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Quinta-feira


REAJUSTADOS OS PISOS SALARIAIS DO PARANÁ PARA 2018



SENADO APROVA PROJETO QUE FACILITA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PEQUENA
EMPRESA



INDÚSTRIA NO BRASIL CRESCE EM FEVEREIRO E TEM MAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO
EM

7 ANOS, MOSTRA PMI



REFIS DE TEMER VAI PERDOAR R$ 62 BI, O DOBRO DO PREVISTO



EM ‘DIA D’, STF VOTA ACORDO QUE REPARA PERDAS DA POUPANÇA COM PLANOS
ECONÔMICOS



PRÊMIO DE SEGUROS DE VIDA ULTRAPASSA O DO SEGMENTO AUTOMOTIVO PELA 1ª
VEZ



TAXA DE INVESTIMENTO CAI PARA 15,6%, A MENOR DESDE 1996



EXPORTAÇÕES DE MÁQUINAS VÃO SUPERAR US$ 10 BI EM 2018, PREVÊ ABIMAQ



RANDOLFE APONTA DESEMPREGO PARA CONTESTAR EFICÁCIA DA REFORMA
TRABALHISTA



LINDBERGH FARIAS APONTA AUMENTO DO DESEMPREGO E CRITICA POLÍTICA
ECONÔMICA



REDUÇÃO DA BUROCRACIA FAVORECE AVANÇO DAS RELAÇÕES COMERCIAIS, DIZ
ESPECIALISTA



ECONOMIA BRASILEIRA CRESCE 1% EM 2017 E CONFIRMA RECUPERAÇÃO



MARCOS JORGE: OS NÚMEROS DA ECONOMIA NOS MOSTRAM QUE ESTAMOS NO
CAMINHO CERTO



GRUPO TÉCNICO DE SERVIÇOS DA CAMEX DEFINE PLANO DE TRABALHO



TEMER DIZ QUE RESULTADO DO PIB DE 2017 REPRESENTA ESPERANÇA PARA PAÍS



VEJA 10 FATORES QUE EXPLICAM O CRESCIMENTO DO PIB EM 2017



REFORMA TRIBUTÁRIA NÃO VAI REDUZIR CARGA DE IMPOSTOS, DIZ MEIRELLES



CORREÇÃO: SENADO APROVA MP DO FUNRURAL E DO MICROCRÉDITO PRODUTIVO



ECONOMIA DO BRASIL FICA PRATICAMENTE ESTAGNADA NO FINAL DE 2017 E
CRESCE

1% NO ANO



BRASIL JÁ ESTÁ CRESCENDO A UM RITMO DE 2% AO ANO NESTE MOMENTO, DIZ
MINISTRO DO

PLANEJAMENTO



TEMER: MEIRELLES E SUA EQUIPE FIZERAM EXCELENTE TRABALHO NA ECONOMIA



COM PEDIDO DE ADESÃO À OCDE, BRASIL SE COMPROMETE COM POLÍTICAS, DIZ
MEIRELLES



DOS 6 PAÍSES SOLICITANDO ADESÃO À OCDE, BRASIL É MELHOR POSICIONADO,
DIZ

GURRÍA



PREÇO DO FRETE DE ENCOMENDAS FICA MAIS CARO A PARTIR DE MARÇO



CHINA SUPERA META DE CORTE NA CAPACIDADE EXCEDENTE DE PRODUÇÃO DE AÇO
E CARVÃO



QUESTÃO DO PREÇO CARO DO COMBUSTÍVEL NA BOMBA NÃO ESTÁ NA PETROBRAS,
DIZ



PARENTE

EM WASHINGTON, MARCOS JORGE DEFENDE AÇO BRASILEIRO DE EVENTUAL
SOBRETAXA DOS

EUA



BOSCH DESISTE DE PLANO PARA PRODUZIR CÉLULA DE COMBUSTÍVEL



VOLVO CARS CRIA FUNDO DE INVESTIMENTO PARA STARTUPS



FORNECEDORA DO CARRO AUTÔNOMO, NVIDIA AINDA ESTÁ DISTANTE DO SETOR
AUTOMOTIVO NO

BRASIL



DIESEL PODE SER BANIDO DE ROMA EM 2024



EM WASHINGTON, MARCOS JORGE DEFENDE AÇO BRASILEIRO DE EVENTUAL
SOBRETAXA DOS

EUA

CÂMBIO
EM 01/03/2018
Compra

Venda

Dólar

3,257

3,258

Euro

3,967

3,968

Fonte: BACEN

Reajustados os Pisos Salariais do Paraná para 2018
01/03/2018 – Fonte: COAD
O Governo do Estado do Paraná, por meio do Decreto 8.865-PR, de 28-2-2018,
publicado no Diário Oficial do Estado, de 1-3-2018, reajusta, com efeitos a partir de
1-3-2018, os pisos salariais dos empregados integrantes das categorias profissionais
enumeradas nos Grandes Grupos 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 da CBO – Classificação Brasileira
de Ocupações, relacionados na Lei 18.766-PR, de 1-5-2016, que passam a vigorar
com os seguintes valores:

a) Grupo I - de R$ 1.223,20 para R$ 1.247,40;
b) Grupo II - de R$ 1.269,40 para R$ 1.293,60;
c) Grupo III - de R$ 1.315,60 para R$ 1.339,80; e
d) Grupo IV - de R$ 1.414,60 para R$ 1.441,00.
O referido Ato determina que o piso salarial para categoria dos trabalhadores
dos serviços domésticos em geral passa a ser de R$ 1.293,60.
Veja a seguir a íntegra do Decreto 8.865-PR/2018:
"Fixa, a partir de 1º de março de 2018, valores do Piso Salarial no Estado do
Paraná
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 87, inciso V, da Constituição Estadual, tendo em vista a Lei nº 18.766,
de 1.º de maio de 2016, bem como o contido no protocolado sob nº 15.036.098-6,
DECRETA:
Art. 1.º Fica reajustado, a partir de 1º de março de 2018, o piso salarial dos
empregados integrantes das categorias profissionais enumeradas na Classificação
Brasileira de Ocupações (Grandes Grupos Ocupacionais), com fundamento nos artigos.
2.º e 3.º da Lei nº 18.766, de 1.º de maio de 2016, passando a vigorar no Estado do
Paraná com os seguintes valores:
I - GRUPO I - R$ 1.247,40 (mil e duzentos e quarenta e sete reais e quarenta
centavos) para os Trabalhadores Agropecuários, Florestais e da Pesca,
correspondentes ao Grande Grupo 6 da Classificação Brasileira de Ocupações;
II - GRUPO II - R$ 1.293,60 (mil e duzentos e noventa e três reais e sessenta
centavos) para os Trabalhadores de Serviços Administrativos, Trabalhadores dos
Serviços, Vendedores do Comércio em Lojas e Mercados e Trabalhadores de Reparação
e Manutenção, correspondentes aos Grandes Grupos 4, 5 e 9 da Classificação Brasileira
de Ocupações;
III - GRUPO III - R$ 1.339,80 (mil e trezentos e trinta e nove reais e oitenta
centavos) para os Trabalhadores da Produção de Bens e Serviços Industriais,
correspondentes aos Grandes Grupos 7 e 8 da Classificação Brasileira de Ocupações;
IV - GRUPO IV - R$ 1.441,00 (mil e quatrocentos e quarenta e um reais) para
os Técnicos de Nível Médio, correspondentes ao Grande Grupo 3 da Classificação
Brasileira de Ocupações.
Art. 2.º Este Decreto não se aplica aos empregados que têm piso salarial
definido em Lei Federal, Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho e aos servidores
públicos.
Art. 3º Os pisos fixados neste Decreto não substituem, para quaisquer fins de
direito, o salário mínimo previsto no inciso IV do art. 7º da Constituição Federal.
CARLOS ALBERTO RICHA
Governador do Estado
VALDIR LUIZ ROSSONI
Chefe da Casa Civil
ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO JUNIOR
Secretário de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos”

