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Cursos de março no SINDIMETAL/PR
26/02/2018 – Fonte: Tribuna PR

Acordo Mercosul-UE pode sair no final de março, diz ministro
26/02/2018 – Fonte: Tribuna PR
Há chances de o acordo entre o Mercosul e a União Europeia ser anunciado na reunião
de ministros dos dois blocos que ocorrerá nos dias 22 e 23 de março em Assunção,
disse nesta sexta-feira, 23, o ministro interino da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços, Marcos Jorge.
Os negociadores estão no momento reunidos na capital paraguaia para mais uma
rodada de entendimentos. As conversas prosseguem até a próxima sexta-feira, 2.
“Estamos próximos de um acordo”, comentou o ministro.
Paralelamente, no dia 9 de março, será iniciada a negociação de um acordo entre o
Mercosul e o Canadá.
Três lições do maior investidor do mundo
26/02/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo

Na manhã deste sábado (24/02), aquele que é reconhecido como o maior investidor
do mundo – Warren Buffet – divulgou sua carta anual na qual analisa os resultados de
sua empresa de investimentos a Berkshire Hathaway Inc. e discute algumas de suas
lições sobre investimentos.
Buffet é como se fosse o gestor de um fundo de ações que além de investir em
empresas de capital aberto em bolsa, também compra participação em empresas de
capital fechado. Embora seja o mais famoso, ele não é o único a decidir sobre os ativos
a investir na Berkshire. Além de Charlie Munge, também Todd Combs e Ted Weschler
e uma equipe participam da seleção de ativos.
Sua empresa de investimentos existe há 53 anos e administra um portfólio de ativos
que soma mais de US$ 600 bilhões em investimentos. Nesse período, o rendimento
das ações de sua empresa, que seriam equivalentes a cotas de fundos, foi de 20,9%
ao ano, contra o rendimento do índice americano de ações S&P500 de 9,9% ao ano.
Suas cartas anuais são acompanhadas
experiência adquirida em seus 87 anos
conferiram a ele o título de Oráculo de
ensinamentos de sua carta que podem ser
além de seus investimentos.

por investidores no mundo inteiro. A
de idade e o sucesso como investidor
Omaha. Abaixo compartilho alguns dos
aplicados no seu planejamento financeiro,

Investir com segurança e baixo endividamento
Buffet repete, sistematicamente, que suas decisões de investimento tomam em
consideração uma margem de segurança. Ele também evita o endividamento, pois
assim consegue enfrentar os momentos desfavoráveis da economia de forma tranquila
e com menor risco de comprometer seu capital.
Muitos empresários tomam dívidas para crescer acima de sua capacidade, mas acabam
perdendo seus negócios e patrimônio quando dos usuais momentos de desaceleração
econômica. Também pequenos investidores, atraídos por ofertas de altos ganhos,

arriscam seu patrimônio em investimentos alavancados ou em ativos que muitas vezes
não se sabe o real valor, como as moedas virtuais.
Para esses empresários e investidores, ele ensina:
“it is insane to risk what you have and need in order to obtain what you don’t need.”
(é insano arriscar o que se tem e que é necessário para conseguir o que não se
precisa.)
Diversificação
A Berkshire investe em mais de uma centena de empresas em diversos setores
diferentes. Essa grande diversificação permite a Buffet ficar confortável em ter 98%
de seu patrimônio investido na empresa.
A ideia de diversificação foi popularizada pelo prêmio Nobel Harry Markowitz que disse
“diversification is the only free lunch in investing” (diversificação é o único almoço
gratuito em investimentos).
Warren Buffett concorda com esta lição e completa:
“If you are not a professional investor… then I believe in extreme diversification. So I
believe 98% or 99%, maybe more than 99% of people who invest should extensively
diversify.” (Se você não é um investidor profissional … então acredito na diversificação
extrema. Portanto, acredito que 98% ou 99%, talvez mais de 99% das pessoas que
investem devem diversificar amplamente.)
Risco
Embora a maior parte dos investidores credite ao mercado de ações um grande risco,
Buffet ensina que este risco pode ser mitigado por uma carteira diversificada
principalmente quando se avalia um horizonte de longo prazo. Ele ensina:
“It is a terrible mistake for investors with long-term horizons — among them, pension
funds, college endowments and savings-minded individuals — to measure their
investment ‘risk’ by their portfolio’s ratio of bonds to stocks.” (É um erro terrível para
os investidores com horizontes de longo prazo – entre eles, fundos de pensão,
dotações universitárias e economias de indivíduos – medir o risco do investimento pela
razão entre renda fixa e ações em seus portfólios)
Esse ensinamento deve ser avaliado com atenção pelos investidores brasileiros, dado
o novo cenário de taxas de juros mais baixas. Tenho comentado que os investimentos
para a aposentadoria devem ser melhor diversificados.
Buffett ainda alerta para o risco que existe no investimento de longo prazo em renda
fixa, principalmente em títulos de longo prazo:
“Often, high-grade bonds in an investment portfolio increase its risk.”
(Frequentemente, títulos de boa classificação elevam o risco de um portfólio de
investimento.)
Isso ocorre, pois títulos de renda fixa de longo prazo também possuem alta volatilidade
como já alertei no artigo neste link.
Confira no link o conteúdo completo da carta anual. Os fãs e interessados nos
ensinamentos do reconhecido Oráculo de Omaha também poderão assistir sua reunião
anual de resultados online.
Essa reunião é sempre muito disputada, mas será transmitida ao vivo por meio do
portal Yahoo! na data de 5 de maio no seguinte sítio.

Inovação não virá de isenção fiscal, diz CNI
26/02/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Indústria terá menos proteção do governo em meio à crise nas contas
públicas e problemas na OMC

Para a CNI, a transição 4.0 será feita por uma ‘nata’, e Brasil precisa encontrar nichos
para inovar - Carlos Junior/Folhapress
A transição para a Indústria 4.0 não será impulsionada por incentivos fiscais, mas pela
competição entre as empresas, que terão de evoluir para garantir a sua sobrevivência
no mercado, afirma José Augusto Fernandes, diretor de Políticas e Estratégia da CNI.
Com a crise fiscal e a recente condenação de políticas industriais brasileiras na OMC
(Organização Mundial do Comércio), a entidade considera que a indústria deverá se
preparar para uma nova realidade, com menos proteção do governo.
“Haverá mais atenção ao uso de recursos fiscais e em relação a custo-benefício das
políticas. Isso afeta o Estado e a forma como as empresas olham para o setor público.”
A análise faz parte do mapa estratégico da associação, que traça tendências globais e
nacionais até 2022. O estudo será divulgado em março.
Nos últimos cinco anos —quando o último relatório do gênero foi elaborado pela
entidade—, a indústria brasileira viu seus principais desafios mudarem: o Brasil perdeu
destaque no cenário internacional, e a crise mostrou às empresas a necessidade de ir
além do mercado doméstico.
NÃO É PARA TODOS
Um dos principais destaques do estudo é o aumento da pressão por inovação, com a
chegada da indústria 4.0 —conceito que engloba novas tecnologias de automação e
armazenamento de dados.
Para Fernandes, a pesquisa e o desenvolvimento serão uma missão para uma “nata
de empresas”, e o Brasil terá de encontrar nichos para garantir que participará desse
grupo inovador.
“Uma parte expressiva da evolução 4.0 não vai se dar dentro da empresa, mas pela
compra de equipamentos e softwares”, diz ele.
Se há risco de o Brasil perder competitividade ao delegar a inovação a terceiros,
potencialmente estrangeiros? “Sim, há riscos, mas há mais oportunidades do que
riscos”, diz o diretor da entidade.
“Não vejo problema. Não que inovação não seja importante, mas pesquisa e
desenvolvimento não é todo o mundo que faz, é uma nata de empresas, grandes ou
menores.”

Após uma crise que reduziu o fôlego das empresas nacionais para investir, o maior
potencial do Brasil para ganhar espaço será o investimento em setores nos quais o
país já tem vantagens competitivas naturais —como óleo e gás, papel e celulose,
energia e o uso da biodiversidade em cosméticos e produtos de saúde, afirma.
Reindustrialização depende de políticas públicas agressivas
26/02/2018 – Fonte: DGABC

Tecnologia, inovação e sinergia entre educação e empresas são essenciais para a
região voltar a ser atrativa
Conhecido como o berço da indústria automotiva no País, o Grande ABC passou por
intenso processo de desindustrialização nos últimos 28 anos, conforme publicado pelo
Diário no último domingo. Existe solução para que a região volte a atrair empresas do
setor, aponta especialista, para tanto, porém, é essencial que os municípios
proponham políticas públicas agressivas.
Esta é a avaliação do economista e professor da Escola de Negócios da USCS
(Universidade Municipal de São Caetano) Jefferson José da Conceição, responsável
pelo levantamento dos dados que apontam a perda de 58,3% das grandes indústrias
em quase três décadas, assim como o enxugamento dos postos nessas empresas em
48% – leia mais abaixo.
“O poder público pode fazer muito para as indústrias voltarem para cá. São necessárias
políticas industriais agressivas e, principalmente, ativas”, afirma o professor. “É
preciso planejar metas possíveis, de mão de obra e produção juntas, a curto, médio e
longo prazos.”
Em Santo André, por exemplo, está em processo de finalização a Lei de Incentivos
Fiscais, que visa beneficiar empresas que investirem na cidade e, de alguma forma,
aumentarem a produção de receita. “(O incentivo) Pode ser isenção do IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano) por um determinado tempo ou de ISS (Imposto Sobre
Serviços), no caso de construções. Tudo será analisado de acordo com o benefício que
trará para o município”, explica Ailton Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico
da cidade.
Do mesmo modo, em São Bernardo, a Prefeitura afirma que foi encaminhado projeto
de lei à Câmara com o objetivo de reduzir o percentual de IPTU cobrado às indústrias,
estabelecimentos de comércio e serviços que gerarem postos de trabalho na cidade.
Em São Caetano, o secretário de Desenvolvimento Econômico Silvio Minciotti destaca
que a cidade oferece “suporte nos campos administrativo, legal, social e tecnológico
compatível com as necessidades das empresas, independentemente do tamanho ou
setor de atuação.”
Para o professor, entretanto, é preciso ir além dos descontos nos impostos – o que já
é feito em outras cidades há tempos. Conceição considera que esses incentivos são
insuficientes para manutenção ou atração de indústrias para a região. “Antes de se
instalarem aqui, elas (as indústrias) levam em conta, principalmente, a infraestrutura,
que abrange desde qualidade das rodovias, logística e qualidade da comunicação
(como se há cabeamento óptico).”

