de uma idade mínima de
aposentadoria, de 62 anos para mulheres e de 65 anos para os homens, que acaba
com a aposentadoria por tempo de contribuição e, com isso, dificultar as
aposentadorias precoces. Essa mudança terá impacto maior sobre aqueles que hoje
conseguem se aposentar mais cedo que isso, por tempo de contribuição – que são os
trabalhadores de classe média e alta. Os números mostram que os mais pobres, hoje,
já se aposentam bem mais tarde na maioria das vezes.
Quem ganha salário mínimo, ou até menos que isso, costuma se aposentar por idade
– aos 60 anos, no caso das mulheres, e aos 65 anos para os homens, segundo as
regras atuais. Como a reforma propõe idades mínimas de 62 e 65 anos,
respectivamente, nada muda para os homens pobres. As mulheres, sim, terão de
trabalhar dois anos a mais que o exigido atualmente. Após um período de transição
de quase duas décadas, a idade de 62 será exigida delas a partir de 2036.
Pobres passam mais tempo na informalidade
Os mais pobres se aposentam depois porque, por mais que entrem no mercado de
trabalho mais cedo, às vezes na infância ou na adolescência, eles passam boa parte
da vida na informalidade. Trabalhando por muito tempo sem carteira assinada,
dificilmente conseguem contribuir ao INSS por 30 anos (mulheres) ou 35 anos

(homens), como exige a aposentadoria por tempo de contribuição, modalidade que
permite as aposentadorias precoces, antes dos 60 anos. Resta aos mais pobres,
portanto, continuar trabalhando e se aposentar por idade, porque nesse caso precisam
comprovar somente 15 anos de contribuição.
Os valores médios pagos aos aposentados dão um indício de que a aposentadoria por
idade está mesmo reservada aos mais pobres. Segundo o mais recente Boletim
Estatístico da Previdência Social, o valor médio pago aos 10,5 milhões de aposentados
por idade, em dezembro de 2017, era de R$ 950,20 – pouco mais que um salário
mínimo, que é o piso da Previdência e na época estava em R$ 937. Os 6 milhões de
aposentados por tempo de contribuição, por sua vez, recebiam em média R$ 1.945,66
– mais que o dobro.
Em outras palavras: os valores mais altos são pagos a quem se aposentou mais cedo,
por tempo de contribuição. É o caso das pessoas das classes média e alta, que, mais
escolarizadas, passam mais tempo no mercado formal e conseguem contribuir mais
ao INSS. Quem se aposentou mais tarde, por idade, ganha um salário mínimo, ou
perto disso.
Outros dados reforçam a percepção de que as classes média e alta é que serão mais
afetadas pela reforma, com a exigência de uma idade mínima. Segundo estudo do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), quase dois terços dos brasileiros que
se aposentaram precocemente, por tempo de contribuição, estão entre os 40% mais
ricos do país. O trabalho foi conduzido pelos pesquisadores Luis Henrique Paiva,
Leonardo Alves Rangel e o atual secretário da Previdência Social, Marcelo Caetano.
“Para os trabalhadores urbanos mais pobres, de menor qualificação e menor
capacidade contributiva, temos uma idade média de aposentadoria de 63 anos. Para
os trabalhadores de maior renda e qualificação, reservamos aposentadorias aos 54
anos”, afirmam os pesquisadores Rogério Nagamine Costanzi, Graziela Ansiliero e Luis
Henrique Paiva em outro estudo.
Sem mudança no tempo de contribuição
A primeira versão da reforma, já deixada para trás, afetava de forma significativa os
mais pobres ao ampliar de 15 para 25 anos o tempo mínimo de contribuição. E,
segundo a Previdência Social, a grande maioria das pessoas que hoje se aposentam
por idade não juntam esse tempo todo. Em 2015, por exemplo, 79% dos que
alcançaram a aposentadoria nessa modalidade contribuíram ao sistema por menos de
25 anos.
Ao longo da tramitação da reforma no Congresso, no entanto, o governo Temer
desistiu de aumentar o tempo de contribuição. Em sua versão mais recente, a proposta
mantém a contribuição mínima em 15 anos.
Governadores tinham acordo para reformar Previdência do funcionalismo
20/02/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
Vários estados haviam entrado em um acordo para propor uma segunda
reforma previdenciária para o funcionalismo dos estados, mas ideia não deve
avançar com intervenção no Rio
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), vinha repetindo que o sucesso da
votação da reforma da Previdência estava condicionado à participação de
governadores e prefeitos no convencimento de suas bancadas no Congresso. Não era
apenas discurso. Existia uma articulação mais ampla, segundo a reportagem apurou.

Em troca de apoio à aprovação da reforma, Maia se comprometeu a pôr em votação,
na sequência, uma PEC suplementar para ajudar a reestruturar e sanear as
previdências públicas dos Estados.

Desde novembro, um pequeno grupo de técnicos e de representantes dos Estados se
dedicou a redigir a proposta. Na última reunião de avaliação estavam presentes 17
governadores -3 de Estados governados pelo PT. O texto final seria apresentado nesta
segunda-feira (19).
O destaque na PEC suplementar é a criação de um fundo de Previdência dos Estados.
Esse fundo funcionaria no mesmo modelo adotado pelos grandes fundos de pensão de
estatais, como o da Previ, dos funcionários do BB.
Em linhas gerais, o fundo passaria a operar tudo o que fosse relativo à Previdência
arrecadações e despesas.
Na contabilidade pública atual, receitas e despesas administrativas se misturam. Nas
receitas estão a arrecadação de tributos e a contribuição previdenciária; nas despesas,
todos os gastos com pessoal da ativa, aposentados e pensionistas.
Em muitos Estados, apenas com uma pesquisa mais detalhada é possível separar
funcionários da ativa e inativos para identificar o peso de cada um na folha de
pagamento. Como a criação do fundo, todas as contribuições e todos os gastos
previdenciários seriam isolados das contas públicas. Ou seja, o fundo seria paraestatal.
Como ocorre com fundos de pensão estatais, ele também poderia fazer investimentos
adicionais e receber outros bens, como imóveis.
Essa segregação da Previdência teria dois efeitos. De um lado, as contas dos Estados
ficariam mais leves. De outro, seria possível dimensionar o exato tamanho do buraco
financeiro nas previdências estaduais e buscar alternativas para cobri-lo.
Procurado pela reportagem, Maia confirmou as tratativas pela PEC suplementar dentro
do esforço de aprovação da reforma da Previdência, mas se mostrou desanimado com
o avanço da medida após o anúncio da intervenção na segurança do Rio.
“Acho que a intervenção desmobilizou os governadores”, se limitou a dizer Maia no
sábado (17), questionado sobre os entendimentos com os governadores acerca da PEC
suplementar.
Um dos governadores que participaram das reuniões, Wellington Dias (PT-PI) disse
que o encontro marcado para esta semana para discutir o tema foi adiado e defendeu
o instrumento: “Nossa proposta é organizar um fundo nacional para equilíbrio da
Previdência dos Estados”.
Segundo o petista, o fundo seria formado com bens imóveis e créditos com a União e
representaria uma garantia para que Estados obtivessem receita extra no mercado
como forma de equilibrar as contas previdenciárias.