Senado aprova projeto que facilita recuperação judicial de pequena empresa
01/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
O plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira, 28, um projeto de lei que facilita a
recuperação judicial das microempresas e empresas de pequeno porte. O texto de
autoria do Ciro Nogueira (PP-PI) estabelece que as empresas de pequeno porte
poderão ser dispensadas de apresentar certidões negativas de débitos tributários para
obtenção de vantagens previstas na lei, se estiverem em recuperação judicial.
A matéria segue para a Câmara. Por disposição expressa da legislação, a concessão
de recuperação judicial depende da apresentação de certidão de regularidade fiscal. O
projeto, por sua vez, estabelece que, independentemente do pagamento imediato de
dívidas com a Fazenda Pública ou de obtenção de suspensão de exigibilidade de
créditos, as microempresas e empresas de pequeno poderão valer-se da recuperação
judicial e se reerguer economicamente, de modo a manter a sua atividade produtiva.
A dispensa de certidão de regularidade fiscal, porém, não significa perdão de dívidas
com a Fazenda Pública. A empresa devedora continuará obrigada a arcar com débitos
de titularidade do Estado, mas poderá obter a recuperação judicial ainda que existam
débitos desta natureza vencidos. Isso quer dizer que não haverá necessidade de a
empresa quitar ou parcelar débitos com a Fazenda Pública previamente à concessão
de recuperação judicial.
Será de 48 meses o número máximo de prestações possíveis para o parcelamento
previsto no plano especial de recuperação judicial de microempresas e empresas de
pequeno porte. Essas parcelas serão mensais, iguais e sucessivas, corrigidas
monetariamente e acrescidas de juros anuais atrelados à taxa Selic (atualmente em
6,75% ao ano), com teto de 12% ao ano.
Indústria no Brasil cresce em fevereiro e tem maior geração de emprego em
7 anos, mostra PMI
01/03/2018 – Fonte: Reuters
A demanda interna aumentou e levou a uma recuperação no volume de novos pedidos
na indústria do Brasil em fevereiro, garantindo o ritmo mais rápido de criação de
empregos no setor em sete anos, de acordo com a pesquisa Índice de Gerentes de
Compras (PMI, na sigla em inglês) divulgada nesta quinta-feira.
O PMI da indústria brasileira acelerou a 53,2 no mês passado, sobre 51,2 em janeiro,
informou o IHS Markit, mostrando aceleração do crescimento ao permanecer acima
da marca de 50 que separa expansão de contração pelo sétimo mês seguido.
“A leitura do PMI foi uma das mais fortes dos últimos cinco anos, e a clara virada na
contratação de funcionários dá uma indicação de que a recuperação da indústria se
tornou mais enraizada”, afirmou o diretor associado do IHS Markit, Tim Moore, em
nota.
A taxa de crescimento da produção acelerou graças a expectativas de recuperação
sustentada na demanda dos clientes e à maior entrada de novos pedidos em três
meses. O destaque foi o mercado interno, uma vez que o volume de pedidos para
exportação caiu pelo segundo mês consecutivo, ainda que de forma modesta.
O otimismo mais forte sustentou planos de contratação de pessoal na indústria
brasileira, no ritmo mais forte desde março de 2011, sendo que há cinco meses a
indústria vem registrando aumento no número de funcionários.

“A reversão nos números de emprego sugere que as empresas estão ficando confiantes
o suficiente para buscar impulso a longo prazo para seus cronogramas de produção”,
completou Moore.
O PMI mostrou ainda que o aumento nos custos do aço pressionou em fevereiro e a
inflação de insumos permaneceu muito acima da média observada desde o início da
pesquisa em 2006. Ainda assim, o aumento dos preços foi o mais fraco desde outubro
de 2017.
Refis de Temer vai perdoar R$ 62 bi, o dobro do previsto
01/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
O perdão concedido pelo governo federal no último parcelamento de débitos
tributários, o Refis, deve chegar a R$ 62 bilhões – quase o dobro do valor calculado
inicialmente pela Receita Federal. A estimativa oficial foi atualizada porque a versão
final do programa, com regras mais generosas, acabou incentivando uma adesão
maior que a esperada.
A primeira versão do programa não previa descontos em multas e juros, o que acabou
sendo incorporado pelo governo. Mesmo assim, houve pressão de parlamentares para
melhorar as condições do programa, que acabou dando descontos de até 70% em
multas e 90% em juros.
Em agosto do ano passado, antes de o projeto ser aprovado no Congresso, a previsão
da Receita era que a renúncia chegasse a R$ 35,1 bilhões ao longo dos 15 anos de
parcelamento. “Renunciamos mais do que era previsto”, admitiu o chefe do Centro de
Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita, Claudemir Malaquias, ao apresentar os
dados da arrecadação de janeiro.
Os parcelamentos especiais permitem que empresas refinanciem dívidas com
descontos sobre juros, multas e encargos. Muitas vezes, os juros são maiores que o
débito original. Em troca, o governo recebe uma parcela da dívida adiantada, mas abre
mão de uma parcela do que ganharia com juros e multas.
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 e que acabou virando lei só em outubro do ano passado. Em meio às investidas,
o governo cedeu de olho num futuro apoio à reforma da Previdência – que acabou
sendo engavetada.
Com os abatimentos, a renúncia do Refis do ano passado – oficialmente chamado de
Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) – pode superar o Refis da Crise,
lançado no fim de 2008, depois que as empresas brasileiras foram atingidas pelo
impacto da crise financeira internacional. Esse até agora é o maior em renúncias: R$
60,9 bilhões.
Motivo
A justificativa do Congresso para tentar ampliar os descontos do último programa era
sempre dar condições aos empresários afetados pela crise para regularizar a situação
com o Fisco, voltar a ter capacidade de investir e poder pagar suas obrigações em dia.
O que a Receita já identificou é que, além de a renúncia de recursos ter ficado acima
do previsto, muitos contribuintes que aderiram ao parcelamento optaram pelo
pagamento à vista, em janeiro de 2018. Isso, segundo a Receita indica que eles não
tinham dificuldade de caixa a ponto de precisar parcelar a dívida em até 15 anos,
apenas queriam ter os descontos generosos. Com isso, o governo registrou um
ingresso de quase R$ 8 bilhões em receitas com o Refis – metade dos pagamentos à
vista.

“Esses programas de renegociação de dívida se tornaram disfuncionais no Brasil. Você
acabou criando indústria de não pagar imposto e deixar para depois”, disse o
economista Marcos Lisboa, presidente do Insper.
O Fisco é historicamente contra a edição de parcelamentos especiais porque, além da
elevada renúncia, a prática estimula o não pagamento de tributos. Contribuintes que
aderiram ao último Refis deixaram de pagar R$ 3,1 bilhões em tributos que venceram
a partir de maio de 2017.
Em ‘dia D’, STF vota acordo que repara perdas da poupança com planos
econômicos
01/03/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
Plenário do Supremo aprecia última decisão que homologou parte do acordo
que abrange os planos Bresser, Verão e Collor 2. É a etapa final antes dos
pagamentos propriamente ditos

Rafael Neddermeyer/USP Imagens/Fotos Públicas
A homologação do acordo coletivo para correção das aplicações na poupança durante
a vigência de planos econômicos nas décadas de 1980 e 1990 será apreciada nesta
quinta-feira (1º) pelo plenário do Supremo Tribunal Federal (STF). O acordo, mediado
pela Advocacia-Geral da União e assinado pelo Banco Central, foi acertado entre
representantes dos poupadores e de bancos após meses de negociação.
Os ministros da Corte vão analisar a decisão do ministro Ricardo Lewandowski de
homologar o acordo no âmbito da ação que abrange os planos Bresser (1987), Verão
(1989) e Collor 2 (1991). Diferentemente dos ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes,
que homologaram monocraticamente (sozinhos) as ações sobre o acordo em que são
relatores, Lewandowski decidiu levar o caso para os colegas.
Confirmada a homologação pelo plenário do STF, bancos e entidades dos poupadores
devem disponibilizar uma plataforma digital aos interessados em aderir ao acordo.
Terão direito à reparação todas as pessoas que ingressaram com ações coletivas e
individuais para cobrar das instituições financeiras valores referentes às correções.
No tocante a ações individuais, poupadores ou herdeiros que acionaram a Justiça
dentro do prazo prescricional (20 anos da edição de cada plano) também poderão
receber os valores. Ainda poderão aderir os poupadores que, com base em ações civis
públicas, entraram com execução de sentença coletiva até 31 de dezembro de 2016,
dentro do prazo prescricional de cinco anos.
Pagamento
O acordo estabelece que quem tem direito a até R$ 5 mil receberá à vista o valor sem
desconto. Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, será paga uma parcela à vista e duas semestrais,
com abatimento de 8%. A partir de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais, com
redução de 14%. Aqueles com direito a receber mais de R$ 20 mil, terão 19% do valor
descontado. A correção para os pagamentos semestrais será feita pelo Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), índice oficial de inflação.