Ele aponta que um dos principais papéis das prefeituras e do Consórcio Intermunicipal
do Grande ABC é conectar atores para o desenvolvimento conjunto de tecnologia e
inovação. “O Grande ABC possui ótimas instituições de ensinos Técnico e Superior,
além de bons laboratórios públicos e particulares, que poderiam ser utilizados para
suprir a necessidade da indústria, tanto de mão de obra quanto para pesquisas”,
explica.
Assim sendo, além de mão de obra qualificada, as empresas poderiam superar
obstáculos por meio de pesquisas de estudantes que, por sua vez, teriam a
oportunidade de aprender na prática. “Não apenas as rotinas indústrias, mas também
administrativas, de recursos humanos e engenharia”, enumera Conceição.
Parque tecnológico ainda engatinha
Nesta vertente, o Parque Tecnológico de Santo André e o polo tecnológico proposto
pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e, em São Caetano, o Centro de
Inovação Tecnológica, atenderiam a esta demanda, dado que possuem o objetivo de
abrigar e fomentar incubadoras, centros de pesquisa e tecnologia. Porém, o professor
da USCS Jefferson José da Conceição considera que estes projetos estão
“engatinhando”. “Essas iniciativas são positivas, mas é preciso que elas estejam
conectadas com outras políticas públicas para que se tornem mais eficazes.”
Para se ter ideia, o parque tecnológico andreense vem sendo discutido há duas
décadas, e desde 2010 a proposta não sai do papel. No ano passado, o governo do
Estado de São Paulo autorizou sua construção. Segundo o secretário de
Desenvolvimento andreense, Ailton Lima, a cidade já possui o local e está captando
investimentos junto aos governos federal e estadual para a reforma das instalações –
prédio da indústria química Rhodia Têxtil, no bairro Bangu, adquirido sete anos atrás.
A expectativa é que os recursos sejam conquistados até o fim do primeiro semestre e
a reforma, até o fim do segundo.
O primeiro passo foi dado em julho do ano passado, quando o CMPU (Conselho
Municipal de Políticas Urbanas) andreense aprovou a liberação de verba da ordem de
R$ 5 milhões, proveniente do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. O intuito
é colocar as incubadoras, as startups e o Poupatempo do Empreendedor no espaço,
além de transferir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o CPETR (Centro
Público de Emprego, Trabalho e Renda), que atualmente estão no Paço.
PESQUISA - Outro fator que empresários levam em conta antes de se instalar em
determinado local, aponta Conceição, é o mapeamento da região. “Em outros lugares,
como o Vale do Silício (Estados Unidos), há um banco de dados com informações de
laboratórios e tecnologias disponíveis, quantidade de indústrias por quarteirão e
segmento. Sem isso, fica difícil de saber como o Grande ABC funciona”, exemplifica,
ao citar a necessidade de mapeamento e divulgação das informações positivas das
sete cidades, como a mão de obra especializada. “Se um empresário interessado
pesquisa a nossa região na internet, ele não vai encontrar nada disso.”
Procurados, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e a Agência de
Desenvolvimento Econômico do Grande ABC não responderam até o fechamento desta
edição. Do mesmo modo, as demais prefeituras da região foram questionadas, mas
não informaram quais são suas políticas para manutenção e atração de indústrias.
Volume de pequenas indústrias cresce 84% em quase três décadas
Desde o fim dos anos 1980, o Grande ABC vem passando por diversas transformações
em sua economia. Embora hoje a região abrigue maior volume de indústrias do que
quase três décadas atrás, passando de 4.166 para 6.164, alta de 42,2%, a propulsão
ocorreu devido à propagação de empresas de menor porte.

As pequenas firmas (de um a 19 trabalhadores), que em 1989 somavam 2.596
estabelecimentos, em 2016 passaram a 4.784, incremento de 84,2%. Ao mesmo
tempo, a presença das indústrias com mais de 500 trabalhadores caiu de 120 para 50
(58,3%) no mesmo período. O maior reflexo disso foi a drástica redução no número
de empregos no segmento, que despencou quase que pela metade, dos 363.333
postos de trabalho em 1989 para 186.378 em 2017.
Segundo o professor da Escola de Negócios da USCS Jefferson José da Conceição,
responsável pelo levantamento, um dos motivos que levaram ao processo foi a
fragmentação da grande empresa em pequenas unidades, a terceirização de serviços
e os novos processos produtivos que, devido ao avanço da tecnologia, exigem espaços
menores.
Outra razão é a influência de diversas questões da economia nacional. De 1989 até
1999 houve abertura acelerada às importações (que substituiu mão de obra nacional),
juros elevados, valorização cambial (com o real chegando ao mesmo valor do dólar
por conta de política do governo FHC), incentivos fiscais em outras cidades do Interior
do Estado e a própria descentralização produtiva da região – o que gerou debandada,
ao mesmo tempo em que os terrenos no Grande ABC escasseavam e, os imóveis,
encareciam. (Colaborou Yara Ferraz)
No Ceará, Marcos Jorge destaca medidas do governo para promover as
exportações brasileiras
26/02/2018 – Fonte: MDIC

Ministro participou, nesta sexta, de evento sobre a cultura exportadora no Cariri,
região sul do Estado; painel apresentado pelo MDIC tratou de oportunidades de
investimento em ZPEs
As medidas do governo para incentivar as exportações do país foram destacadas pelo
ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, em um evento
realizado nesta sexta-feira em Crato, no sul do Ceará.
Ele participou do encerramento do Fórum de Oportunidades e Promoção da Cultura
Exportadora no Cariri, organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do
Ceará em parceria com o MDIC.
Como afirmou o ministro, o superávit comercial histórico de 2017, com saldo de US$
67 bilhões, é reflexo do movimento de maior abertura comercial do país. De acordo
com a Organização Mundial do Comércio, o Brasil é o país que mais tem adotados
medidas nesse sentido.
“Temos feito nosso dever de casa para nos integrar cada vez mais às cadeias de valor.
A implantação do Portal Único de Comércio Exterior é uma das iniciativas mais
importantes para desburocratizar e reduzir custos das operações de comércio exterior.
Neste ano, quando a plataforma estiver em pleno funcionamento, o Brasil alcançará
uma posição de maior destaque no comércio internacional”, destacou.

Marcos Jorge lembrou que, por sugestão do governo brasileiro, foi criado recentemente
o encontro permanente de ministros de Comércio do Mercosul.
“Esse é um dispositivo inédito no bloco em mais de 25 anos e demonstra claramente
nossa intenção de facilitar, ampliar e solidificar o mercado comum”, afirmou Marcos
Jorge.
O ministro mencionou ainda as reformas em curso no país, que irão modernizar a
economia, o mercado de trabalho e a gestão pública.
“Já temos colhido resultados positivos: a inflação fechou 2017 sob controle, abaixo de
3%, os juros caíram de forma consistente e os investimentos estrangeiros somaram
US$ 70,3 bilhões”, completou.
Marcos Jorge foi recebido pelo secretário de Desenvolvimento Econômico César
Ribeiro, pelos prefeitos José Ailton Brasil (Crato) e Arnon Bezerra (Juazeiro do Norte)
e pelo presidente da Federação das Indústrias do Ceará, Beto Studart.
O ministro destacou à plateia, formadas por produtores e empresários locais, os
programas do MDIC no Ceará.
O estado conta com ações do Plano Nacional da Cultura Exportadora (PNCE) desde
2016. O programa tem 308 empresas registradas e contribuiu para que, no ano
passado, 26 delas vendessem seus produtos para o exterior.
Já o Brasil Mais Produtivo, que promove a prática de melhorias rápidas e de baixos
custo no processo produtivo, atendeu 105 empresas no Ceará. Os empreendimentos
registraram aumento médio de produtividade de 47,29%.
Além de Marcos Jorge, integraram a comitiva do MDIC a secretaria-executiva do
Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação, Thaíse Dutra, e o
diretor do Departamento de Estatísticas e Apoio à Exportação, Herlon Brandão.
Zonas de Processamento de Exportação
Um dos temas de destaque no Fórum de Oportunidades e Promoção da Cultura
Exportadora no Cariri foram as Zonas de Processamento de Exportação (ZPE), que são
áreas de livre comércio com o exterior destinadas à instalação de empresas com
produção voltada a exportação.
Como explicou Thaíse Dutra, as ZPEs contribuem para a geração de empregos e renda,
além do incremento das vendas externas dos Estados.
“A ZPE do Pecém é um caso de sucesso. Dados do MDIC mostram que, no ano passado,
as vendas externas de semimanufaturados de ferro e aço somaram US$ 1,04 bilhão,
50% do que o estado exportou. Isso é resultado das operações da Companhia
Siderúrgica de Pecém, localizada na ZPE do estado”, destacou.
Na região do Cariri, a produção têxtil, de alimento e de confecções, entre outros
setores econômicos, pode se beneficiar do regime brasileiro de Zonas de
Processamento de Exportação.
As ZPEs oferecem ambiente favorável à instalação de novos empreendimentos, com
segurança jurídica e procedimentos burocráticos simplificados.
As empresas que se instalam em Zonas de Processamento têm acesso a tratamento
tributário simplificado. Para a aquisição de bens e serviços no mercado interno, há
suspensão da cobrança do IPI, Cofins e PIS/Pasep. Nas exportações, também são
suspensos o Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (Afrmm) e o
Imposto de Importação (II).

Além desses incentivos, os empreendimentos instalados em ZPE localizadas no
Nordeste têm acesso a outros benefícios fiscais previstos no âmbito Superintendência
de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).
Cariri
Em 2017, o Ceará foi o 14º principal estado exportador. As vendas externas somaram
US$ 2,1 bilhões e as importações, US$ 2,2 bilhões. Os principais produtos exportados
foram semimanufaturados de ferro e aço (50%), calçados (14%) e couros e peles
(5,8%). Os principais destinos dos produtos cearenses foram Estados Unidos, México,
Turquia, Argentina e Itália.
Já os municípios do Cariri exportaram, no ano passado, US$ 5,42 milhões. Os
principais itens vendidos ao exterior foram mel natural (58,5%), calçados (18,2%) e
máquinas de costura (10,4%).
A região é formada pelas cidades de Crato, Nova Olinda, Santana do Cariri, Farias
Brito, Caririaçu, Juazeiro do Norte, Barbalha, Missão Velha e Jardim.
Montadora chinesa vira maior acionista da dona da Mercedes
26/02/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
A Geely adquiriu quase 10% das ações da Daimler por US$ 9 bilhões

Li Shufu, da Geely, que comprou 9,69% das ações da Daimler por cerca de US$ 9
bilhões - Aly Song/Reuters
A montadora de automóveis chinesa Geely adquiriu quase 10% das ações da Daimler,
controladora da Mercedes-Benz, por cerca de US$ 9 bilhões e se tornou a maior
acionista da companhia.
A Geely, que já controla a Volvo Cars e a Lotus, formou uma participação acionária de
9,69% na Daimler.
Li Shufu, presidente do conselho do Zhejiang Geely Holding Group, quer transformar
sua companhia em uma versão chinesa do grupo Volkswagen, com marcas em
diferentes segmentos do mercado, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.
A participação é mais um esforço da montadora chinesa para se expandir na Europa,
um mercado em que ela já pretende ingressar com sua marca de carros elétricos Lynk
& Co. a partir do ano que vem.
A Geely, que corre para desenvolver carros elétricos a fim de cumprir as severas regras
chinesas quanto a emissões de poluentes que entrarão em vigor em 2019, está ansiosa
por chegar a um acordo com a Daimler para o compartilhamento de tecnologia de
baterias, de acordo com duas pessoas informadas sobre os planos da empresa.
A Daimler é vista como a empresa mais avançada do setor automobilístico no
desenvolvimento de tecnologia para propulsão elétrica pura e tem planos ambiciosos
para lançar dez modelos completamente elétricos até 2022 e de investir mais de US$
10 bilhões nessa tecnologia.