“O Piauí tem um deficit atuarial de R$ 18 bilhões. Pagamos no ano passado R$ 1 bilhão.
Medidas foram adotadas, mas até alcançar o equilíbrio são R$ 18 bilhões. Com esse
fundo, o objetivo é encontrar uma fonte separada.”
Segundo Dias, a proposta dos governadores se inspirou num projeto apresentado pelo
especialista em finanças públicas Raul Velloso e que chegou a ser levado ao governo
federal há mais de um ano. Procurado, Velloso disse que não participou da redação do
documento dos governadores, mas confirmou que tem defendido pessoalmente a
criação do fundo de previdência.
Empréstimo ao Rio com garantia de royalties é discutido, diz Meirelles
20/02/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Ministro disse ainda que plano de recuperação fiscal do Estado está em
andamento

Ministro Henrique Meirelles (Fazenda) em conferência realizada em janeiro em São
Paulo - REUTERS
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta segunda-feira (19) que a
pasta está discutindo nesta semana, dentro do plano de recuperação fiscal do Rio de
Janeiro, um novo empréstimo para o Estado, com base em royalties do petróleo como
garantia.
O ministro, que disse que esse novo empréstimo já estava previsto dentro do plano -ou seja, não seria uma reação à situação da segurança no Estado--, não precisou o
valor do novo empréstimo.
"O Rio já recebeu empréstimo com penhor das ações da Cedae [estatal de água e
esgoto], de R$ 2,8 bilhões. Estamos discutindo nesta semana outro empréstimo com
cessão de royalties do petróleo que ainda estão disponíveis. O plano de recuperação
fiscal como um todo está em andamento", disse.
SEM DINHEIRO NOVO
Meirelles declarou que o governo está estudando se haverá necessidade de recursos
adicionais para o Exército no processo de intervenção na segurança pública do Rio de
Janeiro.
Se houver, o valor será remanejado de outras áreas, ou seja, não haverá dinheiro
novo para as Forças Armadas.
"Estamos avaliando isso, certamente com o Exército, para ver a disponibilidade que já
existe no Orçamento do Exército e das Forças Armadas em geral. Já há um contingente
que estava no Rio. Vamos ver se existe alguma necessidade de custo adicional."
De acordo com o ministro, por causa do teto de gastos, que impede que as despesas
cresçam acima da inflação do ano anterior, caso mais recursos sejam necessários,
esses virão de outras áreas.
"O teto é uma limitação constitucional que será obedecida", disse. "Por isso, temos
que olhar com muito rigor o que já está previsto, olhar até que ponto é suficiente,
através de remanejamentos internos por definição de prioridades, o atendimento a
alguma eventual necessidade adicional, como combustível e armamento".

Apesar das dificuldades cada vez maiores para a votação da Previdência, Meirelles
reafirmou que o governo trabalha com a reforma como "prioridade número um".
"Se lideranças do Congresso concluírem que a reforma tem votos suficientes para ser
aprovada, a ideia, já anunciada pelo presidente, é tomar uma medida que viabilize a
votação", disse, referindo-se à possibilidade de suspender o decreto da intervenção
no Rio de Janeiro para votar a reforma.
Compromisso com reforma da Previdência é mais importante para agências
de rating, diz Meirelles
20/02/2018 – Fonte: Reuters
As agências de classificação de risco consideram o compromisso do governo com a
reforma da Previdência algo mais importante que o adiamento da votação na Câmara,
inviabilizada pela intervenção federal no Rio de Janeiro, afirmou nesta sexta-feira o
ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.
“Fazemos o nosso trabalho e as agências de rating têm que avaliar”, disse o ministro
em entrevista coletiva. “Não podemos ficar preocupados.”
A pauta de medidas prioritárias, voltadas para o aumento da produtividade e
mudanças microeconômicas, também será bem recebida pelas agências de rating, de
acordo com o ministro, por elevarem o crescimento potencial do país. A aprovação da
lista de medidas apresentada pelo governo nesta segunda-feira pode, inclusive, levar
à melhora do rating brasileiro no futuro, avaliou.
A agência Standard & Poor’s rebaixou a nota soberana do Brasil para “BB-”, ante “BB”
no início do ano. A Moody’s e a Fitch já apontaram a lentidão na aprovação da reforma
da Previdência como fator relevante para suas ações sobre o rating brasileiro.
Marun anuncia oficialmente suspensão da reforma da Previdência
20/02/2018 – Fonte: Tribuna PR
Depois de sustentar o discurso de que continuaria trabalhando pela aprovação da
reforma da Previdência mesmo com a intervenção no Estado do Rio de Janeiro, o
governo federal anunciou oficialmente a suspensão da tramitação da proposta que
muda as regras de aposentadoria e pensão no País.
O porta-voz da decisão foi o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, que
admitiu haver “insegurança jurídica” sobre a possibilidade de continuar discutindo a
reforma durante o período da intervenção e suspender o decreto para promulgar as
alterações, como era o plano do presidente Michel Temer.
“Hoje, tramitação da reforma da Previdência está suspensa”, disse Marun. Ele evitou
cravar uma nova data, mas assegurou que a votação da reforma em fevereiro está
“fora de cogitação”. O ministro acenou com uma possibilidade de apreciação da
proposta pelo Congresso em novembro, desde que o governo entenda que as razões
que motivaram o decreto de intervenção (que vale até dezembro de 2018) cessaram
antes do período estipulado.
“Pode votar antes de dezembro se o governo entender que os motivos que
promoveram a edição do decreto tenham cessado”, disse. “Não temos a intenção de
suspender o decreto”, afirmou.
A Constituição impede mudanças em seu texto durante períodos de intervenção
federal. Temer traçou uma estratégia inicial de continuar discutindo a proposta com

lideranças para viabilizar a votação. O decreto de intervenção na segurança pública do
Rio seria suspenso apenas para votar a proposta e promulgá-la.
Nesta segunda-feira, 19, no entanto, o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDBCE), endureceu o discurso e disse que não pautaria nenhuma Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) para discussão ou votação na Casa. Segundo ele, o artigo da
Constituição impede até mesmo o debate de mudanças constitucionais pelo
Legislativo, não apenas a promulgação.
“As palavras de Eunício não são de todo desarrazoadas”, admitiu Marun, que se reuniu
por cerca de três horas com deputados da base aliada do governo. Segundo o ministro,
o governo também vê com preocupação a segurança jurídica da tramitação da reforma
da Previdência em meio à intervenção federal.
Marun disse que o governo é “contrário a interpretações criativas” e mostrou mudança
na estratégia traçada ao negar agora a intenção de suspender o decreto – o que seria
algo “controverso”, segundo o ministro.
Governo anuncia plano B para economia após desistir de Previdência
20/02/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Autonomia do Banco Central está entre as medidas que dependem do
Congresso
O presidente Michel Temer durante reunião com líderes empresariais em Brasília Pedro Ladeira
O governo apresentou nesta segunda-feira (19) uma lista de 15 pautas prioritárias
para a área econômica no Congresso a serem tocadas ainda neste ano diante da
decisão de desistir de aprovar a reforma da Previdência antes das eleições
presidenciais.
As medidas foram apresentadas por quatro ministros (Casa Civil, Fazenda,
Planejamento e Secretaria de Governo) e líderes do governo no Congresso.
Das 15 pautas selecionadas, 11 são projetos de lei que já estão em tramitação no
Congresso, como a reoneração da folha de pagamento e a privatização da Eletrobras.
Também estão na lista de prioridades a autonomia do Banco Central, a reforma do
PIS/Cofins, a atualização da lei de telecomunicações e a extinção do fundo soberano.
"São medidas de curto, médio e longo prazo. Grande parte não é necessariamente
medida fiscal. A reforma do PIS/ Cofins é algo fundamental para o país, para facilitar
a vida das empresas e aumentar a capacidade do país de produzir mais e melhor",
disse o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.
"É um projeto em andamento na Receita Federal. Está agora em formatação final. O
que vamos fazer é um grupo de trabalho para finalizar esse projeto", disse.
Sobre o projeto que dá autonomia ao Banco Central, o ministro da Fazenda afirmou
que será "fundamental" para dar mais confiança à política monetária.
"É um projeto que, de fato, é discutido há bastante tempo. Eu defendi por muito
tempo, e nunca houve uma decisão política. Agora, existe uma decisão política", disse
Meirelles.
PREVIDÊNCIA
O ministro disse ainda que a aprovação da pauta prioritária pode ter um impacto maior
em 2018 do que a reforma da Previdência. "A Previdência é fundamental, pois tem um