Não será necessário se dirigir ao banco para receber os valores. O pagamento será
feito diretamente na conta-corrente do poupador ou por meio de depósito judicial.
Os honorários serão pagos diretamente aos advogados. Para aderir, o poupador
deverá acessar um sistema eletrônico. Ele precisará comprovar a existência e o saldo
da conta de poupança, através de cópia dos extratos bancários do período ou da
declaração do Imposto de Renda.
Após o Supremo terminar de homologar o acordo, os bancos terão de validar as
habilitações e prepararem os sistemas para fazerem os pagamentos. Somente 15 dias
depois de as instituições financeiras concluírem o trabalho, os valores serão
depositados.
Acordo histórico
De acordo com a advogada-geral da União, Grace Mendonça, o acordo é histórico e
deverá extinguir mais de um milhão de ações que tramitam no Judiciário brasileiro há
mais de 20 anos. “Este acordo mostra como podemos solucionar questões por meio
da conciliação. Temos plena confiança na nossa capacidade de encontrar soluções
pacíficas para nossas controvérsias”, afirmou.
A ministra também pontuou os benefícios econômicos que o acordo poderá gerar: “A
concretização desse acordo deverá contribuir também para o reaquecimento da nossa
economia, com o ingresso de bilhões de reais em circulação para os beneficiados”,
disse.
Acordo não abrange confisco do Plano Collor 1
Responsável pelo confisco de depósitos bancários e da caderneta de poupança de
milhões de brasileiros, o Plano Collor 1 está fora do acordo entre bancos e poupadores.
Segundo a AGU, há um entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
de que o valor confiscado foi devidamente corrigido pelo indexador da época, não
cabendo compensação.
Atualmente, a poupança é corrigida pela Taxa Referencial (TR) mais 0,5% ao mês ou
70% da Taxa Selic (juros básicos da economia), dependendo da Selic em vigor ou da
data dos depósitos. Em 1990, época do Plano Collor 1, o indexador era o Bônus do
Tesouro Nacional Fiscal (BTNF).
Na época do confisco, os saques de depósitos na conta-corrente e na poupança foram
limitados a 50 mil cruzados novos. O excedente ficou retido por 18 meses com
correção de 6% ao ano. Para fundos de curto prazo e overnight (aplicação em títulos
públicos com prazo de 24 horas), a retirada foi limitada a 25 mil cruzados novos, com
a tributação de 8% sobre o valor resgatado.
Um ano depois, o Plano Collor 2 determinou a troca do indexador da poupança da
BTNF pela Taxa Referencial Diária (TRD). A mudança reduziu a correção da caderneta
em cerca de 14% e iniciou uma onda de ações judiciais.
Anos mais tarde, decisões do STF e do STJ indicaram que o Banco Central, responsável
pelas perdas, aplicou a BTNF nas contas de poupança com aniversário na segunda
quinzena de março de 1990, época da edição do Plano Collor 1.
As duas cortes entenderam que o questionamento caberia apenas à remuneração do
saldo não bloqueado da poupança, cujo indexador foi alterado um ano mais tarde no
Plano Collor 2. Em relação aos valores confiscados, os juízes consideraram que os
rendimentos foram pagos corretamente.

Prêmio de seguros de vida ultrapassa o do segmento automotivo pela 1ª vez
01/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Produtos de proteção pessoal têm crescido desde 2015
O prêmio total nos seguros de vida subiu 10,8% no ano passado e superou, pela
primeira vez, o ramo automotivo, cuja alta foi de 6,7%, segundo o órgão regulador
Susep.
O cálculo exclui o seguro obrigatório DPVAT no ramo de veículos, gerido por um único
consórcio, e inclui o prestamista —que quita dívidas em caso de morte, invalidez ou
desemprego —no de pessoas.
O maior ritmo de crescimento dos produtos de proteção pessoal ocorre desde 2015,
segundo Marcio Coriolano, presidente da CNseg (confederação das seguradoras).
A venda de carros teve leve melhora em 2017, mas a queda nos anos anteriores
impactou a contratação de coberturas, afirma. A variação foi de 2,6% em 2015 e 1,7% em 2016.
O incremento no seguro prestamista foi um dos principais fatores responsáveis pela
alta em 2017, afirma Cláudio Leão, diretor do Bradesco.
Excluído esse produto, que cresceu quase 24%, a variação no ramo de pessoas foi
similar à do automóvel, diz ele.
A tendência é que a diferença entre os segmentos aumente, de acordo com Bernardo
Dieckmann, diretor da Icatu.
“Os prêmios de vida deverão superar R$ 37 bilhões. Os de carro podem até evoluir,
mas não na mesma escala, pois são muito semelhantes entre si, o que leva a uma
batalha de preços.”
Clientes têm optado por produtos mais complexos, não só no seguro de vida como em
investimentos, e isso vai alavancar o setor, diz Luiz Fernando Butori, do Itaú.
Taxa de investimento cai para 15,6%, a menor desde 1996
01/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Antes, a mais baixa havia sido
investimentos no PIB foi de 16,1%

a
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Trator empilha contêineres em pátio de porto seco em Anápolis, Goiás - Pedro Ladeira
A taxa de investimento recuou, em 2017, ao mais baixo patamar desde 1996, início
da série histórica do IBGE, informou o instituto nesta quinta-feira (1º).

A proporção dos investimentos no PIB (Produto Interno Bruto) foi de 15,6%. Em 2016,
a taxa havia sido a de 2016 (16,1%).

Os dados foram divulgados nesta quinta (1º) pelo IBGE, como parte do PIB,
que fechou o ano em alta de 1%.
A queda no investimento é resultado do tombo na construção civil, que caiu 5% em
2017. Foi o quarto ano seguido de queda do setor.
"Uma parte importante da construção é pública e o investimento é uma das primeiras
coisas que o governo corta", disse a coordenadora de Contas Nacionais do IBGE,
Rebeca Palis. "Construção é coisa cara, tem a ver com infraestrutura, então é normal
que demore um pouco mais para recuperar."
No acumulado do ano, os investimentos fecharam em queda de 1,8%. A queda da
construção foi compensada parcialmente por aumento na demanda por máquinas e
equipamentos.
No quarto trimestre, o investimento cresceu 2% frente ao trimestre imediatamente
anterior. Foi o segundo trimestre seguido de alta do indicador, que não apresentava
resultado positivo. Neste período, a queda acumulada chegou a 30%.
A retomada tem sido impulsionada pelo crescimento da produção interna, que cresceu
3% no ano.
De acordo com a Abimaq (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e
Equipamentos), porém, a recuperação ainda é restrita a investimentos em
manutenção e modernização do parque industrial, que permanece com elevados
índices de ociosidade.
"Mesmo com ociosidade, o empresário percebe que precisa investir para ganhar
competitividade", comentou o presidente da entidade, José Velloso.
Ele espera que as vendas do setor cresçam pelo menos 5% em 2017, mas não vê
ainda retomada forte dos investimentos no país.
"Com teto de gastos, o governo não pode investir. E as grandes empresas, que têm
contribuição com o investimento, estão muito endividadas e desinvestindo", comenta
Velloso.
A taxa de poupança ficou em 14,8%, acima da do ano passado (13,9%), com efeitos
da liberação das contas inativas do FGTS. "Parte das pessoas foi gastar, o que
influenciou o consumo das famílias, mas parte decidiu poupar", disse Palis.
INDÚSTRIA
A indústria registrou alta de 0,5% no trimestre e fechou o ano com estabilidade em
relação ao ano anterior. Desde 2013, a indústria vem registrando quedas.
A indústria de transformação fechou o trimestre com crescimento de 1,5%,
acumulando alta de 1,7% no ano, a primeira depois de três anos de queda. O resultado
foi impactado pelas indústrias automobilística e de máquinas e equipamentos.
A indústria extrativa, que reúne as indústrias do petróleo e da mineração, recuou 1,2%
no quarto trimestre, mas fechou o ano em alta de 4,3%, beneficiada pela alta dos
preços das commodities.
"A extrativa foi um destaque positivo, puxada tanto pelo crescimento do setor de
petróleo quanto pelo do minério de ferro", afirmou Palis.

Exportações de máquinas vão superar US$ 10 bi em 2018, prevê Abimaq
01/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
A direção da Abimaq, entidade que representa a indústria nacional de máquinas e
equipamentos, projetou nesta quarta-feira, 28, que as exportações do setor devem
passar de US$ 10 bilhões neste ano – US$ 1 bilhão a mais do que em 2017 – no
embalo do crescimento dos Estados Unidos e da Europa, destino de mais da metade
dos embarques dessa indústria.
Durante a apresentação dos resultados de janeiro, quando as exportações de
máquinas e equipamentos do Brasil cresceram 84,4% no comparativo interanual, o
diretor de competitividade da Abimaq, Mário Bernardini, disse que, ainda que o câmbio
não seja muito “remunerador”, o foco nos mercados internacionais segue intenso por
conta da retração observada nos últimos anos no consumo interno.
“Quem não tem cão, caça com gato”, comentou o dirigente da Abimaq.
“As exportações estão crescendo em razão da forte demanda dos países
desenvolvidos. Os Estados Unidos continuam em crescimento e a Europa está em
recuperação. Esses fatos somados aumentaram muito a demanda externa”, afirmou
Bernardini.
Segundo João Carlos Marchesan, presidente do conselho de administração da Abimaq,
a indústria estaria melhor se a cotação do dólar estivesse na faixa de R$ 3,60 a
R$ 3,70 – o que permitiria maior competitividade dos produtos brasileiros -, mas ainda
há grande esforço do setor para continuar exportando.
A entidade reforçou hoje a expectativa de a indústria nacional de bens de capital voltar
a crescer perto de dois dígitos neste ano.
Divulgada no mês passado, a previsão é de aumento entre 5% e 10% do faturamento
após cinco anos seguidos em queda.
Apesar disso, os diretores da Abimaq informaram que o faturamento do setor está
46% abaixo da média de 2010 a 2013, quando as vendas de máquinas tiveram seu
melhor momento.
A direção da entidade considerou ser prematuro avaliar se o crescimento das
importações registrado no mês passado seria um sinal de substituição de produtos
nacionais. Bernardini disse, porém, que há uma preocupação de que, na retomada dos
investimentos dos clientes na indústria, os pedidos sejam direcionados a importações
de equipamentos.
“Temos essa preocupação porque o câmbio não está competitivo. O câmbio serve hoje
de subsidio à importação e anula a proteção alfandegária”, assinalou o diretor de
competitividade.
A entidade, conforme informado na apresentação do balanço de janeiro à imprensa,
está finalizando um documento com propostas de políticas industriais a ser
encaminhado aos potenciais candidatos das eleições para Presidência da República
marcadas para outubro.
Outro conjunto de propostas será enviado para candidatos de cargos legislativos.