Hoje, a empresa alemã tem uma joint venture para produzir carros elétricos com a
BYD na China.
O avanço da Geely sobre a Daimler surge apenas alguns meses depois de um
investimento de US$ 3,9 bilhões para se tornar a maior acionista da montadora de
caminhões Volvo.
dona da volvo
O grupo chinês adquiriu a Volvo Cars da Ford em 2010 e reconduziu a montadora
sueca ao sucesso. No fim do ano passado, adquiriu uma participação na Volvo Trucks,
uma empresa separada, e se tornou sua maior investidora, em uma transação que
ainda não foi concluída.
O grupo adquiriu também uma participação acionária de 49% na problemática
montadora de automóveis malásia Proton, em 2017, e se tornou acionista controladora
da Lotus, marca britânica de carros esporte.
Renault inaugura nova fábrica em São José dos Pinhais
26/02/2018 – Fonte: Gazeta do Povo

A inauguração da nova fábrica da Renault no Brasil, Curitiba Injeção de Alumínio, trará
ao Paraná a alta cúpula da montadora.
O evento ocorre nos dias 5 e 6 de março. Os convidados serão recepcionados com um
jantar no dia 5, na Forneria Copacabana Iguaçu, e na manhã seguinte participam da
cerimônia no Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais.
Além da inauguração da nova planta, a Renault também inaugurará a ampliação da
fábrica de motores.
O evento terá como anfitriões os presidentes da Renault América Latina, Olivier
Murguet (que já dirigiu o grupo no Brasil), e da Renault do Brasil, Luiz Pedrucci.

País dará primeiro passo com corte de IPI para carros elétricos
26/02/2018 – Fonte: Tribuna PR
O Brasil, na opinião de especialistas, dará um primeiro passo a caminho da automação
nos próximos dias, quando for publicada medida que reduz o IPI para carros híbridos
e elétricos.
“A eletrificação é fundamental para o desenvolvimento da condução autônoma”, diz o
vice-presidente da Ford para a América do Sul, Rogelio Golfarb, confirmando que os
carros do futuro serão eletrificados, conectados e autônomos.
A redução dos impostos, que no caso do carro elétrico vai cair de 25% para 7%,
mesma alíquota prevista para o híbrido, deve melhorar o acesso aos produtos
importados para difundir a tecnologia no País.

Embora distante, a tecnologia dos autônomos já tem aprovação de brasileiros.
Pesquisa da consultoria Deloitte mostra que, entre 1,5 mil entrevistados, só 25%
consideram inseguro o carro sem motorista, porcentual que há um ano era de 54%.
O resultado mostra que os brasileiros estão menos céticos do que a média de 22 mil
consumidores de 17 países ouvidos no início do ano.
O resultado geral da pesquisa indica que 41% não confiam em andar em um carro
autônomo. Em 2017, o receio era maior – 67%. Nos EUA, 47% dos entrevistados
dizem não se sentir seguros, embora essa fatia fosse de 74% no ano passado. Na
Alemanha o porcentual de céticos caiu de 72% para 45%.
“A redução da desconfiança em todos os mercados é resultado do maior acesso a
informações sobre o progresso no desenvolvimento dos carros autônomos, tendo em
vista que é uma realidade que está próxima, pois várias empresas anunciaram
lançamentos para breve”, diz Carlos Ayub, da Deloitte.
Outro destaque é que, na média geral, 45% dos entrevistados confiam mais nas
grandes montadoras para desenvolver e produzir carros que dispensam o motorista,
em vez de empresas de tecnologia.
Essa também é a escolha de 52% dos brasileiros.
Outro item em que os brasileiros destoam é o custo. A maioria dos consumidores de
países como Alemanha (50%), Bélgica (55%) e França (58%) não quer pagar mais
por esses carros. Já 68% dos brasileiros aceitariam gastar um adicional na compra de
um autônomo.
Brasil não está pronto para carro sem motorista
26/02/2018 – Fonte: Tribuna PR
Carros sem motoristas começarão a ser mais frequentes nos próximos dois anos,
quando várias montadoras colocarão nas ruas modelos para testes especialmente em
serviços de compartilhamento. O passo para a produção em massa vai levar mais
tempo, mas os países desenvolvidos já se preparam para receber em breve os carros
autônomos.
No Brasil e em outros mercados emergentes, no entanto, esse futuro está mais
distante. Mesmo modelos com tecnologias avançadas que chegam ao País atualmente
têm os sistemas desligados em razão de entraves como falta de legislação específica
e infraestrutura para conectá-los às estradas e sinalizações, além do custo alto desse
processo.
O semiautônomo mais avançado e já em produção em série no mundo, o Audi A8,
dispensa a atuação do motorista em congestionamentos. O sedã será importado pela
Audi brasileira no fim do ano, mas esse sistema não funcionará no País.
O carro tem nível 3 de automação, mas no Brasil, sem esse sistema, será rebaixado
ao nível 2. “O Brasil precisa começar a trabalhar em infraestrutura e em definições na
legislação se quiser esse tipo de tecnologia no futuro”, diz o presidente da Audi no
País, Johannes Roscheck.
No mercado desde outubro de 2016, o Mercedes-Benz Classe E entra no País com três
sistemas desativados. Um deles avalia o momento seguro para trocar de faixa sozinho
após o condutor ligar a seta. Outro interage com o GPS e, por exemplo, controla a
velocidade quando uma curva acentuada se aproxima. Um terceiro sistema permite o
reconhecimento de placas de sinalização.

A Volkswagen também desabilitou função similar em versões do Golf importadas da
Alemanha em razão da falta de padronização das placas nas vias brasileiras, como a
altura.
Também importado desde maio de 2016, o BMW Série 7 tem o dispositivo de
estacionamento remoto desligado quando entra no Brasil. Ele permite que o condutor
comande a manobra de fora do carro, por meio do smartphone, mas ainda não foi
habilitado pelo órgão local de trânsito e, por isso, é proibido.
“Os autônomos ainda são uma realidade muito distante do Brasil”, acredita Carlos
Ayub, sócio da consultoria Deloitte. “Com a falta de estrutura de cidades e rodovias,
vejo isto apenas para o longo prazo”.
Paulo Cardamone, diretor de estratégia da Bright Consulting, acredita que os
autônomos só estarão efetivamente nas ruas em 20 ou 30 anos. “Até lá, é possível
que haja linhas específicas, em trajetos preestabelecidos como táxis partindo de
aeroportos para a região central das grandes cidades”.
Para o sócio da PricewaterhouseCoopers (PwC) do Brasil, Marcelo Cioffi, o fator
principal que pode limitar a chegada dos autônomos é mais econômico do que
tecnológico. “As tecnologias estão evoluindo de maneira tão rápida que sua aplicação
não será empecilho”.
À frente
No mês passado, a General Motors apresentou nos EUA o Cruise, seu primeiro modelo
totalmente autônomo, sem volante nem pedais. A empresa promete colocá-lo para
testes no próximo ano, inicialmente em uma frota de táxis.
A GM aguarda autorização de órgãos governamentais para a circulação desses
veículos.
A montadora já tem 180 modelos Bolt autônomos rodando por cidades americanas,
mas que ainda são equipados com volantes e exigem a presença de engenheiros da
empresa no banco do motorista.
A Toyota mostrou recentemente o e-Pallete, conceito de food truck autônomo para
entrega de comida e outros produtos. A empresa espera iniciar testes com seu veículo
futurístico em 2020 durante os jogos olímpicos de Tóquio.
O presidente da Toyota no Brasil, Rafael Chang, diz não saber quando tecnologia
similar vai estar no Brasil, “mas chegará”. Ele ressalta que há 15 anos não se
imaginava que mudanças tecnológicas viriam com tanta rapidez e cita os exemplos
dos celulares e da internet.
Na opinião de Pablo Di Si, presidente da Volkswagen América do Sul e Brasil, o governo
brasileiro precisa traçar um plano de dez, 15 ou 20 anos para planejar a introdução
das novas tecnologias no País.
“Deveria começar nas grandes cidades, em áreas pequenas, e depois iria expandindo
na medida em que tivesse sucesso”, sugere Di Si. O executivo ressalta que primeiro é
preciso ter infraestrutura e conectividade. “Hoje, temos dificuldade até em fazer uma
ligação de celular, pois sempre cai”.
Em 2021 a Volkswagen terá à venda modelos autônomos de nível 4 na Europa,
primeiro para uso compartilhado. Os mais prováveis são os atualmente conceitos ID
Buzz (evolução da Kombi) e o utilitário-esportivo ID Crozz.

McLaren lança esportivo em homenagem a Senna
26/02/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Mais de duas décadas após a morte de Ayrton Senna (1960-1994), a McLaren lança
um modelo especial em homenagem ao piloto, tricampeão de Fórmula 1 com a equipe
da montadora inglesa em 1988, 1990 e 1991.
Todas as 500 unidades que serão produzidas já têm comprador. O preço divulgado é
de 750 mil libras, com impostos (R$ 3,4 milhões).
Um dos modelos foi reservado para ir a leilão, realizado em dezembro do ano passado.
O valor alcançado -2 milhões de libras (R$ 9 milhões)- foi revertido para o Instituto
Ayrton Senna.
Segundo a montadora, trata-se do modelo mais leve (1.198 kg) homologado para
rodar nas ruas desde o icônico McLaren F1, resultado do uso da fibra de carbono em
sua estrutura -além da carroceria, o material também está presente no chassi.
A estrutura do McLaren Senna é inspirada no modelo 720 S, de 2017. As duas portas
abrem para cima, no estilo asa de gaivota.
Com carroceria feita inteiramente de fibra de carbono e equipado com motor V8
biturbo, o esportivo inglês vai de zero a 100 km/h em apenas 2,8 segundos, segundo
dados divulgados pela McLaren. A velocidade máxima é de 340 km/h.
O desenho segue a filosofia "forma em favor da função", segundo a fabricante. Ou
seja, o design foi pensado em função da velocidade.
Do nariz ao aerofólio traseiro, os elementos da carroceria têm como intuito o controle
do fluxo de ar.
Na parte interna, que acomoda duas pessoas, o volante ficou livre de botões para que
o motorista se concentre na experiência de dirigir.
O câmbio se move junto com o assento do motorista, para que o controle fique sempre
ao alcance da mão.
O sistema de som segue o padrão atual: tela sensível ao toque, GPS e conexão com
smartphones. Sensor de estacionamento e câmera de ré são itens de fábrica.
O único compartimento para guardar objetos fica atrás dos assentos e tem espaço
para acomodar apenas dois capacetes e uniformes próprios para corrida.
Com Amarok V6, Volkswagen espera aumentar fatia de mercado
26/02/2018 – Fonte: Automotive Business
Versão topo de linha é a picape mais potente e rápida à venda no Brasil por
R$ 185 mil
A picape média mais potente e rápida do mercado teve desempenho mais lento para
chegar ao Brasil. A Volkswagen Amarok equipada com motor 3-litros turbodiesel
V6 foi lançada na Europa ainda em 2016, começou a ser fabricada na Argentina já no
fim do ano passado e só na última semana de fevereiro desembarca nas
concessionárias brasileiras da marca – após pré-venda aberta em dezembro que
esgotou as 450 unidades colocadas à venda por R$ 185 mil em 24 horas (leia aqui).
A Amarok V6 é lançada agora como versão topo de linha Highline pelo mesmo da prévenda, abaixo dos que esperavam preço na faixa dos R$ 200 mil; e mais barata que

a opção mais cara da líder do segmento, a Toyota Hilux. A estratégia é aumentar a
oferta da família para atrair novos clientes e ganhar participação.
A Amarok V6 chega como a picape média mais potente (225 cavalos) e rápida do
mercado brasileiro, capaz de acelerar da imobilidade a 100 km/h em apenas 8
segundos, segundo medições da Volkswagen. Schmidt aposta que esse apelo vai atrair
tanto clientes particulares urbanos como frotas de trabalho, melhorando o
desempenho comercial do veículo.
Em 2017 as quase 12 mil Amarok emplacadas no mercado brasileiro representaram
crescimento expressivo de 30,4% sobre 2016, fazendo o modelo subir da quinta para
a quarta posição entre as picapes médias mais vendidas no País, com 11% de
participação no segmento – mas ainda muito atrás das líderes, com menos da metade
das vendas da Hilux (34,4 mil) e da Chevrolet S10 (30,4 mil) no ano passado, o que
pode ser explicado pela oferta em ambos os casos de opões com motorização flex
gasolina-etanol, enquanto a Amarok só tem versões diesel.