efeito de longo prazo. Agora, as medidas fiscais equacionam o curto prazo, 2018, e
colaboram com 2019."
Meirelles afirmou que a pauta da Previdência "continua prioritária e fundamental". "A
ideia é que a Previdência continua sendo uma agenda de reforma do país, que é a
reforma mais importante para o setor fiscal. Será submetida ao Congresso assim que
houver possibilidade constitucional para isso."
O líder do governo no Senado, Romero Jucá (MDB-RR), afirmou que os 15 pontos
definem as "prioridades políticas e econômicas".
"A reforma da Previdência não pode ser votada, mas há pontos que vão melhorar o
ambiente fiscal, de negócios, e dar condições do país de continuar a responder nas
votações de reforma", disse.
A Constituição não pode sofrer modificações, como seria o caso das mudanças nas
regras de aposentadoria, na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou
de estado de sítio. Dessa forma, seria necessário suspender, ao menos
temporariamente, a intervenção federal no Rio de Janeiro para que a reforma da
Previdência, uma PEC (proposta de emenda à Constituição) fosse votada.
REFORMISTA POR EXCELÊNCIA
O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, sustentou que, apesar da impossibilidade da
aprovação da reforma, a gestão do presidente Michel Temer continua sendo
"reformista por excelência".
"Tivemos a reforma do ensino médio, a trabalhista, juros e inflação baixos."
Ele ainda afirmou que, a princípio, se considerou a possibilidade de suspender a
intervenção para votar a Previdência, mas que a ideia foi abandonada após reação da
Câmara e do Senado.
"Vencido o primeiro estágio da intervenção, esta poderia ser levantada, e se fosse o
caso se voltar a ela. Isso se mostrou ineficaz diante do que se viu, nos parlamentares
de forma geral, com as manifestações do presidente da Câmara e do Senado."
Mais cedo, o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), disse que não fazia
sentido ter uma intervenção se fosse para extingui-la com o objetivo de votar a
reforma previdenciária.
"Possivelmente, no final do ano, quando tenhamos a possibilidade de levantar a
intervenção por já ter um resultado, levantaremos. Mas, seguramente, o próximo
governo terá que fazer, pois o Brasil precisa da reforma da Previdência", afirmou
Padilha.
O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, afirmou que a a eleição de outubro
pode oferecer condições políticas para votar a reforma no final do ano. "Teremos
renovação de 45% dos membros da Câmara", lembrou Padilha.
REVISÃO DE PROGRAMAS
O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, declarou que haverá um aprofundamento
da revisão de políticas públicas, com o objetivo de identificar fraudes e ineficiências.
"Essa pauta não inclui as medidas provisórias, que já são prioritárias e urgentes", disse
Oliveira.

Para Eunício, não faz sentido extinguir intervenção para votar Previdência
20/02/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Presidente do Senado diz ter dúvidas sobre novo decreto caso atual seja
revogado

Michel Temer e Eunício Oliveira em cerimônia no TSE - Pedro Ladeira/Folhapress
O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), disse nesta segunda-feira (19)
que não faz sentido ter feito uma intervenção federal no Rio de Janeiro se for para
extingui-la com o objetivo de votar a reforma previdenciária.
Na semana passada, o presidente Michel Temer afirmou, em pronunciamento no
Palácio do Planalto, que o decreto que nomeou um interventor será interrompido para
a tramitação das mudanças nas aposentadorias, mas não deu um prazo para que isso
ocorra.
"Se for para fazer uma intervenção e chamar a todos nós e, daqui a cinco dias, dizer
que foi um equívoco porque precisa votar matéria A ou matéria B, não teria sentido
ter feito a intervenção", disse o senador.
Em entrevista à imprensa, após reunião no Palácio do Alvorada, Eunício disse ter
dúvidas se haveria condições políticas no Congresso Nacional de se aprovar um novo
decreto de intervenção caso o atual seja revogado para a votação de uma PEC (Projeto
de Emenda Constitucional).
"Se ele fizer a revogação, extingue-se a intervenção no Rio de Janeiro. E para fazer
uma nova intervenção eu não sei se teria a condição política de fazer. Aí, o que a
sociedade iria dizer? O que íamos dizer? Que não havia necessidade da intervenção. E
ela é necessária", disse.
A ideia do Palácio do Planalto seria revogar o decreto e, enquanto se tramita a reforma
previdenciária na Câmara dos Deputados, publicar uma medida de GLO (Garantia da
Lei e da Ordem), que permitiria às Forças Armadas que atuassem com poder de polícia
no Rio de Janeiro.
Nos bastidores, contudo, a proposta de se votar a mudanças nas aposentadorias em
fevereiro é descartada e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), já disse que
irá tirar o assunto da pauta legislativa caso não seja votado neste mês.
Na saída da reunião, Eunício disse que ainda que ordenou à mesa diretora do Senado
que nenhuma mudança na Constituição Federal será votada enquanto estiver em vigo
a intervenção e afirmou que pretende pautar a votação do decreto de intervenção no
dia seguinte à sua tramitação na Câmara.
MINISTÉRIO
O presidente do Senado afirmou ainda que o presidente se comprometeu a enviar ao
Congresso Nacional um projeto de lei com suplementação orçamentária para as Forças
Armadas, por conta da operação no Rio de Janeiro, mas disse que o valor ainda não
foi fechado.

"Há um compromisso do presidente de fazer um complemento de recursos para que
sejam dadas todas as condições ao interventor. E há condições de ser pautado na
semana seguinte ao envio", disse.
Ele defendeu ainda que o presidente proponha a criação do Ministério da Segurança
Pública por meio de projeto de lei em regime de urgência, não por medida provisória,
como defende o Palácio do Planalto.
"Ele tem de encaminhar ao Congresso Nacional e ele tem de aprovar ou não. A
indicação do nome só pode vir depois da aprovação", disse.
Ele disse que, caso seja enviado o projeto de lei, se compromete a votá-lo
rapidamente. A expectativa é de que o presidente determine a criação da pasta nesta
semana, seja por projeto de lei seja por medida provisória.
Marun: prevalecendo tese de Eunício, reforma sai do Congresso para
palanques
20/02/2018 – Fonte: Tribuna PR
Oficialmente paralisada, a discussão da reforma da Previdência vai agora “para os
palanques”, disse nesta segunda-feira, 19, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos
Marun. O debate do tema durante as eleições, porém, não necessariamente adia a
apreciação da proposta para o próximo governo, minimizou o ministro.
Segundo ele, há a possibilidade de, a depender do resultado das urnas, haver um
acordo com o próximo presidente para retomar a discussão já no fim deste ano, após
o pleito eleitoral.
Marun foi o primeiro representante do governo a reconhecer publicamente que a
intervenção federal na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro inviabiliza a
tramitação da reforma da Previdência. Segundo o ministro, a ação em território
fluminense demandará tempo, o que leva à suspensão das discussões para a
aprovação da proposta.
A Constituição impede mudanças no seu texto durante períodos de intervenção federal
– a reforma da Previdência foi enviada via proposta de emenda constitucional.
Temer traçou uma estratégia inicial de continuar discutindo a proposta com lideranças
para viabilizar a votação, e o decreto de intervenção na segurança pública do Rio seria
suspenso apenas para votar a proposta e promulgá-la.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), porém, indicou que a suspensão
do decreto seria inconstitucional. Consulta feita pelo governo a ministros do Supremo
Tribunal Federal (STF) também mostrou que falta segurança jurídica para uma
estratégia como essa, admitiu Marun.
“Após consulta a ministros do STF, avaliação é que tramitação (da PEC da Previdência)
também estaria em função da intervenção, fica sobrestada”, afirmou o ministro.
Marun disse ainda que o governo pode brigar para reverter esse entendimento, mas
garantiu que a intenção é dar continuidade à tramitação da reforma da Previdência
com segurança jurídica, sem o risco de a votação ser considerada inválida
posteriormente. Ele repetiu diversas vezes que hoje o governo não tem essa
segurança.