Randolfe aponta desemprego para contestar eficácia da reforma trabalhista
01/03/2018 – Fonte: Senado Notícias

Em pronunciamento que contestou a eficácia da reforma trabalhista, o senador
Randolfe Rodrigues (Rede-AP) citou estatísticas que apontam a elevação do
desemprego e do subemprego. Para o senador, os números do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) indicam que o trabalhador brasileiro ficou mais
vulnerável e exposto à informalidade, situação que atinge principalmente mulheres,
negros, jovens e pessoas de baixa escolaridade.
Randolfe chamou atenção para a desigualdade regional nas taxas de desemprego, que
é maior em estados do Nordeste e da Amazônia, e avaliou que o país colhe “frutos
amargos” da política econômica recessiva que teve início no governo de Dilma Rousseff
e é mantida por Michel Temer.
O senador ainda associou os altos índices de desemprego ao agravamento do problema
da segurança pública, alertando que o país está à beira de um caos social.
- Se pergunta as razões da ampliação da criminalidade, mas só se olha a ampliação
da criminalidade per si, não se olha a outra ponta que incentiva a ampliação da
criminalidade. O aumento da insegurança das pessoas está diretamente relacionado à
ampliação do desemprego, à ampliação do subemprego - afirmou o senador.
Lindbergh Farias aponta aumento do desemprego e critica política econômica
01/03/2018 – Fonte: Senado Notícias

Em discurso no Plenário do Senado nesta quarta-feira (28), o senador Lindbergh Farias
(PT-RJ) lamentou o aumento do índice de desemprego no país. Segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o índice subiu de 11,8%, em dezembro,
para 12,2%, em janeiro. Lindbergh disse que o Brasil também registra índices
preocupantes de trabalhos informais, sem a proteção de uma seguridade social.
— O remédio está errado e estamos estagnados — declarou Lindbergh.
O senador afirmou que o governo de Michel Temer tem tomado poucas medidas para
proteger o trabalho nacional, com rigor fiscal e facilidades à importação. Ele cobrou
do governo mais investimentos em áreas estratégicas, como forma de fazer a
economia crescer.

O senador ainda mencionou uma pesquisa que registra aumento da renda da parcela
mais rica da população, enquanto a parcela mais pobre continua a enfrentar muitas
dificuldades.
Furnas
Lindbergh também fez uma homenagem a Furnas, que completa 61 anos de fundação.
Segundo o senador, a empresa criada pelo ex-presidente Juscelino Kubitschek,
resolveu um grave problema energético da região Sudeste. Lindbergh Farias fez uma
defesa das empresas públicas brasileiras e lamentou o desmonte do estado promovido
pelo governo.
Redução da burocracia favorece avanço das relações comerciais, diz
especialista
01/03/2018 – Fonte: Senado Notícias




Proposições legislativas
PLS 487/2013

A redução da burocracia agiliza o processo empresarial e permite melhores resultados
na atividade econômica, entre eles o aumento da competitividade, a redução de preços
e o avanço das relações comerciais. A afirmação é do doutor em direito empresarial
Daniel Amin Ferraz, que participou nesta quarta-feira (28) de audiência pública na
Comissão Temporária de Reforma do Código Comercial.
A proposta, que teve origem em anteprojeto elaborado por comissão de juristas,
tramita na forma do Projeto de Lei do Senado Federal (PLS) 487/2013, de autoria do
senador Renan Calheiros (PMDB-AL).
Ferraz ressaltou na audiência, que discutiu a ampliação da segurança jurídica, que a
internacionalização do direito empresarial ocorreu desde sempre, e que suas normas
vêm sendo consolidadas nos últimos 600 anos, o que vem permitindo o
desenvolvimento da atividade econômica. Ele recomendou cuidado com a espécie e o
âmbito da regulação, para que as regras não dificultem a circulação de mercadorias.
- Essa área precisa de baixa regulação estatal, porque o mercado se autorregula em
função da concorrência. Quanto maior a concorrência no segmento, melhor serão os
serviços, os resultados e a própria atividade econômica – afirmou.
Professora de direito na PUC do Paraná, Márcia Carla Ribeiro avaliou que não basta a
alteração de normas específicas, mas a mudança do ambiente constitucional para que
haja avanço das atividades empresariais.
A professora defendeu a manutenção no projeto de alguns dispositivos no projeto de
reforma do Código Comercial, como o que prevê que a vinculação ao contrato
empresarial é plena e a revisão judicial é excepcional; que o contrato oral presume-se
por prazo indeterminado, pelo preço de mercado e em condições usualmente
praticadas; que o intérprete considere, na análise do contrato, seus objetivos,
natureza econômica, comportamento comum e usos e costumes; e o que estabelece
que, mesmo não havendo imposição específica na lei, a parte responde pelos danos
de forma abrangente.

Especialista na área financeira, Jairo Saddi defendeu o aumento da concorrência, e
disse que o Brasil precisa destravar o crédito bancário. Segundo ele, o sistema
financeiro é fundamental para um país como o Brasil, cujo nível de crédito ainda é
comparável ao de países como Peru e Colômbia.
- Precisamos nos afastar do discurso simplista que os bancos são ruins porque ganham
dinheiro. É um equívoco e não contribui para o debate. Estamos no mundo das
criptomoedas. Os bancos de hoje certamente não serão os bancos de amanhã.
O Brasil precisa de um novo sistema de garantias, o país tem mais de 60 sistemas
diferentes de garantia, deveria transformar em um só, como o México fez.
Se o Brasil quer de fato ser um país desenvolvido e ter um sistema financeiro sólido,
estável, com oferta de crédito e democracia financeira, é preciso pensar que o sistema
financeiro pertence à sociedade e deve a ela servir – afirmou.
Relator da comissão temporária, o senador Pedro Chaves (PRB-MS) defendeu o
aprimoramento da legislação em vigor, e a adoção de um Código Comercial “leve,
tranquilo” e com menos interferência estatal na atividade econômica.
Economia brasileira cresce 1% em 2017 e confirma recuperação
01/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Números vieram um pouco abaixo do que esperavam analistas do mercado
financeiro e o governo

Economia brasileira volta a crescer em 2017 - Fotolia
A economia brasileira cresceu 1% no ano passado, informou nesta quinta-feira (1º) o
IBGE.
No último trimestre do ano, o PIB (Produto Interno Bruto) cresceu 0,1% em relação
aos três meses anteriores, dando sinais de que a recuperação da economia ganhou
força após a saída da recessão, no início de 2017.
Ante o quarto trimestre de 2016, quando o país ainda estava em recessão, a alta no
último período do ano foi de 2,1%.
Os números vieram um pouco abaixo do que esperavam analistas do mercado
financeiro e o governo.
A projeção central de economistas consultados pela agência Bloomberg era de um
crescimento de 1,1% em 2017 e de 0,4% no quarto trimestre do ano.
Os números da economia mostram que o país deixou a recessão —iniciada no segundo
trimestre de 2014, segundo o Comitê de Datação de Ciclos, da FGV— no primeiro
trimestre do ano passado.
A recuperação começou pelo setor agropecuário e pelas exportações, que deram o
primeiro empurrão à economia.