TRÊS OPÇÕES PARA O MESMO CONFORTO
Com a chegada da nova opção, a picape da Volkswagen passa a ser oferecida com
três opções de motorização, todas diesel: a versão S (cabine simples ou dupla) com
motor 2.0 turbodiesel de 140 cv e 34,7 kgfm (340 Nm) de torque, associado a câmbio
manual de seis marchas; as versões SE, Trendline e Highline equipadas com o 2.0
diesel biturbo de 180 cv e 40,8 kgfm (400 Nm) com caixa manual (SE) ou 42,8 kgfm
(420 Nm) com transmissão automática de oito velocidades (Trendline e Highline); e
agora a Amarok Highline 3.0 V6 TDI (turbodiesel) de 225 cv e 56,1 kgfm (550 Nm)
com o mesmo câmbio automático ZF de oito velocidades e tração integral 4x4.
O conforto e nível de equipamentos da versão V6 são quase iguais aos da opção
Highline 2.0, até agora a mais vendida do mix no varejo. A picape mais potente vem
completa, o único opcional são as rodas de liga leve de 19 polegadas, que acrecentam
R$ 2.720 ao preço.

A extensa lista de itens de série inclui recursos como faróis bixenônio emoldurados por
luzes diurnas de LED, sensores de auxílio ao estacionamento com câmera de ré, freios
a disco ventilados nas quatro rodas com sistema de pós-colisão, monitor de pressão
dos pneus, controle eletrônico de estabilidade e tração, assistência de partida em
rampa e de descida automática em modo offroad, ajuste elétrico dos bancos
dianteiros, ar-condicionado digital de dupla zona de temperatura, volante
multifuncional e sistema de infoentretenimento “Discover Media”, com tela colorida
sensível ao toque de 6,33 polegadas, leitor de CD, duas entradas para SD-Card,
Auxiliar e porta USB, além de espelhamento de smartphones.
Caminhões VW Constellation ganham opção Robust no Brasil
26/02/2018 – Fonte: Automotive Business
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A linha de caminhões VW Constellation ganha a nova opção de pacote Robust,
apresentado ao mercado na última Fenatran, em outubro passado, e agora disponível
na rede de concessionárias. Aplicável à versão cabine estendida, o pacote confere novo
visual ao veículo dedicado ao trabalho mais pesado, com novo design no para-choque,
curto e metálico, além de maior ângulo de entrada.
O Robust está apto para a linha Constellation, desde o segmento médio até pesado,
para os modelos .190, 15.190, 17.190, 17.230 e 23.230. A família vocacional também
contará com a versão Robust nas linhas Compactor, Distributor e Constructor
Constellation 17.260, 24.260 e 26.260, além das versões de 190 cv e de 230 cv.
“O novo pacote multiplica as já numerosas opções de caminhões vocacionais
Volkswagen, com veículos sob medida para as mais diversas aplicações para o trabalho
pesado”, afirma Andria Cristina Giusti, engenheira de marketing do produto da MAN
Latin America.
Após dez anos, Yamaha Lander sobrevive entre motos modernas
26/02/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Uma das motos há mais tempo em produção, a Yamaha XTZ 250, ou Lander, é uma
"trail" (moto que pode ser usada no asfalto e na terra) veterana que não passou por
grandes mudanças.
Com dez anos de mercado, foi a primeira de uso misto e média cilindrada a oferecer
sistema de injeção eletrônica de combustível.
O tempo passou e a Lander manteve seu público fiel, assim como o design clássico e
"magro"; uma fora de estrada tradicional.
Atualmente, concorrentes indiretas - como a Honda XRE 300 e até mesmo a Yamaha
Teneré 250- oferecem ciclística mais urbana, enquanto que a Lander ficou como única

proposta para quem busca uma moto mais robusta no que diz respeito a encarar terra
ou obstáculos.
A Lander custa R$ 15.295, contra R$ 16.650 da Honda XRE 300 e R$ 16.390 da "irmã"
Teneré 250 -preços sugeridos e sem o frete.
MUDANÇAS DISCRETAS
A última e maior mudança ocorreu em 2016, quando a Lander ganhou novos grafismos
e painel digital mais completo, que manteve relógio e conta-giros e recebeu o sistema
Eco, que ajuda o piloto a conduzir a moto de forma mais econômica.
Nessa época, o motor passou a ser flex. Entretanto, seu tanque, de apenas 11 litros,
não é suficiente para ter uma boa autonomia com etanol.
Ao comparar uma Lander zero-quilômetro com o modelo lançado em 2007, tem-se a
impressão de que a moto amadureceu bem. A suspensão de curso longo ignora boa
parte dos obstáculos e confere firmeza em curvas. A silhueta longilínea proporciona
agilidade no trânsito.
A posição de pilotar é relaxada e ereta, com banco elevado. Os espelhos igualmente
altos passam sem sustos entre os carros. O guidão garante leveza nas manobras e
tem amplo ângulo de esterço.
Boa parte da longevidade da trail no mercado se dá pela facilidade de condução e a
mecânica simples.
O motor, de 249 cm³ e um único cilindro, tem refrigeração a ar -com radiador de óleo, pistão forjado e cabeçote de duas válvulas, com manutenção descomplicada.
A transmissão de cinco marchas, combinada à injeção eletrônica bem calibrada,
permite ultrapassar os 30 km por litro usando gasolina.
Embora o câmbio curto deixe a Lander ágil, uma sexta marcha seria bem-vinda nos
percursos rodoviários.
A força do motor está disponível desde baixas rotações, com potência máxima de
razoáveis 21 cv com etanol.
O sistema de freios, com um disco em cada eixo, não é dos mais poderosos, mas é
bem modulado e adequado à proposta da moto. Não há opção de sistema ABS.
O assento estreito e com pouca espuma se mostra duro ao pilotar por mais tempo, o
que obriga a mais paradas em viagens, e o motor tem vibração incômoda em
velocidades altas.
Com boa aderência em diversos tipos de piso, os pneus de uso misto são um pouco
ruidosos no asfalto.
Rodando em estradas de terra, o tanque "fino" e os apoios laterais permitem pilotagem
de pé correta, junto das pedaleiras com cravos que aderem bem ao calçado.
Porém, por ser uma moto de acabamento mais "enxuto", e ter uma linha de produção
antiga, sem grandes mudanças, a veterana poderia custar menos. A garantia da
Lander 250 é de apenas um ano. As cores disponíveis são preto, azul ou vermelho.

Concessionárias de rodovias aumentam pedágio, mesmo sem cumprir
contratos
26/02/2018 – Fonte: Tribuna PR
As concessionárias de rodovias federais aumentaram as tarifas de pedágio em até
70% acima da inflação mesmo com obras atrasadas e sem cumprir obrigações do
contrato, como a duplicação das estradas.
A acusação é do Tribunal de Contas da União (TCU), que fez um levantamento
detalhado das obras realizadas pelas concessionárias e confrontou essas informações
com os reajustes autorizados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
A agência regula as concessões nesse setor, que somam mais de 9,9 mil quilômetros,
o equivalente a 15% da atual malha federal pavimentada. O TCU não afirma que haja
irregularidade nos aumentos, mas acusa a ANTT de adotar uma posição conivente com
os reajustes dos pedágios, favorecendo uma postura “oportunista” das
concessionárias. A agência e as empresas contestam.
A conclusão da área técnica da Corte é que, apesar da “inexecução sistemática de
investimentos, as tarifas não sofreram reduções significativas, tendo havido em muitos
casos crescimento acima da inflação”.
Segundo o TCU, todas as concessões realizadas na década de 90 pelo então presidente
Fernando Henrique Cardoso tiveram crescimento de tarifa acima da inflação
acumulada do período em que cada concessão começou até o fim do ano passado.
Há casos em que o aumento do pedágio supera a inflação em mais de 70%. Ao mesmo
tempo, essas concessionárias deixaram de executar entre 70% e 100% das obras
previstas entre 2009 e 2014.
Sobre as concessões realizadas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os níveis
de não execução de obras chegam a mais de 76%. Sete concessionárias aumentaram
o pedágio acima do índice de preços; a exceção foi a empresa que administra a BR116/324 na Bahia, que subiu a tarifa, mas abaixo da inflação.
Quanto às concessões feitas pela ex-presidente Dilma Rousseff entre 2013 e 2014, o
levantamento mostra que, apesar da paralisação das duplicações após o início da
cobrança dos pedágios, em quatro das sete rodovias concedidas à iniciativa privada
houve aumento das tarifas acima da inflação.
“Os contratos permitem esses aumentos abusivos e a situação fica ainda mais difícil
porque a ANTT não tem condições de fiscalizar tudo”, diz Carlos Campos, coordenador
de infraestrutura do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
O levantamento faz parte do relatório do TCU que analisa o edital para concessão da
Rodovia de Integração do Sul, prevista para ser a primeira concessão de rodovia do
governo Temer.
Ela teve seu relatório rejeitado pelos técnicos do TCU, que recomendou uma revisão
geral das regras. O relatório precisa passar pelo plenário do tribunal.