Com reforma, país poderia economizar 1 trilhão em 10 anos
20/02/2018 – Fonte: GS Notícias/ Estado do Maranhão
O Brasil poderia economizar cerca de R$ 1 trilhão até 2028 com a aprovação da
reforma da Previdência proposta pelo governo federal. A informação é da
Confederação Nacional da Indústria (CNI), que mostra que, com esse montante, seria
possível construir 221,6 mil escolas ou 40,7 mil hospitais.
Em relatório divulgado recentemente, a Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) afirma que até 2050, se o sistema continuar
operando da forma como está, o Brasil pode ter 17% do PIB comprometido só para
pagar aposentadorias.
"Claro que esses números do relatório são apenas estimativas. Então, não vão
acontecer exatamente essas proporções que estão na pesquisa, mas é muito
importante observar a tendência desses números. Ou seja, se continuar como está,
de fato, o gasto com previdência no Brasil deverá absorver uma proporção muito
grande dos gastos", aposta o especialista em finanças Marcos Melo.
Atualmente, ainda segundo o relatório, o país já gasta 9,1% do PIB com pagamento
de aposentadorias. Para o economista Otto Nogami, se continuar nesse ritmo, as
despesas com a previdência comprometerão uma parcela cada vez maior dos
investimentos do governo.
"À medida que isso não é feito e é deixado em segundo plano, lógico que, com o passar
do tempo, o problema tende somente a se agravar. Infelizmente chegamos a um
momento de crise, de recessão, onde o aspecto arrecadatório do governo despenca.
Então, assustadoramente, quando a gente pega os dados com relação a 2017, o
pagamento de benefícios chega a 48% da receita líquida do governo. É um aspecto
que vulnerabiliza as contas do governo, imaginando quase 50% indo só para o
pagamento de aposentadoria", avalia Nogami.
Rombo em 2017
A Secretaria da Previdência do Ministério da Fazenda apresentou recentemente os
números relativos ao ano passado. De acordo com o balanço, o deficit previdenciário
chegou a R$ 268,79 bilhões, rombo 18% maior do que o registrado em 2016. O
resultado é a soma dos prejuízos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e dos
Regimes Próprios dos Servidores Públicos (RPPS) da União.
O economista do Departamento de Assuntos Fiscais e Sociais do Ministério do
Planejamento, Arnaldo Lima, explica por que essa tendência demonstra a necessidade
de reforma no sistema previdenciário.
"Nós temos um déficit previdenciário, ou seja, as despesas são maiores do que as
receitas. Incluímos milhões de pessoas nos últimos 17 anos, aumentamos o valor do
benefício de R$ 274 para R$ 1.200 nesse período e a duração do benefício aumentou
em quatro anos. Ou seja, estamos incluindo mais pessoas, por mais tempo, com um
valor maior", disse o especialista.
Ministro diz que reforma da Previdência ficará para depois da eleição
20/02/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
O governo do presidente Michel Temer admitiu pela primeira vez que não conseguirá
votar a reforma previdenciária pelo menos até a eleição presidencial.

Em entrevista à imprensa nesta segunda-feira (19), o ministro da Secretaria de
Governo, Carlos Marun, afirmou que a proposta está suspensa e que, na melhor das
hipóteses, poderá ser retomada em novembro.
Segundo ele, o Palácio do Planalto concluiu que não há segurança jurídica para revogar
o decreto de intervenção federal no Rio de Janeiro, que impede a votação de uma PEC
(Proposta de Emenda Constituição).
"A questão da segurança pública assumiu um caráter tão explosivo que tornou
necessário tomar uma medida e o efeito colateral neste momento é a suspensão da
reforma previdenciária", disse.
Segundo ele, para evitar o crescimento do deficit público, a equipe econômica estuda
agora uma série de medidas para tentar aliviar as contas públicas.
Ele, contudo, afirmou que elas ainda estão em estudo e não deu maiores detalhes.
Mais cedo, o presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira (MDB-CE), disse que não
faz sentido ter feito uma intervenção federal no Rio de Janeiro se for para extingui-la
com o objetivo de votar a reforma previdenciária.
Na semana passada, o presidente Michel Temer havia afirmado que o decreto que
nomeou um interventor seria interrompido para a tramitação das mudanças nas
aposentadorias, mas não deu um prazo para que isso ocorra.
"Se for para fazer uma intervenção e chamar a todos nós e, daqui a cinco dias, dizer
que foi um equívoco porque precisa votar matéria A ou matéria B, não teria sentido
ter feito a intervenção", disse o senador.
Em entrevista à imprensa, após reunião no Palácio do Alvorada, Eunício disse ter
dúvidas se haveria condições políticas no Congresso Nacional de se aprovar um novo
decreto de intervenção caso o atual seja revogado para a votação de uma PEC.
"Se ele fizer a revogação, extingue-se a intervenção no Rio de Janeiro. E para fazer
uma nova intervenção eu não sei se teria a condição política de fazer. Aí, o que a
sociedade iria dizer? O que íamos dizer? Que não havia necessidade da intervenção. E
ela é necessária", disse.
Preocupação com Previdência e dificuldades continuarão, diz Dyogo
20/02/2018 – Fonte: Tribuna PR
O governo acenou que a questão previdenciária permanece nas discussões
governo, embora não seja possível discutir emendas à Constituição por conta
intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro. A importância da reforma
Previdência foi destacada pelos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e
Planejamento, Dyogo Oliveira, em entrevista coletiva no Palácio do Planalto.
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Nenhum deles indicou se há ou não intenção de endereçar mudanças nas regras via
projeto de lei (é possível por exemplo mudar a regra de cálculo dos benefícios). Eles
demonstraram determinação do governo em tentar reduzir gastos por meio de ações
como detecção de fraudes no pagamento de benefícios.
“A preocupação com Previdência e as dificuldades continuarão. Essas dificuldades
deverão ser objeto de ações mais objetivas do governo, como combate a fraudes.
Aprofundaremos a partir de agora a revisão de políticas públicas para se adequar ao
Orçamento”, disse o ministro do Planejamento, lembrando a situação de restrição nas
contas públicas.
Oliveira ressaltou que permanece na pauta o conjunto de medidas de ajuste enviadas
pelo governo via Medida Provisória (MP), como o adiamento do reajuste dos