Nos meses seguintes, o consumo saiu do resultado negativo e também o investimento.
A indústria voltou a produzir. Todos estimulados por um contexto de taxas de juros
cadentes, inflação em declínio e maior circulação de dinheiro na economia com a
liberação do FGTS e do FAT.
O quarto trimestre foi marcado pela consolidação da retomada, em praticamente todas
as contas que compõem o PIB, principalmente às relacionadas a demanda doméstica.
Carro-chefe da economia brasileira, responsável por cerca de 70% do PIB, o consumo
cresceu 0,1% ante o terceiro trimestre e, na média do ano, a alta foi de 1%. Em
relação ao mesmo período do ano passado, a expansão foi de 2,6%.
O investimento, que havia despencado 30% durante a recessão, cresceu 2% no quarto
trimestre ante os três meses anteriores. Na comparação anual, pela primeira vez
desde o início de 2014, o resultado também ficou no positivo: alta de 3,8%. Em 2017,
porém, a média ainda ficou negativa em 1,8%.
Dessa forma, a taxa de investimentos (a proporção dos investimentos no PIB) ficou
em 15,6%.
O Ministério da Fazenda também tinha essa expectativa, após revisão anunciada em
dezembro, quando a Secretaria de Política Econômica elevou de 0,5% para 1,1% a
previsão para o crescimento econômico neste ano.
O PIB per capita, divisão do produto pela população e uma métrica de qualidade de
vida, ficou em R$ 31.587, com uma variação de 0,2% ante 2016.
Do lado da produção, a indústria voltou a registrar números positivos, pelo segundo
trimestre seguido. O setor cresceu 0,5% no quarto trimestre em relação ao trimestre
anterior e 2,7% frente ao mesmo trimestre de 2016. No ano, a indústria ficou estável.
O setor de serviços, muito conectado com o que acontece com o consumo e a massa
salarial, também ficou positivo em 0,2% ante o terceiro trimestre, pelo quarto período
seguido de alta. Na comparação com o último trimestre de 2016, a taxa ficou positiva
em 1,7% e, no ano, registrou crescimento de 0,3%.
SENSAÇÃO TÉRMICA
Economistas observam, porém, que a retomada do PIB não melhorou a sensação
térmica da população sobre a economia.
Silvia Matos, coordenadora do boletim Macro, da FGV, nota que os indicadores de
confiança dos consumidores, embora em alta, têm apresentado desempenho inferior
ao de empresários. O crédito também ainda não decolou.
“Houve uma desinflação importante. O que dificulta a melhora da sensação é o
mercado de trabalho, a taxa de desemprego ainda está muito elevada”, afirma.
Dados informados nesta quarta (28) pelo IBGE apontam que 12,2% da força de
trabalho está procurando emprego e não teve sucesso em conseguir uma vaga em
janeiro.
“Com a recuperação da economia era para a popularidade dos políticos ter aumentado,
mas a população não responde”, afirmou a economista.
“Entendo o mau humor, o governo federal está em meio a um ajuste fiscal e os Estados
não têm investido em segurança e saúde.”
O economista Marcelo Kfoury, da FGV-SP, observa que, apesar da recuperação do PIB,
ainda há muito espaço a ser consumido na capacidade de produção de fábricas e
aproveitamento de pessoal.

Em suas projeções, essa folga ainda levará tempo para ser consumida, o que deve
ocorrer entre o fim de 2019 e início de 2020. Até lá, ele não descarta nova redução da
taxa básica de juros (Selic).
A partir daí, observa ele, o gás gerado pela atual capacidade de crescimento da
economia se esgota. E, com isso, será necessário avançar em reformas que ampliem
o crescimento.
Em sua avaliação, o presidente Michel Temer tem poucas chances de surfar na atual
onda da recuperação, uma vez que ainda deverá levar cerca de seis meses para que
a sensação de retomada seja mais percebida no setor real e no mercado de trabalho.
Marcos Jorge: “Os números da economia nos mostram que estamos no
caminho certo ”
01/03/2018 – Fonte: MDIC

Ministro participou hoje, em Brasília, do lançamento da Rota Estratégica da Cadeia
Brasileira do Alumínio 2030
O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos Jorge, participou
hoje, na Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília, do lançamento da
“Rota Estratégica da Cadeia Brasileira do Alumínio 2030”.
O documento, que vai subsidiar o desenvolvimento de políticas públicas para o setor,
é resultado de um processo que teve início com a assinatura do acordo de cooperação
técnica entre MDIC e ABAL, em dezembro de 2016. O projeto teve como escopo
pesquisar soluções alternativas, excepcionais e transitórias para a indústria do
alumínio.
Em seu discurso, o ministro destacou a volta do otimismo dos agentes econômicos
com os dados de crescimento da economia. “Na semana passada, o Banco Central
publicou uma estimativa de que o Produto Interno Bruto do Brasil expandiu 1,04% no
ano de 2017.
Ainda que preliminar, pois o anúncio oficial só será feito em 1º de março, este dado
confirma a retomada da confiança dos agentes econômicos no país em razão do acerto
da agenda de reformas e das medidas macroeconômicas implementadas pelo governo
do Presidente Temer”, afirmou Marcos Jorge.
“Essas medidas também repercutiram nas taxas de inflação e de juros. Em 2017,
tivemos o menor índice de inflação em 20 anos: 2,95%.
Este fato possibilitou a contínua queda da taxa de juros, que alcançou, no início de
fevereiro, 6,75%, que também é o menor patamar das últimas duas décadas”,
acrescentou.
Segundo o ministro, os últimos indicadores ajudam a explicar a atração de 60 bilhões
de dólares em investimentos diretos para o Brasil, no ano passado. Valor 13% superior
em relação ao ano de 2016, quando recebemos 53 bilhões de dólares em
investimentos do exterior.

“Entre os vários elementos que contribuem para esta retomada, que
expansão do PIB acima de 3% em 2018, destaco as medidas
investimentos privados, as iniciativas para melhoria do ambiente
empresas e a inserção internacional estratégica do país”, explicou o

deve levar a uma
para atração de
de negócios das
ministro.

De acordo com Marcos Jorge, o resultado econômico positivo também se vê refletido
no comércio exterior. Em 2017, a corrente de comércio do Brasil com o mundo
alcançou US$ 368,491 bilhões, representando aumento de 15,1% sobre o ano
anterior.
O ministro também lembrou que em 2017 o Brasil teve o primeiro crescimento das
exportações em cinco anos, resultando em saldo comercial recorde de US$ 67 bilhões
“Como se pode observar, o otimismo dos agentes econômicos está de volta e o
governo continua a trabalhar para aprofundar as reformas domésticas e apoiar o
desenvolvimento da indústria”, declarou.
Rota Estratégica
A execução do projeto ficou a cargo do Sistema da Federação das Indústrias do Paraná
(Fiep), e integrou esforços de profissionais capacitados, entre mestres e doutores, de
diferentes áreas do conhecimento e experiência.
“O estudo também nos possibilitou discutir de que forma será possível aumentar a
competitividade da cadeia produtiva, além de pensar em uma estratégia de
desenvolvimento para atrair novas empresas e fortalecer as que já estão gerando
emprego e renda no Brasil”, declarou o ministro.
Foram identificados temas que possuem ações onde o MDIC pode colaborar
diretamente na implementação do Rota Estratégica, como na articulação de atores;
na expansão de mercado; na tributação e na formalização.
No eixo "Articulação de Atores" foram propostas ações como a criação de uma agenda
comum e a ampliação da interlocução entre as associações do setor e o governo para
a proposição de políticas públicas e defesa de interesses da indústria.
Para a expansão de mercado, o Roadmap propõe ações para o desenvolvimento de
incentivos à exportação de produtos da indústria nacional e ampliação de acordos e
alianças de comércio exterior, demandas que podem ser plenamente atendidas pelo
MDIC.
Também foi apontada a necessidade de promoção de política de redução tarifária na
importação de insumos, o que pode ser encaminhado pelo MDIC e viabilizado por meio
de mecanismos temporários de alteração da Tarifa Externa Comum ou por pedidos de
alteração permanente que são analisados pelo Comitê Técnico do Mercosul.
Comparado com o mercado internacional, o Brasil mantém a competitividade no início
da cadeia, suas exportações de minério de alumínio (bauxita) e de óxido de alumínio
(alumina) continuam a crescer e chegaram a resultados significativos em 2017.
De acordo com a ABAL, as exportações de alumina brasileira cresceram 19% no ano
passado, ao mesmo tempo em que a bauxita ficou entre os mais importantes
elementos da pauta de exportações do setor de minérios.
Por fim, o ministro parabenizou a Abal pela iniciativa do projeto que visa entender e
aprofundar a análise da atual situação do mercado de alumínio, dando subsídios para
identificar tendências e preparar as empresas e os consumidores para mudanças que
virão.