Brasil ocupa oitavo lugar no ranking mundial de produção de energia eólica
26/02/2018 – Fonte: EM.com
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De vento em popa. Este é o ritmo do crescimento da energia eólica no Brasil. Os
investimentos no setor começaram por volta de 2005 e, menos de 10 anos após o
primeiro leilão da energia dos ventos no país (realizado em 2009), o Brasil atingiu na
semana passada a potência instalada 13 gigawatts (GW), quase a mesma da
Hidrelétrica de Itaipu (14GWs).
Segundo dia da série do Estado de Minas sobre energias limpas mostra como o Brasil
passou a ocupar o oitavo lugar no ranking mundial da produção de energia, divulgado
pelo Global World Energy Council (GWEC), superando países desenvolvidos como Itália
e Canadá. O salto foi dado nos últimos cinco anos, pois, até 2012, estava em 15º.
Com mais 500 parques eólicos em operação, o país tem uma produtividade bem acima
da média mundial, segundo a Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeolica). O
crescimento sustentável e os sucessivos recordes de geração levaram esse tipo de
energia a abastecer 11% do país, em setembro de 2017.
Sua importância é maior no Nordeste, onde, em alguns meses do ano, ela garante
60% do abastecimento. Lá estão os três estados que lideram o ranking da produção
eólica nacional: Rio Grande do Norte (3,7GW); Bahia (2,5GW) e Ceará (1,9GW). O
quarto colocado é o Rio Grande do Sul, com 1,8GW.
A presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica), Elbia Gannoum,
explcia que, desde 2011, a energia dos ventos passou a ser a segunda fonte mais
contratada de geração de energia no Brasil.
Com a capacidade instalada de 13GW, a fonte eólica já responde por 8,5% de toda
disponibilidade de geração de energia no território brasileiro. “A fonte de energia eólica
é mais competitiva e mais barata do que a energia de grandes hidrelétricas, como Belo
Monte, Girau e Santo Antônio”.
Os avanços do país no setor se devem diretamente à boa qualidade dos ventos do
Nordeste e do Rio Grande do Sul, segundo a presidente da Abeeólica. “O Brasil
conseguiu trazer novas tecnologias desenvolvidas lá fora para serem aplicadas aqui.
Ao trazer a tecnologia da energia eólica,
particularidade: o país tem os melhores
aerogeradores no Brasil –principalmente
produtividade que costuma ser o dobro
explica Elbia.

percebemos que o Brasil tem uma grande
ventos do mundo para gerar energia. Os
no Nordeste e no Sul do país – têm uma
da produtividade do restante do mundo”,

POTENCIAL NACIONAL
Apesar do Nordeste e do Sul dominarem a produção, justamente devido à melhor
condição climática, todo o país tem potencial para a geração de energia eólica. Produzir

energia com um custo mais barato é um fator que faz a diferença nos leilões
promovidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), visando o fornecimento
para o Sistema Interligado Nacional (SIN). “O potencial existe em todos os estados. A
questão é a qualidade dos ventos”, enfatiza a presidente da Abeeólica.
O mercado de energia eólica tem contribuído para a geração de empregos locais. O
setor responde por cerca de 150 mil postos de trabalho, dos quais cerca de 30 mil
empregos foram criados no ano passado, informa a Abeeólica.
Por outro lado, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) estima que
até 2026 a cadeia eólica possa gerar aproximadamente 200 mil empregos diretos e
indiretos. Os investimentos em parques eólicos atingiram os US$ 5,4 bilhões em 2016,
segundo a Abeeólica. A entidade diz que ainda não foram fechados os dados de 2017,
mas, as estimativas é de que os investimentos do setor no ano passado foram de pelo
menos US$ 3,5 bilhões.
Continua depois da publicidade
Elbia Gannoum diz que a tendência do setor de energia eólica é expandir e criar mais
empregos. Por outro lado, lembra que a ampliação dos negócios também está
vinculado ao dinamismo econômico.
“Existe um grande interesse no investimento em energia eólica e em infraestrutura de
forma geral. Do lado do investidor, existe muito dinheiro para investir – muita
disponibilidade de recursos. Um fator determinante para isso é a necessidade de mais
energia. Precisamos de uma economia mais dinâmica, um crescimento econômico
melhor para que haja necessidade de mais energia para implantarmos nossos
projetos”, afirma a presidente da Abeeólica.
Projeto no interior de Minas
O município de Janaúba, com 75 mil habitantes, no Norte de Minas, espera uma
guinada na economia local nos próximos anos, com a previsão de receber grandes
empreendimentos industriais. A expectativa vem dos investimentos na geração e
distribuição de energia eólica e solar fotovoltaica.
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) licitou duas linhas de transmissão de
energia que partem da Bahia em direção a Minas Gerais e que deverão contemplar
também a conexão de fontes de energia eólica e solar.
Uma das linhas de transmissão vai partir de Igaporã (BA) em direção a Presidente
Juscelino, na região Central de Minas. Segundo a Aneel, a entrada em operação da
linha está estimada para fevereiro de 2022, mas a entrega pode ser antecipada pela
empresa vencedora da licitação.
O empreendimento facilitará a distribuição da energia produzida nos parques eólicos
instalados nos municípios de Caetité, Guanambi e Igaporã, no Sudoeste da Bahia, com
a conexão ao Sistema Integrado Nacional (SIN).
Outra linha de transmissão sairá de Bom Jesus da Lapa, em direção a Pirapora, em
Minas. A rede deverá atender os projetos de grandes usinas de energia solar instaladas
na região, viabilizando a conexão ao SIN.
A expectativa é a linha Bom Jesus da Lapa/Pirapora entre em operação em 2019.
Janaúba vive a expectativa de receber grandes indústrias porque tem aumentado sua
capacidade de fornecimento de energia, como uma megausina de fonte solar, com
capacidade de 1GW.

Licitação
A Cemig informou que, como a concessão de transmissão do sistema elétrico é objeto
de licitação promovida pela Aneel, a companhia não terá participação na linha de
transmissão de Igaporã para Presidente Juscelino. Por outro lado, a obra faz parte de
um plano de expansão desenvolvido pela Cemig em conjunto com a Empresa de
Planejamento Energético, responsável pela licitação dessas instalações, que envolve
melhorias em diversas regiões do estado.
Ainda de acordo com a Cemig, “esse plano prevê um conjunto de linhas de transmissão
e subestações que permitirá não somente escoar o novo potencial de geração eólico a
ser instalado no Sul da Bahia, mas, principalmente, reforçar a capacidade transmissão
de energia interligando outras fontes de energia.”
Contas de luz continuam com bandeira verde em março
26/02/2018 – Fonte: Tribuna PR
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta sexta-feira, 23, que as
contas de luz terão bandeira verde no mês de março. Com isso, os consumidores não
terão que pagar taxa adicional no próximo mês. A bandeira verde está em vigor desde
janeiro.
A bandeira verde sinaliza condições de geração de energia favoráveis, com chuvas
chegando aos reservatórios das hidrelétricas. “Apesar da bandeira verde, é importante
que os consumidores mantenham as ações relacionadas ao uso consciente e combate
ao desperdício de energia elétrica”, informou a Aneel.
O sistema de bandeiras tarifárias leva em consideração o nível dos reservatórios das
hidrelétricas e o preço da energia no mercado à vista (PLD). No novo sistema, a
bandeira verde continua sem taxa extra. Na bandeira amarela, a taxa extra é de R$
1,00 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. No primeiro patamar da bandeira
vermelha, o adicional é de R$ 3,00 a cada 100 kWh. E no segundo patamar da bandeira
vermelha, a cobrança é de R$ 5,00 a cada 100 kWh.
O sistema de bandeiras tarifárias é uma forma diferente de cobrança na conta de luz.
O modelo reflete os custos variáveis da geração de energia. Antes, esse custo era
repassado às tarifas uma vez por ano, no reajuste anual de cada empresa, e tinha a
incidência da taxa básica de juros, a Selic. Agora, esse custo é cobrado mensalmente
e permite ao consumidor adaptar seu consumo e evitar sustos na conta de luz.
Devedores do Refis voltam a dar calote
26/02/2018 – Fonte: Tribuna PR
Devedores que aderiram ao último Refis – programa que dá desconto em multas e
juros de débitos tributários – já deram um calote de R$ 3,1 bilhões desde o início do
último programa, em maio de 2017. Na Receita Federal, esses contribuintes são
chamados de “viciados em Refis”: eles aderem ao programa de parcelamento,
conseguem os descontos e, em seguida, deixam de pagar novos impostos, à espera
do próximo Refis.
Um pente-fino feito pela Receita mostra que 1.320 contribuintes (entre os maiores
devedores) já foram notificados por terem deixado de pagar os tributos correntes após
aderirem ao Refis, que permitiu o parcelamento de débitos vencidos até abril de 2017.
O número deve crescer, pois o órgão já prepara um novo lote de cobrança bilionária.
Até agora, apenas 211 dos notificados regularizaram a situação.

Os contribuintes precisam quitar as parcelas em dia para manter os benefícios, sob
pena de serem excluídos do programa. A Receita Federal iniciou a cobrança dos valores
e conseguiu recuperar até agora R$ 1 bilhão, mas os outros R$ 2,1 bilhões ainda não
foram pagos pelos devedores.
A Receita é historicamente contra os parcelamentos especiais porque é comum os
contribuintes aderirem ao programa apenas para conseguirem comprovar naquele
momento sua regularidade fiscal – uma condição para firmar contratos com o setor
público ou participar de licitações. Com a certidão em mãos, porém, deixam de pagar
as chamadas “obrigações correntes”.
Parlamentares – muitos deles inclusive com dívidas com o Fisco – fizeram ao longo de
2017 forte pressão sobre o governo para melhorar as condições do Refis, lançado em
janeiro do ano passado e que acabou virando lei só em outubro.
Em meio às negociações, o Congresso conseguiu ampliar os descontos previstos em
multas (até 70%) e juros (até 90%). A justificativa era sempre dar condições aos
empresários afetados pela crise para regularizar a situação, voltar a ter capacidade de
investir e poder pagar suas obrigações em dia.
Recorrente
“Mas em todo parcelamento especial é a mesma coisa: a partir do momento em que
paga a primeira parcela, o contribuinte consegue tirar a CND (Certidão Negativa de
Débitos) e deixa de pagar em seguida. Esses são excluídos (do programa) logo”, diz o
coordenador de Cobrança da Receita Federal, Marcos Flores.
O efeito é danoso para as contas públicas não só após o parcelamento, mas também
em meio às negociações para a criação do programa. Diante de rumores sobre a
abertura de um Refis, os contribuintes deixam de pagar os tributos, usam o dinheiro
para outra finalidade (até investem para obter rendimentos) e aguardam o prazo para
o pagamento com descontos.
Foi o que ocorreu às vésperas do lançamento do último Refis. Quem aderiu ao
programa recolheu R$ 32,2 bilhões em tributos em janeiro de 2017, muito abaixo dos
R$ 42,1 bilhões pagos em janeiro deste ano.
Nos últimos dez anos, o Brasil já perdoou R$ 176 bilhões em juros e multa de dívidas
em nove programas de parcelamento tributário. O montante equivale a duas vezes o
rombo previdenciário no regime próprio dos servidores públicos da União.
Mais da metade dos que aderem ao Refis é excluída
26/02/2018 – Fonte: Tribuna PR
Quem ficou devendo tributos vencidos a partir de maio do ano passado e não efetuar
o pagamento está sujeito à exclusão do Refis.
Nesse caso, o contribuinte perde os descontos e passa a dever o valor original do
débito, inclusive com multas e juros. A Receita Federal planeja iniciar o cancelamento
das adesões já no mês de março.
Dos cerca de 90 mil contribuintes que aderiram ao Refis, a estimativa da Receita é de
que 50% a 70% acabem sendo excluídos do programa por deixarem de pagar as
parcelas.
Esse é o porcentual histórico dos que ingressam no parcelamento e acabam sendo
excluídos.