servidores, o aumento da alíquota previdenciária do funcionalismo e a mudança na
tributação de fundos exclusivos de investimento.
Marun: governo não precisa se desculpar por não aprovar reforma da
Previdência
20/02/2018 – Fonte: Tribuna PR
O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, rechaçou a acusação de que o
governo encontrou no decreto de intervenção no Estado do Rio de Janeiro uma
desculpa para adiar mais uma vez a votação da reforma da Previdência. Ele admitiu
que a situação de falta de votos necessários para aprovar a mudança é a mesma, mas
argumentou que o governo “fez a sua parte”.
“O governo não precisa se desculpar por não aprovar a reforma da Previdência. O
governo fez e está fazendo a sua parte”, disse o ministro, ressaltando que não é
preciso criar nenhuma situação para “servir de desculpa” para o adiamento. “Tínhamos
e temos consciência de que a reforma é necessária”, afirmou.
Segundo Marun, a situação da segurança no Rio assumiu um caráter “tão explosivo
que requereu medidas excepcionais”, que tiveram como efeito colateral a suspensão
da tramitação da reforma. “Não precisamos de desculpa para nada”, repetiu. Para o
ministro, se a reforma não for aprovada no futuro, “será uma derrota para o Brasil”.
A decisão de priorizar a questão da segurança no Rio de Janeiro foi defendida por
Marun, mesmo que o tema tenha passado à frente da Previdência, criando obstáculos
jurídicos para a tramitação da proposta. Depois do alerta do presidente do Senado,
Eunício Oliveira (MDB-CE), o governo admitiu nesta segunda-feira, 19, que não é
viável suspender o decreto de intervenção para votar e promulgar a proposta de
emenda à Constituição (PEC) da reforma da Previdência. Durante uma intervenção,
não se pode fazer mudanças na Constituição.
“A opção pelo combate ao banditismo é uma decisão tomada pelo governo. O governo
tomou a decisão de fazer da guerra ao banditismo uma prioridade”, afirmou o ministro.
“Penso que o assunto tem a gravidade que e a urgência que fizeram que fosse
necessária essa intervenção. Eu lamento e reconheço que isso cria um óbice jurídico
para a evolução da discussão da reforma da Previdência.”
Marun, que foi presidente da comissão especial que analisou a reforma na Câmara dos
Deputados, foi alçado a ministro com a missão de reaglutinar a base e conseguir os
votos para a aprovação da proposta. Um dos defensores mais aguerridos das medidas
do governo no Congresso Nacional enquanto deputado, ele disse não ter ficado feliz
com a opção de suspender a tramitação da reforma. Segundo ele, o presidente Michel
Temer tampouco ficou contente com esse desfecho.
O argumento do governo é que não há segurança jurídica para suspender o decreto
de intervenção momentaneamente, apenas para aprovar e promulgar a reforma.
Segundo Marun, isso poderia ser questionado posteriormente, com possibilidade de
invalidação das alterações nas regras previdenciárias.
Violência
Marun rebateu argumentos de que a violência no Rio, alvo da intervenção federal, é
menor do que em outros locais do País. Como mostrou reportagem do jornal “O Estado
de S. Paulo”, 16 de 27 indicadores de violência no Estado fluminense, como homicídios,
furtos e roubos de celular, inclusive tiveram queda no carnaval de 2018 se comparado
ao do ano passado.

“A violência não se mede só por estatística. É evidente que no Rio estão presentes
condições excepcionais”, argumentou o ministro, citando o uso de armas de alto
calibre pelas facções criminosas.
Governo analisa uma nova pauta no Congresso, diz Marun
20/02/2018 – Fonte: Tribuna PR
Depois de anunciar a suspensão da tramitação da reforma da Previdência, o ministro
da Secretaria de Governo, Carlos Marun, tentou demonstrar que o governo não ficará
paralisado com a interrupção das articulações de sua principal medida.
Segundo ele, está em análise uma nova pauta do governo, em conjunto com o
Congresso Nacional, mas ele disse que não poderia dar detalhes. “Não tenho condições
de adiantar o que será a nova pauta do governo”, afirmou Marun. Ele evitou também
dizer se o governo vai tentar encaminhar ajustes na Previdência via projeto de lei.
Há mudanças, como a regra de cálculo dos benefícios do INSS, que podem ser feitas
por esse caminho. Já as alterações para servidores públicos requerem alteração na
Constituição – o que está inviabilizado durante a intervenção na segurança pública do
Estado do Rio de Janeiro.
O governo pretende aprovar a privatização da Eletrobras e medidas de ajuste fiscal,
como o adiamento do reajuste de servidores, a reoneração da folha de pagamento de
empresas e a mudança da tributação de fundos exclusivos de investimento. Nenhuma
dessas medidas, porém, foi citada pelo ministro.
“O governo analisa uma pauta e o presidente (da Câmara) Rodrigo Maia também está
muito envolvido nisso. E nós continuamos absolutamente convictos de que a reforma
da Previdência é absolutamente necessária, mas neste momento existe uma fratura
exposta para ser tratada”, disse.
Segundo Marun, há uma discussão com lideranças no Congresso para ver o que será
priorizado na pauta legislativa. Ele lamentou que não tenha conseguido angariar os
308 votos necessários para a aprovação da reforma da Previdência, mas disse que
seguirá defendendo e trabalhando para convencer parlamentares a votarem a favor
da proposta.
Brasil avança em energia eólica com ventos entre os melhores do mundo
20/02/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
País passa o Canadá e se torna o oitavo com maior capacidade instalada
O Brasil ultrapassou o Canadá para se tornar em 2017 o oitavo país do mundo com
maior capacidade instalada em usinas eólicas, com cerca de 12,8 gigawatts, em uma
trajetória ascendente dos investimentos na fonte renovável que pode levar a um novo
avanço no ranking neste ano, segundo a presidente da Abeeólica (Associação
Brasileira de Energia Eólica), Elbia Gannoum.
Com pouco mais de 2 gigawatts em novas usinas eólicas colocadas em operação no
ano passado, o Brasil apareceu como o sexto maior em expansão anual da capacidade
em todo o globo, à frente da França, com 1,7 gigawatt, segundo lista do Conselho
Global de Energia Eólica (GWEC, na sigla em inglês) divulgada na semana passada.
Em 2018, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) vê 1,6 gigawatt em novas
eólicas com alta probabilidade de entrar em operação no Brasil, além de outros 226
megawatts vistos como com média viabilidade de implantação ainda neste ano.

"A energia eólica tem tido nos últimos anos, desde 2009, um crescimento exponencial
no Brasil. Esperávamos mesmo chegar a esses patamares, e a gente ainda espera
talvez chegar à sétima posição [no ranking global em 2018]", afirmou Gannoum.
A líder global em energia eólica é a China, com 188 gigawatts instalados —o que
representa mais que a capacidade instalada do Brasil quando consideradas todas as
fontes de geração.
Os Estados Unidos estão na segunda colocação da lista, seguidos por Alemanha, Índia,
Espanha, Reino Unido, França e Brasil.
Mas, embora o Brasil esteja a apenas 1 gigawatt de alcançar os 13,76 gigawatts dos
franceses, o país pode depois levar mais tempo para galgar novos degraus —o sexto
colocado, Reino Unido, conta com 18,9 gigawatts em eólicas instaladas, enquanto a
Espanha ocupa a quinta posição no ranking do GWEC, com 23,2 gigawatts.
Além da distância maior para esses rivais, o Brasil reduziu a velocidade de contratação
de novas usinas a partir de 2015, em meio a uma recessão econômica que durou dois
anos, o que prejudicará o ritmo de implementação de projetos a partir do próximo
ano.
"Alguns países são impossíveis de alcançar, caso de China e EUA. Mas estamos
seguindo uma trajetória de crescimento e vamos continuar... Claro que o ano de 2019
será um pouco mais desafiador... Então talvez a gente perca um pouco a velocidade,
mas retoma lá na frente."
MELHOR VENTO?
O crescimento da geração eólica no Brasil tem sido impulsionado por um forte
interesse de investidores devido às características dos ventos do país, principalmente
do Nordeste, visto por muitos especialistas como um dos melhores do mundo para a
produção de eletricidade.
Segundo levantamento da consultoria ePowerBay para a Reuters, os dez parques
eólicos mais produtivos do Brasil, todos no Nordeste, tiveram fatores de capacidade
médios de entre 60,8% e 64,6% em 2017.
"Os números dessas usinas mais produtivas comparam-se até ao rendimento de
parques offshore, instalados em alto mar devido aos ventos mais fortes nessas
regiões", disse à Reuters o presidente do Conselho do GWEC, Steve Sawyer.
"Particularmente o Nordeste do Brasil é beneficiado por ventos alísios do Atlântico Sul,
e o vento é forte, estável e na maior parte do tempo vem da mesma direção... Em
geral, o pleito do Brasil de que tem um dos melhores ventos do mundo é correto. Se
é o melhor ou não, é uma questão complexa", afirmou, em respostas por e-mail.
O executivo disse que algumas regiões do México, da África do Sul e de Marrocos têm
ventos excelentes, assim como o estreito de Cook, perto da Nova Zelândia, mas essas
regiões ainda estão longe de alcançar o grau de desenvolvimento do Brasil em energia
eólica.
A Agência Internacional para as Energias Renováveis (Irena, na sigla em inglês) disse
que o vento brasileiro é razoavelmente mais produtivo que a média global, mas com
números entre os maiores no mundo na região Nordeste.
A agência estimou um fator de capacidade médio próximo de 30% para todo o Brasil,
ante pouco mais de 20% na média global, em dados de 2015.