Grupo Técnico de Serviços da Camex define plano de trabalho
01/03/2018 – Fonte: MDIC

Em sua primeira reunião, o GT Serviços considerou como prioritários cinco eixos de
trabalho
O Grupo Técnico de Serviços (GT Serviços), criado pelo Comitê Executivo de Gestão
da Camex (Gecex) para discutir e propor políticas públicas voltadas para o setor de
serviços, mais especificamente de comércio exterior, realizou nesta terça-feira (27)
sua primeira reunião.
No encontro o colegiado deliberou sobre as definições das ações prioritárias a serem
acompanhadas e implementadas pelo grupo a partir do Plano de Trabalho do GT.
O grupo considerou como prioritários cinco eixos de trabalho: a melhoria do ambiente
de negócios para o setor de serviço (dividido em importação e exportação, focado
principalmente nas questões tributárias), financiamento e garantias às exportações,
economia de Serviço e Comércio Eletrônico, facilitação do Comércio de Serviços, e
reforço de coordenação governamental do setor de serviço.
Para a secretária-executiva da Camex, Marcela Carvalho, o plano de trabalho que vai
pautar o colegiado é viável, considerando o atual cenário político e macroeconômico.
“O plano de trabalho do GT propõe ações que poderão ser implementadas com
alterações infralegais e que não gerem renúncia fiscal”, contou.
Após ser deliberado pelo Gecex, o Plano de Trabalho será divulgado no site da Camex.
A reunião foi presidida pela Secretaria Executiva da Camex (SE/Camex) e contou com
a participação de representantes do Ministério da Fazenda (MF), Ministério da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão (MPDG), Ministério das Relações Exteriores (MRE), Receita
Federal do Brasil (RFB) e da Secretaria Geral de Presidência,
GT Serviços
O Grupo Técnico de Serviços foi criado na 150ª reunião do Gecex, ocorrida em 20 de
setembro de 2017.
Ele surgiu como um espaço para explorar de forma mais eficiente as potencialidades
do comércio de serviço, por meio do aprimoramento de políticas públicas e
modernização da legislação voltada para o setor.
A ideia do GT também é abarcar questões internas de competividade que impactam
as exportações e importações de serviços.
Os serviços tornaram-se centrais no novo paradigma do comércio internacional. Em
2016, as exportações brasileiras de serviços foram de US$ 33,3 bilhões (BACEN,
2017), montante que representou 18,0 % do total das exportações de bens para o
mesmo ano. No entanto, o valor adicionado dos serviços na agricultura e na indústria
pode ultrapassar 70%.

Nesse caso, é possível dizer que a balança comercial brasileira é composta
majoritariamente por serviços. E foi pela necessidade de propor políticas capazes de
promover a competitividade dos serviços brasileiros no mercado global que o GT
Serviços foi criado.
Temer diz que resultado do PIB de 2017 representa esperança para país
01/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Presidente afirmou ainda que o governo não desistiu da reforma da
Previdência

Presidente Michel Temer diz que alta do PIB representa esperança para o país Reuters/Ueslei Marcelino
O presidente Michel Temer disse nesta quinta-feira (1º) que o resultado do PIB
(Produto Interno Bruto) de 2017 representa esperança para o futuro do país, após a
economia brasileira registrar crescimento de 1% no ano passado.
Temer afirmou ainda, em entrevista à rádio Tupi, do Rio de Janeiro, que o governo
não desistiu da reforma da Previdência e que o tema será votado quando for encerrada
a intervenção federal na segurança pública do Estado, possivelmente ainda este ano.
A reforma da Previdência teve sua tramitação suspensa no Congresso em decorrência
da intervenção decretada em fevereiro no Rio, uma vez que a Constituição proíbe
qualquer alteração em seu texto na vigência de uma intervenção.
Em 2017, o PIB (Produto Interno Bruto) totalizou R$ 6,559 trilhões. No último
trimestre do ano, o PIB cresceu 0,1% em relação aos três meses anteriores, dando
sinais de que a recuperação da economia ganhou força após a saída da recessão, no
início de 2017.
Ante o quarto trimestre de 2016, quando o país ainda estava em recessão, a alta no
último período do ano foi de 2,1%.
Os números vieram um pouco abaixo do que esperavam analistas do mercado
financeiro e o governo.
A projeção central de economistas consultados pela agência Bloomberg era de um
crescimento de 1,1% em 2017 e de 0,4% no quarto trimestre do ano.
Para o secretário de acompanhamento econômico, Mansueto Almeida, o resultado do
PIB em 2017 ficou dentro da expectativa do governo e muito acima do esperado há
um ano.
"Ficou muito acima do que analistas esperavam no início do ano passado, quando
esperavam 0,2%, 0,3%. A estimativa oficial do governo era 0,5%. Então mostrou que
todo mundo errou, e ainda bem que todo mundo errou."

Veja 10 fatores que explicam o crescimento do PIB em 2017
01/03/2018 – Fonte: G1
Supersafra, desaceleração da inflação, queda dos juros e a liberação do FGTS
inativo foram apontados pelos economistas como fatores determinantes para
recuperação acima de previsões iniciais.
A economia voltou a crescer em 2017, após 2 anos seguidos de queda na atividade. O
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) foi de 1,0% no ano, de acordo com dados
divulgados nesta quinta-feira (1) pelo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Ainda que a alta seja modesta diante do tamanho do tombo da economia nos últimos dois
anos, o PIB de 2017 ficou acima do que se esperava no começo do ano. Na primeira pesquisa
"Focus" de 2017, a média das projeções de cerca de 100 analistas de mercado ouvidos pelo
Banco Central apontava para um crescimento de 0,5%.
A recuperação da economia foi alcançada com ajuda da supersafra de grãos, da desaceleração
da inflação em 2017 e da queda da taxa de juros. Outros fatores, como a liberação dos saques
das contas inativas do FGTS e a alta no preço do petróleo e do minério de ferro também
ajudaram.

Veja abaixo 10 fatores que explicam o crescimento da economia em 2017:
1 - Supersafra

Boa parte do crescimento da economia em 2017 veio do campo, já que o PIB da agropecuária
cresceu 13% em 2017. Sozinho, o setor respondeu por cerca de 0,7% do crescimento da
economia no ano passado, segundo cálculos da economista Silvia Matos, coordenadora do
Boletim Macro/Ibre, da FGV.
Favorecida pelo clima, a safra agrícola cresceu 29,5% na comparação com 2016, para o
recorde de 240,6 milhões de toneladas, segundo a última estimativa divulgada pelo IBGE.
"O PIB acabou surpreendendo em grande parte por causa da safra agrícola, que veio muito
boa, ajudou a conter a inflação mais do que o esperado, os juros caíram mais do que o
esperado, e teve um efeito multiplicador na atividade", afirma Luiz Fernando Castelli,
economista da GO Associados

2 - Queda da inflação

A inflação oficial do Brasil fechou 2017 em 2,95%, menor patamar desde 1998 e pela primeira
vez abaixo do piso da meta fixada pelo governo. A redução dos preços dos alimentos foi o
principal fator que segurou a inflação.
Com a meteorologia a favor e safra recorde, os alimentos ficaram 1,87% mais baratos em
média no ano, segundo o IBGE. O preço do feijão carioca, por exemplo, caiu 46%, o do açúcar,
22,32%, e o do arroz, 10,86%. Se os itens relacionados a alimentação no domicílio fossem
retirados do cálculo do IPCA, a variação acumulada em 12 meses teria ficado em 4,4%.
“A desaceleração da inflação ajuda na recuperação da confiança, que no momento seguinte
acaba sendo convertida em maior consumo", explica Alex Agostini, economista-chefe da
Austin Rating
3 - Queda dos juros

Com a inflação em desaceleração, o Banco Central foi reduzindo a taxa de juros básicos da
economia para mínimas históricas. Em fevereiro, o Comitê de Política Monetária (Copom)
anunciou o 11º corte consecutivo na Selic, que caiu para 6,75% ao ano.
"Com a queda da inflação e dos juros, criou-se condições para o PIB ser melhor no 2º
semestre e para uma recuperação mais disseminada", afirma Silvia Matos, destacando
também a contribuição da queda dos juros para a redução do endividamento de empresas e
famílias.
4 - Saques das contas do FGTS

Para ajudar a reaquecer a economia, o governo federal anunciou, no ano passado, medidas
como a liberação de saques das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), e do PIS/Pasep para idosos.