Meirelles descarta corte de impostos
26/02/2018 – Fonte: Tribuna PR
O processo de redução do imposto de renda para empresas no mundo – recentemente,
Estados Unidos e Argentina fizeram esse movimento – tem aumentado a pressão dos
grupos brasileiros sobre o governo. O argumento é de que, com o novo cenário, as
empresas nacionais perdem competitividade. O ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles, porém, defendeu, em entrevista ao Estadão/Broadcast, a manutenção da
atual tributação.
A pressão pela queda do imposto no Brasil se intensificou depois que os EUA
reduziram, em dezembro, de 35% para 21% as alíquotas para as empresas. A
Argentina, principal sócio do Brasil no Mercosul, aprovou um corte gradual, que levará
a alíquota de 35%, em 2017, para 25% até 2020. No Brasil, a alíquota média do IR é
de 34%.
Meirelles reconheceu que tem recebido reivindicações para que o Brasil acompanhe o
movimento internacional. Mas afirmou que o governo não pretende mexer na
tributação. “A renda grande vem da distribuição de capital, e isso é o que é tributado
no lucro das empresas”, disse. “Pela distribuição de renda e concentração, eu acho
que justifica manter uma alíquota elevada na tributação das empresas. O imposto que
incide de fato sobre o alto rendimento é o das empresas que distribuem dividendos”,
disse.
Como mostrou o jornal O Estado de S. Paulo, levantamento realizado pela Ernst &
Young para a Confederação Nacional das Indústrias (CNI) revelou que a tendência vai
além de EUA e Argentina. Desde 2015, pelo menos mais oito países cortaram impostos
corporativos: Bélgica, Espanha, França, Itália, Irlanda, Japão, Noruega e Reino Unido.
A Holanda apresentou projeto nesse sentido em outubro. A média da alíquota
corporativa nos 35 países que compõem a Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) passou de 32%, no ano 2000, para atuais 24%,
mostrou o estudo.
Em janeiro, o diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Abijaodi, disse ao
Estado que essa situação pode ser bastante prejudicial às empresas brasileiras,
afastando investimentos, por exemplo. “Não estamos dizendo que da noite para o dia
o investimento estrangeiro no Brasil vai desaparecer, mas estamos alertando para
uma situação que nos levará a uma trajetória de declínio.”
Por etapas
Para Meirelles, porém, a mudança na tributação para a redução das distorções na
cobrança do Imposto de Renda das Pessoas Físicas (IRPF) é importante, mas deve ser
feita “por etapas”. Nesse caso, disse, o que se discute “um pouco mais” é a alteração
na cobrança dos contribuintes com salários mais elevados.
Dados da Receita mostraram um aumento da renda dos mais ricos mesmo no período
mais agudo da recessão, em 2016. Segundo Meirelles, o aumento da renda daqueles
que já têm um rendimento maior não vai para o consumo, mas para aplicações. “É aí
que existe o maior benefício tributário até agora.”
Ele lembrou que o governo enviou ao Congresso Nacional, no ano passado, uma
proposta de tributação de fundos exclusivos que visa a capturar e tributar essa
poupança adicional, mas que ainda não foi aprovada.
Meirelles tem a avaliação, porém, de que a renda mais elevada não vem
necessariamente do salário. “Se discute o salário de alguns funcionários públicos. Isso

em valor agregado é menor. O que é importante de fato é a tributação empresarial”,
disse.
Na defesa da redução do imposto, o setor empresarial alega que a onda mundial de
cortes na tributação deixa o Brasil cada vez mais isolado no grupo de países com
alíquotas próximas de 35% sobre o lucro corporativo. Ao lado da Índia, o País está no
topo do ranking entre os países do G-20 e do Brics.
Meirelles: meta é reduzir em 70% tempo que empresa gasta para pagar
impostos
26/02/2018 – Fonte: Tribuna PR
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta sexta-feira, 23, em palestra
para empresários na capital cearense, que a meta do governo federal é reduzir em
70% o tempo que uma empresa gasta para pagar impostos no Brasil. Segundo ele,
estudo de uma instituição internacional mostra que uma empresa brasileira gasta hoje,
em média, 2,6 mil horas para pagar impostos.
“O problema no Brasil não é só a alta carga de impostos, é a dificuldade de pagar
impostos”, afirmou. Para ele, o tempo de 2,6 mil horas gastas por uma companhia é
“absolutamente inviável”. “Nossa meta é cortar esse tempo em 70%”, afirmou no
evento, que é promovido pelo Lide Ceará. Segundo ele, essa redução deve ser
aprovada junto com a reforma tributária a ser votada pelo Congresso Nacional,
chamada por ele de “simplificação tributária”.
Na palestra, Meirelles fez uma revisão de sua gestão no Ministério da Fazenda. Ele
afirmou que, “com muito trabalho”, conseguiu reverter a maior recessão da história
do Brasil que ocorreu nos últimos anos. “Tínhamos situação fiscal em processo de piora
constante. Conseguimos reverter com muito trabalho”, afirmou, citando reformas
aprovadas pelo governo, como o teto de gastos públicos e mudanças na legislação
trabalhista.
O ministro apresentou números do PIB, de consumo de bens duráveis, inflação,
investimentos, emprego e massa salarial real (descontada a inflação). Segundo ele,
as taxas de crescimento aumentam com as reformas. Ele reforçou que a meta do
governo é gerar este ano 2,5 milhões de novos empregos formais no País. “Isso mostra
não só que haverá mais emprego e renda, como mais consumo”, declarou.
Meirelles citou ainda a agenda de 15 projetos anunciada nesta semana pelo governo
como “pauta prioritária” para compensar a não aprovação da reforma da Previdência.
Ele ressaltou em especial a criação do cadastro positivo e a duplicata eletrônica, que,
segundo ele, vai baixar o custo de crédito para pequenas e médias empresas.
A reforma trabalhista e a moralização do acesso à Justiça
26/02/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
Não há mais impunidade para as reclamações infundadas e abusivas
Todo trabalhador brasileiro pode – e deve – recorrer à Justiça quando seus direitos e
benefícios, previstos na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e na Constituição
Federal, são desrespeitados.
Mas, infelizmente, os Tribunais Regionais do Trabalho lidam diariamente não só com
reclamações bem fundamentadas, mas também com outras inconsistentes ou que
envolvem indenizações descabidas.

Este é um cenário que já começou a mudar após a implantação da reforma trabalhista,
que teve por objetivo primordial regulamentar novas formas de contratação de
trabalhadores, bem como sua relação com o empregador.
Por que isso acontecia? Porque era muito fácil para o trabalhador – e não trazia
qualquer “risco” financeiro – iniciar um processo trabalhista. Em muitos casos,
especialmente se ainda não estava trabalhando, o reclamante conseguia acesso à
Justiça gratuita, o que o isentava de custas processuais.
Quase sempre as empresas acionadas já se antecipavam a fazer algum tipo de acordo,
já prevendo que estavam em desvantagem – ou porque realmente deviam algo ou
pelo simples fato de serem o empregador, a parte “mais forte”.
E, se o empregado perdia, ele simplesmente perdia, não tinha de arcar com qualquer
tipo de despesa como honorários advocatícios da parte contrária, perícias ou custas
do processo.
A possibilidade de perder dinheiro, além do processo, certamente inibiu grande parte
das demandas
Esta realidade fez com que os Tribunais Regionais do Trabalho em todo o país
recebessem, em média, 200 mil novos casos em primeira instância por mês, segundo
dados do Tribunal Superior do Trabalho.
Antes de a reforma trabalhista entrar em vigor, o volume foi ainda maior. Porém, em
dezembro de 2017, primeiro mês em que já se aplicavam as mudanças, este número
despencou para 84,2 mil.
Há duas razões que podem explicar esta queda. Uma delas envolve dúvidas sobre
como os juízes vão aplicar a nova lei.
A Justiça do Trabalho é dividida por regiões. Cada uma tem o seu entendimento, e
leva um tempo até que estas questões sejam submetidas ao Tribunal Superior do
Trabalho. Não há previsão sobre quando haverá consolidação ou o entendimento de
muitas delas.
Outra razão é que, caso o empregado perca o processo, ele pode ser condenado a
pagar as custas processuais da parte vencedora, bem como os honorários de
sucumbência, que envolvem as perícias e despesas com os advogados. A possibilidade
de perder dinheiro, além do processo, certamente inibiu grande parte das demandas.
O que se pode afirmar, com certeza, é que o Direito Trabalhista ainda enfrenta o
desafio de entender todas as mudanças que vieram com a reforma e ver como elas
vão funcionar – ou não – na prática.
Independentemente de eventuais dúvidas e inseguranças, a boa notícia é saber que
não há mais impunidade para as reclamações infundadas e abusivas. É a moralização
do acesso à Justiça trabalhista.
Renato Tardioli é advogado.

Salário mínimo no Brasil pode ser congelado até 2020, diz projeção
26/02/2018 – Fonte: Tribuna PR
A Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado aponta que há risco de não
cumprimento do teto de gastos no ano que vem, o que obrigaria o governo a
cortar despesas e até congelar as aposentadorias e pensões

Foto: Arquivo
Quem respirou aliviado ao ver que o governo pode ter jogado a toalha sobre a reforma
da Previdência, com a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro,
pode começar a ficar preocupado com a possibilidade de um congelamento no salário
mínimo em 2020. Projeção da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado aponta
que há risco de não cumprimento do teto de gastos já no ano que vem, o que obrigaria
o governo a cortar despesas e congelar novos gastos, inclusive com aposentadorias e
pensões.
Na segunda-feira (19), os técnicos do IFI anunciaram novas projeções econômicas,
que sinalizam que a margem de gastos que o governo pode cortar está muito
comprimida para os próximos anos, indicando que é possível que já em 2019 o governo
tenha de realizar cortes mais profundos nos gastos para cumprir o teto fiscal.
Limite de gastos
Pela regra do Teto de Gastos aprovada em 2016, caso o governo não consiga cumprir
com seu limite de gastos ano a ano (que é limitado ao crescimento registrado no ano
anterior mais a inflação), fica proibida qualquer medida que aumente a despesa
governamental. Dentre elas, a concessão de aumentos salariais, novas contratações
pelo serviço público, realização de concursos, novos auxílios e bônus e até mesmo a
criação de despesas obrigatórias, o que se aplica ao salário mínimo.
“Em 2019, a margem fiscal já vai ficar inviável de ser cumprida”, afirmou Felipe Salto,
diretor-executivo do IFI. Segundo o especialista, da parte do Orçamento que pode ser
cortado, a chamada margem fiscal, ficará muito comprimida já no ano que vem, o que
pode indicar que caso ocorra qualquer imprevisto, o governo pode não conseguir
cumprir o teto. Este ano, a parte de gastos que pode ser cortada é aproximadamente
R$ 40 bilhões, passando a R$ 24 bilhões em 2018 e R$ 8 bilhões em 2020.
Esses valores já retiram da margem cerca de R$ 75 bilhões que, apesar de poderem
ser cortados por lei não são cortadas ou implicariam a interrupção de funcionamento
dos prédios públicos do Poder Federal.
Atualmente, quase 70% das despesas do governo são com gastos de pessoal e
transferência de renda, rubricas que são dependentes do valor do salário mínimo,
atualmente em R$ 954 para 2018.
Índices positivos
Apesar do cenário sombrio, o IFI melhorou sua projeção para outros indicadores
econômicos. A produção industrial cresceu mais que o esperado no ano passado e há
dados que mostram que o trabalho sem carteira assinada cresceu 5,7% em dezembro

do ano passado, o que sinaliza que o emprego com carteira assinada também deve
mostrar melhora este ano.
IBGE mostra que recuperação do emprego favorece homens brancos
26/02/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Taxa de desemprego demora mais para ceder entre mulheres e pessoas
negras ou pardas