Mas os fatores de capacidade acima de 60% vistos no Nordeste só são registrados
normalmente por um seleto grupo de países, como Cabo Verde (64%), Aruba (66%)
e Curaçao (76%), segundo os dados da Irena.
Metalúrgicos param montadoras de São Bernardo
20/02/2018 – Fonte: Automotive Business
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53 mil trabalhadores fizeram greve de 24 horas contra reforma da
previdência
As montadoras instaladas em São Bernardo do Campo e as principais metalúrgicas
da região fizeram greve de 24 horas na segunda-feira, 19, em protesto contra a
reforma da Previdência Social. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC,
53 mil trabalhadores aderiram à paralisação.
O movimento foi convocado pelo sindicato e pela Central Única dos Trabalhadores
(CUT). O presidente do sindicato do ABC, Wagner Santana, avaliou como positiva a
participação da categoria. “Tivemos um número bem expressivo, o que mostra que a
previdência é um tema importante para o trabalhador”, afirma Santana.
O sindicato representa 70 mil trabalhadores das cidades de São Bernardo do Campo,
Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.
Lada deve voltar ao Brasil e com produção no Paraná
20/02/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
Marca fez relativo sucesso por aqui na reabertura da importação, no início da
década de 1990

Lembra do Lada Niva, aquele jipinho russo que andou circulando pelas ruas
brasileiras na década de 1990? Suas vendas por aqui duraram apenas cinco anos, mas
com um relativo sucesso. Pois ele está próximo de retornar ao Brasil.
Ao contrário do que ocorreu no passado, quando vinha importado, o Niva deverá
ganhar cidadania nacional, sendo produzido em São José dos Pinhais (SP). O carro
seria fabricado pela Renault, cuja a aliança mundial com a Nissan controla a AvtoVAZ,
montadora russa proprietária da marca Lada.

O jipe Niva ganhou a fama de indestrutível.
O quarentão Niva chegará a sua segunda geração antes de desembarcar no mercado
brasileiro, previsto para 2021. O utilitário trocará de plataforma e mecânica, com base
no Renault Sandero e Duster. Deixará a imagem de jipinho pequeno, porém
manterá a opção 4x4, que o tornou famoso pela resistência e aptidão fora de estrada.
A Lada chegou ao Brasil tão logo a importação foi reaberta, em 1990, no governo
Collor. Foi a primeira marca a estabelecer importação oficial em nosso mercado. Eram
três os produtos oferecidos: o jipe Niva, o Samara (hatch) e o Laika (sedã e perua).

O Lada Laika fez sucesso no país por vir com quatro portas, algo incomum à epoca, e
oferecer bom espaço interno e no porta-malas.

O Samara era um hatch de linhas quadadras que lembrava o VW Passat.
Apesar de robusto, os modelos pecavam pela qualidade no acabamento e apresentava
problemas de oxidação e pintura e a falta de adaptação à gasolina nacional misturada
com álcool.
No entanto, conquistou mercado por vir com quatro portas e entregar espaço interno
razoável para passageiros e bagagens. Além disso, custava menos que um Fiat Uno
Mille, um dos modelos mais baratos vendidos à época.
Gasolina vendida no Brasil é a segunda mais cara do mundo. Entenda o
porquê
20/02/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
Entre os 15 maiores produtores de petróleo, Brasil só perde para Noruega
quando o assunto é o alto preço do combustível. Carga tributária e monopólio
da Petrobras são algumas das causas
Encher o tanque com gasolina nos postos brasileiros tem significado, nos últimos
meses, um peso significativo no bolso dos motoristas. E o preço salgado não é por
acaso: o valor praticado no Brasil é um dos recordistas no mercado mundial.

De acordo dados da empresa de consultoria Air-Inc, o preço nos postos daqui – de
US$ 1,34 por litro, o equivalente a R$ 4,42 com câmbio de R$ 3,30 – é o segundo
mais caro entre os 15 países que mais produzem petróleo no mundo. A gasolina
brasileira só perde para a da Noruega, onde o preço é ainda mais salgado, chegando
a quase US$ 1,90 por litro.

O dado chama mais a atenção quando se compara o preço praticado nos postos daqui
ao que vigora na Venezuela, por exemplo. No vizinho sul-americano, com apenas US$
0,001 é possível comprar um litro de gasolina. O caso venezuelano é extremo, mas,
em outros países, o valor de um litro de gasolina também é inferior ao encontrado no
Brasil (veja mais no infográfico). No caso dos EUA, é possível encher o tanque de um
carro popular, com 40 litros de gasolina, por US$ 24,80 ou R$ 81,80 – bem longe dos
R$ 176,80 brasileiros.
Ingredientes para o preço alto
Não há um fator que, isolado, explique os altos preços dos combustíveis no Brasil. De
acordo com André Suriane, economista da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF),
um dos motivos é estrutural. “O Brasil não é autossuficiente no mercado da gasolina.
Ainda importamos parte da matéria-prima, o que aumenta o custo do produto”,
explica.
Outro aspecto que encarece o combustível é a concentração de mercado em várias
etapas da cadeia produtiva. Se soma à hegemonia da Petrobras no que diz respeito à
exploração e ao refino da gasolina – com custos que, de acordo com Suriane, não são
divulgados de forma transparente –, a distribuição também concentrada em poucas
empresas. “Além disso, na estrutura final da cadeia, os postos, ocorre a prática de
cartel em algumas cidades”, diz o economista.
Walter De Vitto, analista de energia e petróleo da Tendências Consultoria, de São
Paulo, adiciona mais um ingrediente à receita para os preços altos: os impostos. Sobre
a gasolina incidem tributos federais (Cide,PIS/Pasep e Cofins) e estaduais (ICMS). “Se
compararmos o Brasil com outros países, o que mais nos diferencia na questão da
gasolina é a carga tributária muito alta”, afirma.
Com todas essas questões, mesmo quando o preço baixa nas refinarias, muitas vezes
a redução não é sentida de forma imediata pelo consumidor final. “O que costumamos
dizer é que o preço sobe de elevador, mas desce de escada. Quando há uma queda
na refinaria, a redução demora um pouco mais para acontecer nos postos”, explica De
Vitto.
As soluções para o problema, entretanto, não são simples. No caso da concentração
de mercado, por exemplo, o entrave é o alto valor dos investimentos para que uma
empresa possa entrar no setor. “É uma aposta muito alta, porque o lucro não é certo.
Obter ganhos no curto prazo é pouco provável”, diz Suriane. Além disso, ele afirma
que o fato dos preços, no Brasil, serem controlados pelo governo complica ainda mais
o cenário. “Essa configuração torna o mercado menos atrativo para as empresas que
desejam investir”, afirma o economista.