Somente os saques das contas do FGTS injetaram cerca de R$ 44 bilhões na economia em
2017, beneficiando 25,9 milhões de trabalhadores. Embora muitos tenham usado o dinheiro
para quitar dívidas, o comércio também conseguiu fisgar parte desse dinheiro extra, o que
permitiu o consumo das famílias voltar a crescer a partir do 2º trimestre, após 9 trimestres
de queda.
5 - Aumento do consumo das famílias

O consumo das famílias cresceu 1,0% em 2017, após 2 anos seguidos de queda. O comércio
varejista, por exemplo, cresceu 2%, impulsionado pelas vendas de móveis e
eletrodomésticos, que voltaram a subir. Os gastos das famílias têm o maior peso na
composição do PIB.
A queda acentuada da inflação também proporcionou no ano passado ganhos reais nos
salários dos trabalhadores com carteira assinada. Segundo a Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas (Fipe), 8 em cada 10 acordos salariais tiveram aumento acima da inflação no ano
passado, ante um percentual de 27% no ano anterior.
Segundo o IBGE, o rendimento médio real do brasileiro cresceu 1,6%no 4º trimestre na
comparação anual. "A renda do trabalhador cresceu por conta da desinflação", resume Matos.
6 - Aumento da massa de rendimentos

Apesar do número ainda elevado de desempregados, a população ocupada cresceu no ano
passado. É verdade que a recuperação tem sido sustentada pelo aumento do trabalho
precários. Mas o número de brasileiros com algum tipo de remuneração cresceu, e isso
contribuiu para o aumento do consumo no país.
Segundo o IBGE, a massa salarial (soma da remuneração de toda a população ocupada)
cresceu 3,6% no acumulado em 1 ano, com um acréscimo de mais R$ 6,6 bilhões no bolo de
rendimentos somente no 4º trimestre.
"O que determina o consumo não é a renda exclusivamente, e sim o conjunto entre renda e
emprego, que é a massa salarial. Então, mesmo que a renda não cresça, se a população
ocupada sobe, aumenta o consumo", afirma Agostini.
7 - Melhora da confiança

Com a melhora do consumo e dos principais indicadores econômicos, a confiança de
empresários e consumidores voltou no ano passado para o patamar considerado de otimismo.
A confiança da indústria terminou 2017 no melhor nível em quase 4 anos, segundo o
termômetro da FGV.
Já confiança do consumidor também fechou em alta, acima da registrada em 2015 e
2016, embora o endividamento das famílias ainda leva à cautela em alguns tipos de gastos.
"Está começando a haver alguma recomposição das margens de lucro das empresas e a gente
já começa a ver alguma recuperação do mercado de trabalho. Com os juros em queda,
inflação baixa e recuperação do crédito, melhora a confiança e isso ajuda as famílias a
voltarem a consumir", avalia Castelli.
8 - Retomada dos investimentos

Os investimentos encolheram 1,8% em 2017, mas a expansão no 2º semestre aponta uma
tendência de recuperação após 4 anos seguidos de retração.
Entre os setores que conseguiram sair à frente na retomada dos investimentos estão
o automotivo e a indústria com foco na exportação. Já o setor de infraestrutura continua
pressionado pelo corte de gastos públicos.
"A alta dos investimentos no 4º trimestre foi até maior que a do consumo das famílias, que
perdeu um pouco de fôlego. Isso mostra que, apesar de algumas incertezas na economia, as
empresas começam a desengavetar alguns projetos, e estão voltando a investir com base na
melhora da confiança e da queda dos juros", afirma Castelli.
9 - Alta nos preços do petróleo e minério de ferro

Embora tenham peso relativamente pequeno no PIB, as exportações também foram destaque
no ano. A balança comercial brasileira encerrou 2017 com superávit de US$ 67 bilhões,
o melhor resultado em 29 anos.
O saldo recorde foi puxado principalmente pelo aumento de 28,7% nas exportações de
commodities em 2017, como minério de ferro, petróleo e produtos agrícolas,
que representaram quase metade das exportações.
O crescimento, entretanto, se deu mais por conta do preço (alta de 10,1%) do que pelo
volume de vendas (7,6%).
Segundo dados do Ibre/FGV, o valor do minério de ferro saltou 44% no ano, e petróleo e
derivados, 32%, o que acabou favorecendo o desempenho de empresas como Vale e
Petrobras.

10 - Ambiente internacional favorável
O PIB brasileiro também contou com uma ajudinha externa. Se 2017 começou com temores
sobre os impactos da chegada de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, o ano
terminou com o mundo em ritmo maior de crescimento, juros ainda baixos e elevado apetite
por ativos de risco em países emergentes como o Brasil.
Em 2017, o ingresso de dólares na economia brasileira voltou a superar as retiradas e o fluxo
de capital de investidores estrangeiros continua favorável. Somente na Bolsa, as compras de
ações por investidores estrangeiros superaram as vendas em R$ 14,6 bilhões em 2017.
Castelli destaca, que nem mesmo as incertezas sobre políticas fiscais, afetaram a entrada de
dólares no país. "Não sabemos até quando, mas o cenário externo continua favorável e essa
elevada liquidez ainda está ajudando a valorizar os preços dos nossos ativos".
O que ainda preocupa
Apesar das surpresas positivas em 2017, há diversos fatores que ainda preocupam na
economia brasileira e que podem afetar o crescimento de 2018. Segundo os economistas, há
incertezas relacionadas às eleições presidenciais, o desemprego ainda está elevado e há
dificuldades de realizar o ajuste das contas públicas.
"O desemprego continua muito alto e nem todo mundo consegue emprego. Quando
consegue, pode ser de má qualidade. A renda cresce, mas muito menos ro que já cresceu no
passado. Isso pode explicar um pouco esse ainda elevado mau humor em relação à situação
do país", afirma Matos.
Para Castelli, o crescimento lento será a tônica da recuperação, que deverá se consolidar em
2018. "Eu acredito que ao longo do ano a população vai sentir alguma melhora, mas ainda é
pouco perto do que se perdeu nestes últimos anos"
Reforma tributária não vai reduzir carga de impostos, diz Meirelles
01/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Em entrevista à rádio Eldorado, o ministro afirmou que busca simplificação

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, conversa com o ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles, em Brasília - Ueslei Marcelino - 28.fev.2018/Reuters
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta quinta-feira (1º) que a
reforma tributária que está sendo conduzida pelo governo não vai reduzir a carga de
impostos do país.
"A busca é pela simplificação tributária", afirmou o ministro em entrevista à rádio
Eldorado, acrescentando ainda que, com a melhora da economia e com a simplificação
tributária, a carga no país poderá começar a cair.
A reforma do Pis/Cofins está na lista de prioridades colocada pelo governo
recentemente junto ao Congresso Nacional após ter desistido de votar a reforma da
Previdência com a intervenção federal na segurança pública no estado do Rio de
Janeiro.

Meirelles, ao ser questionado sobre sua eventual candidatura à Presidência da
República, repetiu que decidirá apenas no início de abril e que, por enquanto, não
estava pensando nisso, mantendo-se totalmente focado na condução da economia.
No entanto, afirmou que tem conversado com diversos segmentos da população, em
várias regiões do país.
O ministro afirmou ainda que tem tido "excelentes conversas" com o PSD, sua atual
legenda, e também com o MDB, para sua candidatura.
"Estou sentido receptividade muito grande [dos partidos]", afirmou ele.
Na véspera, Meirelles esteve reunido com representantes da agência de classificação
de risco Moody's e afirmou que eles ainda não haviam decidido sobre novo
rebaixamento do rating brasileiro, mas que isso ocorreria em breve.
Neste início de ano, a S&P Global e a Fitch reduziram a nota do Brasil por conta da
não aprovação da reforma da Previdência, em meio à situação fiscal delicada do país.
Correção: Senado aprova MP do Funrural e do Microcrédito Produtivo
01/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
O texto enviado anteriormente continha uma incorreção. A previsão é de que os vetos
sejam votados pelo Congresso nos próximos meses, e não como constava. Segue a
versão corrigida:
O Senado aprovou, na tarde desta quarta-feira, 28, medida provisória (MP) que
prorroga até 30 de abril o prazo de adesão ao programa de parcelamento de dívidas
de produtores com o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural).
A matéria foi aprovada em votação simbólica e seguirá para sanção presidencial. Os
senadores fizeram um esforço para apreciar o texto rapidamente porque o prazo de
adesão ao programa encerra nesta quarta-feira, 28.
Antes da votação, o presidente da Casa, Eunício Oliveira (MDB-CE), defendeu que a
matéria fosse aprovada e que os senadores não cumprissem o prazo regimental de
dois dias para análise do texto no plenário.
“Acho que não é justo com os pequenos, com os médios e até com os grandes
agricultores do Brasil que produzem, que botam comida na mesa de todos nós, que a
gente deixe essa medida provisória cair”, afirmou Oliveira.
A prorrogação do prazo atende a demanda da Frente Parlamentar da Agropecuária
(FPA), que enviou há duas semanas um ofício ao presidente Michel Temer cobrando a
prorrogação do prazo.
Os ruralistas argumentam que uma série de “pendências” inviabilizam a adesão até
28 de fevereiro ao Refis da contribuição, que é paga pelos empregadores para ajudar
a custear a aposentadoria dos trabalhadores e que incide sobre a receita bruta da
comercialização da produção.
O projeto criando o programa foi sancionado pelo presidente em 9 de janeiro. Ele
sancionou a proposta com 24 vetos, entre eles, aos descontos de 100% de multas
dadas pelos parlamentares – a proposta original previa abatimento de 25%.
A mudança feita pelo Congresso Nacional elevou a renúncia prevista de R$ 7,6 bilhões
para R$ 15 bilhões em 15 anos. Praticamente um perdão total da dívida, que soma R$
17 bilhões aproximadamente.