Ofertas de emprego são anunciadas no centro de São Paulo - Danilo Verpa/Folhapress
Mesmo precária, a reação do mercado de trabalho segue favorecendo trabalhadores
do sexo masculino e que se declaram brancos.
Num universo de 12,3 milhões de desempregados, as disparidades entre homens e
mulheres e, principalmente, entre brancos e negros ou pardos, permanece grande.
A taxa de desemprego encerrou 2017 em 11,8% em relação a 12% registrados em
igual trimestre de 2016, segundo a Pnad Contínua, do IBGE. Entre os homens o
desemprego é menor: 10,5% ante 13,4% entre elas.
Se o corte for feito por cor, porém, o quadro é ainda mais preocupante.
A taxa de desemprego entre brancos (ambos os gêneros), de 9,5%, é a menor. Em
contraposição, a desocupação entre pardos encerrou o ano em 13,6%, e, entre negros,
chegou a 14,5%.
Chama a atenção ainda que pretos e pardos juntos representavam 63,8% dos
desempregados no fim do ano passado, acima dos 62% de 2012.
Para as mulheres, houve certa melhora. Elas são 50,7% da população desocupada
ante 49,3% dos homens, percentual que era de 55,5% no início da série.
Se o recorte for o rendimento, as mulheres ganham 76% do rendimento médio deles,
de R$ 2.697. Já o salário de negros e pardos é 57% dos brancos, ou mais de R$ 1.100
a menos no contracheque no fim do mês. O mais curioso é que o percentual não se
mexeu desde o início da série, em 2012.
Para Fernando de Holanda Barbosa Filho, do Ibre/FGV, o mercado de trabalho segue
ruim para todo mundo, em uma retomada muito marcada pela informalidade.
"São 3 milhões de postos de trabalho criados a partir de março de 2017, dois terços
na informalidade, em que mulheres e negros têm maior representação em razão da
baixa escolaridade", diz.
De fato, trabalhadores negros estão muito presentes em setores que sofreram mais
com a crise, como a construção civil e os serviços. Mas isso não explica tudo.
"Há também a discriminação e a questão da falta de oportunidades", diz Thiago Xavier,
da Tendências.
Pesquisa da Fundação Seade joga mais luz sobre o problema: a diferença salarial entre
negros e brancos cresce inclusive conforme sobe a escolaridade dos dois grupos.

Em São Paulo, negros com nível superior ganham 65% do salário de brancos, o que
sugere que a questão vai além da qualificação.
"É preciso um processo mais amplo para mudar as coisas", afirma Xavier, que prevê
taxa de desemprego média ainda alta, de 12,4% em 2018.
É possível que reforma da Previdência fique para 2019, admite Meirelles
26/02/2018 – Fonte: Tribuna PR
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, admitiu nesta sexta-feira, 23, que “é
possível” que a votação da reforma da Previdência só seja votada no Congresso
Nacional em 2019. Segundo ele, tudo dependerá da intervenção federal na segurança
pública do Estado do Rio de Janeiro, que passou a ser uma “prioridade” do governo
Michel Temer.
“É possível (que fique para 2019). Vai depender um pouco de quanto terminar a
intervenção no Rio”, afirmou, lembrando que, enquanto durar a intervenção, o
Congresso Nacional não poderá aprovar emendas constitucionais, como a da reforma
da Previdência. Pelo decreto editado pelo presidente Michel Temer, a intervenção, a
princípio, vai durar até 31 de dezembro deste ano.
“Esperamos que a reforma possa ser votada ainda este ano, mas evidentemente que
a situação de segurança no Rio é de tal seriedade, e com um problema que vinha se
agravando há muitos anos, que chegou o momento em que o governo teve que intervir
e colocou isso como uma prioridade. Mas a reforma da Previdência continuar sendo
prioridade absoluta, tão logo terminada intervenção, vai ser votada”, acrescentou o
ministro.
Meirelles afirmou que a não votação da reforma foi um dos principais motivos que
provocaram o rebaixamento da nota de crédito do Brasil pela agência de classificação
de risco Fitch, anunciada nesta sexta.
“Existia uma expectativa de aprovação no ano passado, que, de fato, não foi possível,
não foi viável, mas que é a dinâmica normal parlamentar e etc. O Brasil vive numa
democracia, o Congresso é soberano”, declarou.
O que acontece sem reforma? ‘Vamos ficar velhos e pobres’, diz Paulo Tafner
26/02/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
País terá cada vez mais idosos e menos trabalhadores para sustentar a
Previdência. Paulo Tafner, especialista no assunto, diz que a solução seria
elevar – e muito – a produtividade, mas a falta de reforma e o colapso das
contas públicas jogam contra

Marcelo Andrade/Gazeta do Povo
Os brasileiros estão tendo menos filhos e vivendo mais, o que faz crescer a população
idosa e, dentro de poucos anos, isso passará a limitar a força de trabalho. Vários países
já passaram por essa transição, que é alimentada pela maior participação da mulher
no mercado de trabalho e pelos avanços na qualidade de vida.

São fenômenos positivos sob vários aspectos, mas que também têm sérias implicações
sobre nosso sistema previdenciário, que é de repartição simples, em que as
contribuições de quem está na ativa bancam o benefício de quem já se aposentou.
Com o passar do tempo, haverá cada vez mais gente recebendo benefícios da
Previdência e menos trabalhadores para sustentá-la. Em 1980, o país tinha 9,2
pessoas em idade de trabalhar para cada idoso. Em 2020, serão 4,7 ativos por inativo.
Em 2060, a relação será de apenas 1,6 por um.
“Minha neta terá um velhinho para chamar de seu”, diz Paulo Tafner, pesquisador da
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e um dos principais especialistas
em Previdência do país. Ele esteve em Curitiba na última terça-feira (20) para falar a
empresários reunidos no Câmpus da Indústria, da Federação das Indústrias do Estado
do Paraná (Fiep).

Paulo Tafner, especialista em Previdência: “Se o Brasil fosse um país rico, poderia se
conformar em crescer só um pouquinho e manter sua riqueza. Mas não. O Brasil é um
país medianamente pobre. Então nós vamos ficar velhos e pobres”.Gelson Bampi
A questão é que, apesar da rápida transição demográfica, o Brasil ainda é um país
relativamente jovem, mas já gasta com Previdência o mesmo que nações ricas e
envelhecidas. E essa despesa cresce bem mais rápido que a quantidade de idosos. De
1988 para cá, a população com 60 anos ou mais aumentou 86%. O gasto com
aposentadorias e pensões, em relação ao tamanho da nossa economia, disparou
256%.
Apenas uma década atrás, o governo federal usava 37% de sua receita para pagar as
despesas do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e do Benefício de Prestação
Continuada (BPC), destinado a idosos e deficientes pobres. No ano passado, essas
rubricas consumiram 53% da arrecadação. Se incluída a Previdência dos servidores da
União, o comprometimento do caixa se aproxima de 60%.
A explicação, segundo Tafner, está na legislação, que permite a aposentadoria a
pessoas que ainda têm plena capacidade de trabalho. De acordo com o pesquisador,
um terço das mulheres que se aposentam por tempo de contribuição tem menos de
50 anos. E 40% dos homens conseguem o benefício com menos de 55.
As regras, diz o pesquisador, já deveriam ter mudado. Mas não mudarão tão cedo. Na
segunda-feira (19), um dia antes da palestra de Tafner na Fiep, o governo suspendeu
a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que reforma a legislação
previdenciária, que não pode ser aprovada enquanto vigorar a intervenção federal no
Rio de Janeiro.
Com regras defasadas e menos trabalhadores para sustentar cada aposentado, será
preciso que cada um deles produza mais. Ou seja, que a produtividade do país cresça,
e muito. Mas as perspectivas são sombrias.
A Previdência consumirá uma fatia cada vez maior do Orçamento, deixando menos
dinheiro para outras políticas públicas e os já baixíssimos investimentos federais (em
2019, por exemplo, o governo cortará R$ 14 bilhões de outras áreas para bancar
gastos previdenciários que seriam poupados em caso de reforma).

Ao mesmo tempo, a dívida pública caminhará mais rápido para a insolvência,
mantendo lá em cima o custo do crédito e multiplicando os riscos de qualquer negócio.
Resultado: a economia terá menos condições de crescer.
“Se o Brasil fosse um país rico, poderia se conformar em crescer só um pouquinho e
manter sua riqueza. Mas não. O Brasil é um país medianamente pobre. Então nós
vamos ficar velhos e pobres. Estamos fazendo uma escolha trágica”, diz Tafner.
Confira trechos da entrevista que ele concedeu à Gazeta do Povo e à Agência Fiep
de Notícias:
Reforma mais dura
“Se o presidente eleito tiver um mínimo de responsabilidade fiscal e quiser o bem para
o país, ele vai apresentar uma proposta de reforma da Previdência. E a reforma vai
ter que ser dura, mais dura do que esta [abandonada pelo governo Temer]. Não
teremos muito tempo de transição, por exemplo.
Vai ter que ser uma transição curta. Vai ter que igualar muito rapidamente homem e
mulher. Não vai ter a ‘mamatinha’ de 65 e 62 anos, vai ser tudo igual. É isso. Nós
escolhemos um caminho ruim, um caminho de decisões radicais. Já perdemos muito
tempo. A PEC estava pronta para ser votada desde junho do ano passado. Então
significa adiar de junho de 2017 para provavelmente junho ou julho de 2019.
Perdemos dois anos, e não um só.”
O que pode ser feito sem a PEC
“Diante da intervenção no Rio de Janeiro, não se pode mexer em coisas que estão
definidas na Constituição, como idade de aposentadoria e tempo de contribuição. Mas
a legislação ordinária, infraconstitucional, pode ser votada normalmente. E há muito
o que fazer.
Podem ser feitas mudanças na fixação do valor do benefício, nas regras de pensão,
nos regimes próprios de previdência dos servidores da União, estados e municípios.
Obviamente que não é uma reforma completa, mas são mudanças que teriam efeitos
positivos.
A regra 85/95, por exemplo, é uma regra de fixação do valor do benefício. Ela foi um
erro, uma contrarreforma, cujo resultado foi aumentar a despesa, porque aumenta
muito o valor do benefício. Quando ela foi aprovada, em 2015, calculei que aumentaria
o gasto, no caso dos homens, em 15% até 2030. No caso das mulheres, aumentaria
em 28%. Revogá-la já seria um bom começo.”
Riscos para a economia
“Lamento que tenhamos perdido a oportunidade de fazer uma reforma. É uma pena
que a gente continue autorizando mulheres a se aposentar com menos de 50 anos, e
homens com 52, 53 anos. Isso pode ser bom para uma pessoa, óbvio, mas é péssimo
para o filho dela, o neto dela e o país, em todos os sentidos. Porque compromete a
nossa capacidade de gerar riqueza.
Quando dizemos que a Previdência vai consumir o Orçamento, significa duas coisas.
Primeiro, que não haverá dinheiro para as demais políticas públicas e nem tampouco
para investimento.
Quando o governo investe num porto, aeroporto ou rodovia, provoca um efeito enorme
de permitir e baratear o transporte de produtos, serviços e pessoas. Se o governo não
faz isso, a capacidade de crescimento da economia é menor. O segundo ponto é que,
sem reforma, a relação entre dívida pública e PIB sai do controle. Torna-se
insustentável.
O governo terá de pagar taxas de juros muito mais altas. E depois vai dar um default.
Não vai pagar. Talvez as pessoas não saibam, mas quando fazem uma pequena