Gasolina salgada
De acordo com dados da empresa de consultoria Air-Inc, entre os 15 maiores
produtores de petróleo do mundo, o Brasil só perde para a Noruega no que diz respeito
ao preço da gasolina. Enquanto aqui o litro do combustível sai por US$ 1,34 - ou R$
4,42 - , na Venezuela um litro de combustível sai por US$ 0,001.
O preço da gasolina no mundo
O valor encontrado no Brasil se aproxima ao de países como Índia, Japão e Reino
Unido.
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Mulheres têm salário até 33,8% menor do que os homens nas empresas da
cadeia produtiva
20/02/2018 – Fonte: Automotive Business
Conclusão é do inédito estudo Presença Feminina no Setor Automotivo,
realizado por Automotive Business
A indústria automotiva é reconhecidamente um ambiente mais masculino. Mais
precisamente, com 83% dos cargos em empresas da cadeia produtiva ocupado por
homens. Esta é uma das conclusões da pesquisa Presença Feminina no Setor
Automotivo, levantamento inédito realizado por Automotive Business em parceria
com a MHD Consultoria no segundo semestre de 2017 e apresentado com
exclusividade na terça-feira, 20, durante fórum de mesmo nome.
Com o objetivo de gerar conhecimento sobre a participação da mulher nessa indústria,
o evento foi criado para apresentar e debater as informações apuradas no
levantamento. O conteúdo gerado ali vai compor o relatório final da pesquisa, que será
divulgado em março nas plataformas digitais de Automotive Business.
Um dos fatores que podem contribuir para que as mulheres não se interessem tanto
em desenvolver carreira no setor automotivo pode ser a alarmante diferença salarial
em relação aos homens, presente desde as posições iniciantes. Entre estagiários, a
pesquisa indica que as profissionais do sexo feminino recebem remuneração 0,8%
inferior a dos colegas do sexo masculino.
O abismo se aprofunda em cargos mais altos, chegando a absurdos 33,8% de
desvantagem para as mulheres que ocupam cadeira de vice-presidente ou presidente
de companhias automotivas. A desvantagem é bem maior do que a identificada pela
Organização Internacional do Trabalho (OIT), que indica que as mulheres recebem
16% a menos do que os homens globalmente.
A pesquisa Presença Feminina no Setor Automotivo teve como foco fabricantes de
autopeças e montadoras de veículos, que representam 68% dos participantes do
estudo. O levantamento, no entanto, foi aberto e assim contou teve respostas de
outros elos da cadeia automotiva, como fornecedores de insumos e de serviços. Ao
todo, foram 127 respostas em um universo-alvo de menos de 500 empresas, o que
garante, portanto, alta confiabilidade. O foco estava em entrevistar responsáveis por
áreas de recursos humanos das companhias automotivas.
Confira a seguir as principais conclusões do levantamento.
CRESCEU A PARTICIPAÇÃO DA MULHER NAS EMPRESAS DURANTE A CRISE
O estudo comparou os dados das empresas de 2017 com os registrados em 2013,
período pré-crise em que o setor automotivo teve pico no nível de empregos. O
levantamento mostrou saldo positivo. No período avaliado, cresceu de 15% para 17%
a participação das mulheres no quadro de colaboradores das empresas entrevistadas,
com os homens mais afetados pela redução no número de trabalhadores durante a
crise.
“Os dados da pesquisa não explicam porque houve redução maior no número de
funcionários homens. Mas os salários, em geral, mais baixos pagos às mulheres podem
ter garantido certa proteção aos seus empregos nesse período de contração do
mercado. É possível ainda que mudanças culturais tenham contribuído para este
cenário ou que o nível mais elevado de escolaridade das profissionais do sexo feminino
tenha feito a diferença”, avalia Paula Braga, diretora de Automotive Business e líder
do projeto Presença Feminina no Setor Automotivo.

PRESENÇA FEMININA NA LIDERANÇA FICOU MAIOR, MAS AINDA LONGE DE
ESTAR EQUILIBRADA
A participação da mulher também cresceu consideravelmente na liderança das
empresas entrevistadas, com aumento de 52,7% no número de colaboradoras em
cargos de diretoria entre 2013 e 2017. Apesar do salto porcentual, o número absoluto
ainda é pequeno: são 84 mulheres diretoras entre as companhias participantes do
estudo. Quando analisadas posições de vice-presidência e presidência, o número
permanece estável, com 17 mulheres nestas posições.
Ainda assim, o cenário geral é de desigualdade na liderança da indústria automotiva,
já que apenas 40% das empresas entrevistadas contam com mulheres em cargos de
diretoria. O caso é ainda mais grave quando analisada a vice-presidência e a
presidência, posições que são ocupadas por profissionais do gênero feminino em
apenas 13% das empresas pesquisadas.
“Enquanto isso, nas famílias brasileiras, as mulheres seguem como as maiores
responsáveis por tomar a decisão de compra do carro, o que coloca a indústria
automotiva em descompasso com o seu próprio público-alvo”, observa Paula.
Quando analisado o quadro total de funcionários, só 0,6% do total dos trabalhadores
das empresas entrevistadas são mulheres em posição de liderança. O número é
pequeno se considerado que, em média, uma grande empresa industrial tem de 3% a
5% de seus colaboradores na liderança.
MULHERES SÃO MAIS ESCOLARIZADAS QUE OS HOMENS NA INDÚSTRIA
AUTOMOTIVA
Ironicamente, mesmo com presença menor na liderança, a mulher é mais escolarizada
do que os homens na indústria automotiva.
Das empresas participantes do estudo, 37% do quadro feminino de funcionárias têm
ensino superior completo e 8% acumulam ainda especialização. Entre os homens que
trabalham nas empresas do setor, apenas 23% têm ensino superior e só 6% fizeram
um curso de especialização.
HOMENS TEM MAIS LONGEVIDADE NO SETOR

Nas empresas que participaram da pesquisa, há percentual maior de homens nas
faixas etárias entre 31 e 45 anos (53% do total) e acima de 46 anos (21%). Entre as
mulheres, a longevidade no setor automotivo é menor: 48% têm entre 31 e 45 anos
e só 11% estão na faixa etária acima de 46 anos.

“O estudo mostra avanços consistentes da mulher no setor automotivo, mas também
evidencia desigualdades.
Acima de tudo, as empresas precisam se conscientizar de que há um mar de
oportunidades para melhorar a diversidade de gênero, tornando os negócios no setor
mais plurais e, consequentemente, mais lucrativos”, conclui Paula.

Prisma também recebe opção Advantage automática
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Sedã 1.4 de R$ 58.690 traz ar-condicionado, direção elétrica e trio
REDAÇÃO AB
Assim como fez com o Chevrolet Onix (veja aqui), a General Motors também criou
para o sedã Prisma uma versão Advantage, equipada com câmbio automático de seis
marchas, mas um pouco mais despojada. O carro tem preço sugerido de R$ 58.690.
O valor é R$ 4 mil menor que o praticado na versão LT automática, que até então era
a opção mais acessível com essa transmissão.
A lista de itens de série do Prisma Advantage inclui ar-condicionado, direção com
assistência elétrica, travas, retrovisores e vidros dianteiros com acionamento elétrico.
Assim como no Onix Advantage, em vez da central multimídia Mylink o carro traz
apenas um rádio com bluetooth. E o volante não tem controles de áudio.

Entre os concorrentes está o Etios sedã, com motor 1.5, transmissão automática de
quatro marchas e preço inicial de R$ 57.220. Já o HB20S 1.6, quando dotado de
transmissão automática de seis marchas, custa R$ 63.730.
O motor 1.4 flex do Prisma produz até 106 cavalos quando abastecido com etanol e a
transmissão de seis marchas tem um botão na alavanca de mudanças que permite
fazer trocas sequenciais. Segundo a GM, a versão Advantage automática dará origem
à opção PcD, destinada a portadores de necessidades especiais.
Ontário reforça investimento em pesquisa automotiva
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Inauguração de túnel de vento na Universidade de Ontário, no Canadá
Governo do Estado canadense injeta recursos em centro universitário
Enquanto a administração Trump pressiona por maior nacionalização da indústria
automotiva nos Estados Unidos e acirra os ânimos com os parceiros comerciais do
Nafta ao sul no México e ao norte no Canadá, o governo estadual de Ontário responde
com aumento de benefícios e investimento em pesquisa e desenvolvimento local.
No Estado que concentra o maior número de fabricantes de veículos da América do
Norte, incluindo FCA, Ford, General Motors, Honda e Toyota, o Instituto de Tecnologia
da Universidade do Ontário (UOIT) vai receber C$ 5,5 milhões (dólares canadenses),
a maior parte em recursos públicos, para ampliar seu Centro de Excelência Automotiva
(ACE).
A maior parte do investimento é dividida entre o governo de Ontário (C$ 4 milhões) e
a sistemista Magna (C$ 1 milhão), na posição de maior empresa canadense do setor
automotivo, e mais C$ 500 mil da própria universidade. Os recursos serão utilizados
para aumentar a capacidade de testes aerodinâmicos e térmicos de veículos no ACE.
Um túnel de vento conhecido como Moving Ground Plane está sendo instalado na
instituição canadense para simular as forças aerodinâmicas que atuam sobre os carros
em movimento e medir as consequências físicas em condições do mundo real. O
equipamento proporcionará aos alunos ferramentas necessárias para treinar e realizar
pesquisas em ambiente de alta tecnologia, tornando-os mais bem preparados para
inovar no mercado, enquanto ajuda empresas e pesquisadores a criar produtos mais
eficientes.
“O acesso a ferramentas de engenharia sofisticadas como esse túnel de vento
permitirá que empresas como a Magna desenvolvam produtos aerodinâmicos passivos
e ativos melhores, que reduzem o uso de combustível e as emissões de CO2 no meio
ambiente”, destacou Dave Pascoe, vice-presidente de engenharia, inovação e
desenvolvimento da Magna International.

UFI Filters investirá € 4 milhões em nova fábrica no Brasil
20/02/2018 – Fonte: Automotive Business
Produzirá filtros de ar, óleo, cabine e combustível para leves e pesados

A fabricante de filtros automotivos UFI Filters anuncia investimento de € 4 milhões
para ampliar suas operações no Brasil a partir da construção de uma nova fábrica para
atender montadoras e o mercado de reposição na América Latina e Estados Unidos. A
nova unidade será erguida em Jundiaí (SP) onde a empresa mantém sua sede e produz
módulos de filtragem de óleo para veículos a diesel da General Motors, desde julho de
2016.
Com início das operações previstas para 2020, a nova fábrica produzirá toda a linha
de produtos do portfólio da UFI Filters, que inclui filtros de ar, de óleo, cabine e
combustível para veículos leves e pesados. A empresa estima que a planta deverá
gerar 300 novos postos de trabalho.
“Ficamos muito entusiasmados com a possibilidade de estarmos presentes no Brasil,
um mercado em evolução. Estamos preparados para competir, pois oferecemos
produtos de qualidade e temos know-how e tecnologia”, afirmou o CEO do Grupo UFI
Filters, Rinaldo Facchini, que veio ao Brasil especialmente para o anúncio.
Com a ampliação de suas atividades no País, a companhia estima ainda que a nova
unidade brasileira represente cerca de 15% do faturamento global, considerando o
resultado de 2017, que foi de € 500 milhões, incluído os negócios do aftermarket. “No
Brasil, o mercado de reposição é altamente atrativo e apresenta boas oportunidades
de crescimento”, completa Facchini.
A operação brasileira será comandada pelo diretor geral Eugenio Marianno, enquanto
as equipes de vendas estarão sob a supervisão de Cassio Novelli para equipamento
original (OEM) e de Pedro Henrique Almeida para o aftermarket.
Fundada em 1972, na Itália, atualmente a UFI Filters está em mais de 70 países e
oferece mais de 3 mil produtos em seu portfólio, incluindo filtros para carros de
Fórmula 1, equipamentos agrícolas, marítimo, industrial e de engenharia mecânica.
MAN LA bate recorde de exportações em janeiro
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Empresa embarcou mais de 800 caminhões e ônibus, anotando alta próxima
a 160%
A MAN Latin America obteve recorde de exportações em janeiro, com o
embarque de 838 caminhões e ônibus Volkswagen. O número foi 159% maior que o
registrado no mesmo mês do ano passado, quando a fabricante vendeu ao exterior
pouco mais de 300 veículos. Argentina, México e Chile foram os principais destinos
dos modelos produzidos em Resende (RJ).

Segundo a MAN LA, entre os destaques estão o caminhão VW Constellation 17.280,
líder do mercado argentino, e o chassi Volksbus 15.190 OD, bastante utilizado no
transporte urbano em mercados sul-americanos.
O novo Delivery 9.170 também aparece entre os mais pedidos por mercados
tradicionais da companhia. Já foi apresentado aos mexicanos e em março estará à
venda na Argentina e no Chile. “Com o início das vendas dessa nova família de
caminhões na região, vamos oferecer a clientes e importadores um portfólio ainda
mais completo”, recorda Marcos Forgioni, vice-presidente de vendas e marketing para
mercados internacionais.
Iveco descobre caminhões com quase 2 milhões de quilômetros
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Manutenção adequada vem garantindo vida longa a modelos com motores
FTP
A Iveco descobriu dois de seus caminhões com rodagem próxima a 2 milhões de
quilômetros. Na grande Porto Alegre (RS), um Stralis 570S 41T NR, com motor FPT
Cursor 13, registra em seu hodômetro 1,96 milhão de quilômetros. Segundo a
montadora, o veículo foi descoberto pelo sistema de atendimento da Iveco por causa
de
uma
pane
seca
no
pátio
onde
estava
estacionado.
Com auxílio remoto e a cooperação do proprietário, o veículo voltou a rodar. Durante
o atendimento, o motorista relatou que realiza a drenagem do filtro separador
semanalmente, conforme orienta o manual do proprietário.
Em Salinas (MG), a equipe de atendimento ao cliente recebeu a informação de um
caminhão EuroTech 450E 37T com 1,7 milhão de quilômetros. O veículo é equipado
com motor FPT Cursor 8. O proprietário, Édson Cirino, garante que a troca de bronzinas
foi a única manutenção realizada no motor. “Nunca tenho de repor óleo depois de
realizar a troca como manda o manual”, comenta Cirino.
Para a Iveco, a principal forma de aumentar a vida útil dos propulsores é seguir o
manual do fabricante. “O segredo é realizar as manutenções preventivas, cuidar das
trocas de filtros, dos lubrificantes e guiar sempre de forma prudente e segura”, afirma
Ricardo Barion, diretor de marketing e vendas da Iveco para a América Latina.