aplicação, o banco pega esse dinheiro e aplica a maior parte em títulos públicos.
Quando a Grécia deu calote, os credores eram alemães, em sua maioria.
No Brasil, 90% da dívida está nas mãos de brasileiros. Se o governo der um calote,
será nos brasileiros. Vai chegar para o funcionário da Petrobras, cujo fundo de pensão,
o Petros, tem 80% do dinheiro aplicado no Tesouro, e falar: ‘Estava pensando em se
aposentar ganhando R$ 15 mil? Não vai mais’.”
Velhos e pobres
“Nós vamos terminar, no início da próxima década, o ciclo de expansão do número de
pessoas em idade de trabalhar, conhecido como bônus demográfico. Então, além de
não termos o investimento, também não teremos material humano para crescer.
Uma saída seria aumentar a produtividade, mas não estamos nesse caminho. A gente
faz péssimas escolhas, há muito tempo. Brasil e Japão tinham a mesma produtividade
nos anos 1960.
O Japão disparou e nós ficamos. Nos anos 1980, Brasil e Coreia do Sul tinham a mesma
produtividade. A Coreia disparou, nós ficamos. E agora a China está nos ultrapassando.
Se o Brasil fosse um país rico, poderia se conformar em crescer só um pouquinho e
manter sua riqueza. Mas não. O Brasil é um país medianamente pobre. Então nós
vamos ficar velhos e pobres. Estamos fazendo uma escolha trágica.”
Reforma impopular
“Eu nunca vi uma reforma da Previdência em que a população saia batendo palmas.
Quando você tira o privilégio de alguém, para ele é uma perda. Ele é eleitor, ele vai
para a rua. Mas o filho dele, o neto que ainda vai nascer, que seriam beneficiados por
uma reforma, eles não têm voz, não têm expressão.
Então, entre os que se manifestam, a grande maioria é contra uma reforma.
Entretanto ela tem de ser feita. Se você fizer uma consulta popular entre as crianças
de três a cinco anos que precisam tomar injeção para combater uma infecção, tenho
certeza de que 99% vão dizer que não querem. Mas um pai ou mãe responsável, a
despeito da opinião dos filhos, vão aplicar a injeção, se é esse o tratamento
recomendado.”
A Previdência nas eleições
“Vamos ouvir muito discurso evasivo, populista, irresponsável durante a campanha
eleitoral. Acho difícil que um candidato tenha chance de vitória falando que vai fazer
uma reforma previdenciária. Por mais certo que esteja, ele tende a perder voto.
O próprio presidente Lula, durante a campanha de 2002, jamais falou de reforma da
Previdência. E no entanto, no primeiro ano de governo, ele fez uma reforma no setor
público, que é base eleitoral dele.”
Aço brasileiro não compete com o americano, diz governo
26/02/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Comitiva vai aos EUA defender setor contra sanções do governo Trump

Unidade da CSN, onde é feita a transformação de ferro líquido em aço líquido, em
Volta Redonda (RJ) - Antônio Gaudério/Folhapress

O governo brasileiro vai argumentar que o aço exportado para os EUA não concorre
com o produto feito no país, na tentativa de evitar barreiras à entrada no mercado
norte-americano.
O presidente Donald Trump decidirá até 19 de abril se levanta proteção contra o aço
importado, uma de suas promessas de campanha para aumentar a fabricação local e
gerar empregos.
Após investigar os principais exportadores aos EUA, desde abril de 2017, o
Departamento de Comércio americano fez três recomendações, que poderão ser
eleitas por Trump.
A primeira seria aplicar uma tarifa de 24% a todas as importações de aço. A segunda
seria criar cotas que limitem o volume de produtos importados. A terceira, a mais
temida pelo Brasil, seria fixar uma tarifa de 53% sobre o aço de 12 grandes
fornecedores —o Brasil é o segundo país que mais vende produtos siderúrgicos aos
EUA, atrás apenas do Canadá.
Comitiva liderada pelo ministro da Indústria e Comércio Exterior, Marcos Jorge de
Lima, desembarca em Washington neste fim de semana para conversas bilaterais com
o secretário de comércio, Wilbur Ross, na próxima terça-feira (27).
O encontro já estava combinado, mas o Brasil inseriu o aço na agenda prioritária de
negociação entre os dois países após a decisão do Departamento de Comércio,
divulgada no último dia 16.
“Esperamos obter uma sinalização positiva por parte dos americanos. Esperamos que
eles considerem excluir o Brasil, caso haja sanção”, disse Jorge nesta sexta-feira
(23) em Brasília.
Executivos de siderúrgicas brasileiras também irão aos EUA, para atividades com
representantes do setor privado americano, segundo o ministro, na tentativa de somar
esforços a favor do produto brasileiro.
Jorge afirma que os empresários irão conversar principalmente com os produtores de
carvão, importado pelo Brasil para a queima nas siderúrgicas.
O principal argumento brasileiro é que 80% da exportação aos EUA são produtos
semimanufaturados, que sofrem novo processo de industrialização quando chegam ao
país.
Além disso, a produção local americana não daria conta de abastecer as
siderúrgicas com esse tipo de aço, que é uma matéria-prima.
Outro argumento a ser observado na negociação é a relação comercial e de
investimentos entre os dois países. A corrente de comércio, enfatizou Jorge, soma US$
51 bilhões.
ANÁLISE POLÍTICA
As alegações não são novas, uma vez que os investigadores americanos colheram
informações com produtores e com o governo brasileiro no último ano.
A diferença, segundo Jorge, é que serão apreciados agora sob uma análise política,
que leva em conta a relação entre os dois países, além das especificidades técnicas do
setor siderúrgico.
“Não se trata de uma medida ortodoxa de comércio”, afirmou o secretário de comércio
exterior, Abrão Neto.

O Brasil contesta na OMC (Organização Mundial do Comércio) medidas de proteção ao
aço acionadas pelos EUA e, em 2016, abriu formalmente um processo (painel) contra
o país.
O ministério observa, porém, que muitas siderúrgicas brasileiras se instalaram nos
EUA, em investimentos que somam US$ 11 bilhões.
“O Brasil não oferece riscos ao mercado americano, somos parceiros estratégicos”,
afirmou.
Além do aço, Brasil e EUA têm na agenda outros assuntos a tratar, como medidas de
facilitação do comércio e padronização para registro de patentes industriais.
O Brasil exportou US$ 2,6 bilhões em produtos siderúrgicos aos EUA no ano passado.
O governo ainda não sabe o impacto que a barreira poderia provocar no país ou no
setor de aço. Porém, o mercado americano é um dos principais destinos de produtos
industriais brasileiros no exterior.
Câmbio para fim de 2018 segue em R$ 3,30, prevê Focus
26/02/2018 – Fonte: EM.com
O Relatório de Mercado Focus divulgado na manhã desta segunda-feira, 26, pelo Banco
Central (BC), mostrou que a projeção para a cotação da moeda americana no fim de
2018 seguiu em R$ 3,30. Há um mês, ela já estava neste patamar. O câmbio médio
de 2018 seguiu em R$ 3,28, ante R$ 3,30 de um mês atrás.
No caso de 2019, a projeção dos analistas do mercado financeiro para o câmbio no
fim do ano seguiu em R$ 3,39, ante R$ 3,40 previstos quatro semanas atrás. A
expectativa para o câmbio médio continuou em R$ 3,34, ante os R$ 3,35 vistos quatro
semanas atrás.
IPCA para 2018 cai de 3,81% para 3,73%, aponta Focus
26/02/2018 – Fonte: EM.com
Os economistas do mercado financeiro alteraram novamente suas projeções para a
inflação de 2018. O Relatório de Mercado Focus divulgado na manhã desta segundafeira, 26, pelo Banco Central (BC), mostra que a mediana para o IPCA este ano caiu
pela quarta semana consecutiva, de 3,81% para 3,73%.
Há um mês, estava em 3,95%. Já a projeção para o índice de 2019 permaneceu em
4,25%, mesmo porcentual anotado há quatro semanas.
Na prática, as projeções de mercado agora divulgadas no Focus indicam que a
expectativa é de que a inflação em 2018 fique dentro da meta, de 4,5%, com margem
de tolerância de 1,5 ponto porcentual (índice de 3,0% a 6,0%). Para 2019, a meta é
de 4,25%, com margem de 1,5 ponto (de 2,75% a 5,75%).
Confiança da construção cai 1,2 ponto em fevereiro ante janeiro, revela FGV
26/02/2018 – Fonte: EM.com
O Índice de Confiança da Construção (ICST), medido pela Fundação Getulio Vargas
(FGV), caiu 1,2 ponto em fevereiro ante janeiro, alcançando 81,4 pontos. Segundo a
FGV, a queda do indicador teve influência do menor otimismo dos empresários em
relação às perspectivas de curto prazo. O Índice de Expectativas (IE) recuou 3,2
pontos, para 92,7 pontos, devolvendo a alta de janeiro. O otimismo dos empresários
com a situação dos negócios nos seis meses seguintes diminuiu 3,3 pontos, para 94,9
pontos.

O coordenador da Sondagem da Construção, Itaiguara Bezerra, avalia que a redução
do IE não indica uma mudança definitiva no humor dos empresários do setor, mas é
um sinal de que o caminho a ser percorrido "não será fácil".
PUBLICIDADE
"Após oito meses de altas consecutivas, o otimismo dos empresários arrefeceu. Houve
um ajuste nas expectativas de curto prazo, mas, de modo geral, o empresariado ainda
se mostra confiante com a situação corrente dos negócios", disse Bezerra nesta
segunda-feira, 26.
Apesar da queda nas expectativas, a satisfação dos empresários com a situação atual
continua relativamente estável, conforme a FGV. O Índice de Situação Atual (ISA)
subiu 0,6 ponto, para 70,5 pontos, o maior nível desde julho de 2015 (71,7 pontos).
Os dois quesitos que integram o subíndice avançaram: o indicador que mede o grau
de satisfação com a situação corrente dos negócios teve alta de 0,6 ponto, para 73,7
pontos; e o de percepção em relação à carteira de contratos cresceu 0,7 ponto, para
67,5 pontos.
A melhora do ISA-CST foi puxada pelos segmentos de Infraestrutura e de Serviços
Especializados: 0,8 e 1,9 ponto, respectivamente. Já o segmento de Edificações, teve
uma queda de 0,1 ponto. "Mesmo com a tímida melhora da situação atual, o quadro
ainda é de muita incerteza, principalmente política, o que reflete nas decisões de
investimento, tanto do Governo quanto do setor produtivo." avalia, Itaiguara Bezerra.
O Nível de Utilização da Capacidade (Nuci) do setor da construção caiu 0,7 ponto
porcentual, atingindo 65,5%. O Nuci de Mão de Obra e o de Máquinas e Equipamentos
tiveram quedas da mesma magnitude.
A edição de fevereiro de 2018 coletou informações de 679 empresas entre os dias 1º
e 22 deste mês. A próxima divulgação da Sondagem da Construção ocorrerá em 26
de março de 2018.