Na justificativa para os vetos, Temer argumentou que as mudanças propostas pelos
parlamentares iam na contramão do ajuste fiscal e “desrespeitam” contribuintes que
pagaram em dia.
A previsão é de que os vetos sejam votados pelo Congresso nos próximos meses. A
bancada ruralista quer principalmente a inclusão dos agricultores familiares dentro do
programa, um dos pontos que haviam sido vetados.
A lei que permite o parcelamento das dívidas com o Funrural prevê a quitação dos
débitos vencidos até 30 de agosto de 2017. A adesão ao programa será aceita até 28
de fevereiro de 2018.
O produtor rural que aderir ao programa terá de pagar 2,5% da dívida consolidada em
até duas parcelas iguais, mensais e sucessivas. O restante poderá ser parcelado em
até 176 prestações.
Microcrédito
O Senado aprovou na sequência a MP 802/2017, que amplia e atualiza o Programa
Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), voltado à liberação de crédito
para pequenos negócios. A matéria também seguirá para sanção presidencial.
Entre outras medidas, a MP aumenta de R$ 120 mil para R$ 200 mil o limite de renda
ou receita bruta anual para que pessoas físicas e jurídicas possam recorrer a
empréstimos para financiar atividades produtivas.
O texto também acrescenta novas fontes de financiamento para o microcrédito, antes
concedidos apenas com recursos do Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT) e da
parcela dos recursos de depósitos à vista destinados a esse fim.
Economia do Brasil fica praticamente estagnada no final de 2017 e cresce 1%
no ano
01/03/2018 – Fonte: Reuters
A economia brasileira praticamente ficou estagnada no final de 2017, pior que o
esperado e para fechar o ano com expansão de 1 por cento, indicando que a
recuperação poderá ser menos intensa em 2018 mesmo após viver dois anos seguidos
de forte recessão.
Consumo das famílias, serviços e a indústria desaceleraram com força a expansão no
quarto trimestre do ano passado, mas os investimentos aceleraram um pouco o ritmo
de crescimento.
No quarto trimestre do ano passado, o Produto Interno Bruto (PIB) do país mostrou
expansão de 0,1 por cento sobre os três meses anteriores, quando houve crescimento
de 0,2 por cento na mesma base de comparação, mostrou nesta quinta-feira o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Sobre o quarto trimestre de
2016, o crescimento foi de 2,1 por cento.
Pesquisa da Reuters com analistas mostrou que, pela mediana, as expectativas eram
de expansão de 0,4 por cento do PIB no quarto trimestre de 2017 em relação ao
terceiro e de 2,5 por cento sobre um ano antes. Para 2017 fechado, as contas
apontavam crescimento de 1,1 por cento.
Segundo o IBGE, o consumo das famílias mostrou expansão de 0,1 por cento entre
outubro e dezembro passados, na margem, e de 1 por cento em 2017 todo.

No terceiro trimestre sobre o período anterior, a expansão havia sido mais forte, de
1,1 por cento, perdendo ímpeto mesmo com a inflação e juros baixos e certa
recuperação do emprego.
A indústria também perdeu fôlego, com crescimento de 0,5 por cento no trimestre
passado sobre 1 por cento entre julho e setembro passados.
No mesmo período o setor de serviços mostrou expansão de 0,2 por cento sobre 0,6
por cento de crescimento no terceiro trimestre.
O setor agropecuário, que contribuiu fortemente para a retomada econômica no ano
passado, ficou estagnado no trimestre passado, mas saltou 13 por cento em 2017
fechado por conta da supersafra, melhor desempenho da série histórica iniciada em
1996.
A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), uma medida de investimentos, aumentou 2
por cento no trimestre passado, na margem, depois crescer 1,8 por cento no período
anterior.
No ano fechado, no entanto, encolheu 1,8 por cento, fazendo com que a taxa de
investimento recuasse a 15,6 por cento do PIB, abaixo do observado no ano anterior
(16,1 por cento) e a menor desde 2000.
Para este ano, as estimativas apontam avanço do PIB geral ainda maior. Pesquisa
Focus do Banco Central, que ouve semanalmente uma centena de economistas,
mostra que as expectativas são de crescimento de 2,89 e 3 por cento em 2018 e 2019,
respectivamente.
Brasil já está crescendo a um ritmo de 2% ao ano neste momento, diz
ministro do Planejamento
01/03/2018 – Fonte: Reuters
O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, afirmou nesta quinta-feira que após alta
de 2,1 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) no quarto trimestre de 2017 sobre
igual período de 2016, o país já está crescendo neste momento a um ritmo de 2 por
cento ao ano, fato que comemorou no Twitter.
”Expansão do crédito, volta do investimento, manutenção da inflação baixa e
principalmente a melhora da renda são elementos que levarão a um crescimento do
PIB de 3 por cento em 2018”, pontuou o ministro.
Temer: Meirelles e sua equipe fizeram excelente trabalho na economia
01/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
O presidente Michel Temer elogiou o ministro da Fazenda Henrique Meirelles em
entrevista à rádio Jovem Pan e disse que ele e sua equipe fizeram um “belíssimo
trabalho” na economia. Temer admitiu que o ministro poderá ser o candidato nas
eleições presidenciais e acredita ter condições de colocar alguém que continue esse
trabalho na pasta.
“Se o Meirelles se decidir, acho que teremos possibilidade de escolha de alguém que
dê sequência a esse trabalho. Se ele desejar ser candidato, isso será uma coisa dele”,
afirmou o presidente depois de declarar mais uma vez que não é candidato à reeleição.
Lula
O presidente afirmou que, se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não conseguir
ser candidato ao Planalto, “não vai se fácil” para o PT ter um candidato no segundo

turno do pleito. Ele ressaltou, contudo, que é cedo para desenhar um cenário de
candidaturas. Para Temer, o quadro estará definido até o mês de junho.
O emedebista repetiu que Lula, se condenado e impedido de concorrer, pode se
transformar em um “mito” e influenciar na disputa. “Se ele pudesse disputar,
derrotado nas urnas, acabou, não haveria essa mitificação da figura do ex-presidente
Lula.
Com pedido de adesão à OCDE, Brasil se compromete com políticas, diz
Meirelles
01/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o Brasil se comprometeu com
políticas de longo prazo ao solicitar a adesão à Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE). Ele disse que, nesse processo, a simplificação
tributária no País terá um papel essencial, começando pelas mudanças na tributação
do PIS/Cofins.
“A simplificação tributária será importante nesse processo e começa com PIS/Cofins.
Depois, terá desdobramentos em outros tributos”, afirmou Meirelles, que participou
da abertura de seminário promovido pela OCDE, Receita Federal e Confederação
Nacional da Indústria (CNI). O ministro, porém, não deu detalhes da mudança, que
consta inclusive na agenda prioritária apontada pelo governo após o engavetamento
da reforma da Previdência.
Outro ponto relevante nesse contexto de políticas de longo prazo será, de acordo com
o ministro, a tributação intragrupos, principalmente no caso de companhias globais.
“É uma questão de justiça tributária”, afirmou.
O Brasil tem um modelo diferente do adotado na OCDE para os chamados preços de
transferência (transações de bens e serviços realizadas entre empresas do mesmo
grupo que operam em diferentes países), e os técnicos do governo trabalham para
aprimorar a regra brasileira. O próprio secretário da Receita, Jorge Rachid, admitiu
que o órgão “quer avançar” nessa frente, inclusive para reduzir litígios.
Adesão
Meirelles disse que o processo de adesão do País à OCDE demanda tempo, o que é
normal. “O importante é que está caminhando bem”, afirmou. “Temos tido avanço não
só em assuntos tributários, mas também na integração econômica”, acrescentou o
ministro, explicando que o Brasil já tem negociado parcerias com o Reino Unido pósBrexit.
Segundo o ministro da Fazenda, o Brasil deseja fazer uma abertura não só no sentido
de melhorias em normas tributárias, mas também para a maior integração do País ao
comércio internacional.
Meirelles disse que, após o longo período de recessão, os investimentos começam a
crescer fortemente, liderando inclusive o desempenho do Produto Interno Bruto (PIB)
no fim de 2017, segundo estimativas do governo.
De acordo com o ministro, o Brasil hoje é grande destino de investimento
internacional, um dos maiores no mundo, inclusive investimento estrangeiro direto.
“Com isso, a tributação de capitais, de lucros, passa a ser fundamental nessas
transações”, afirmou.
Meirelles garantiu que o País vai tomar medidas necessárias para compatibilizar as
normas tributárias do Brasil aos padrões “mais avançados” no mundo.

Dos 6 países solicitando adesão à OCDE, Brasil é melhor posicionado, diz
Gurría
01/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
Dos seis países candidatos a ingressar como sócio na Organização para a Cooperação
e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Brasil é o mais bem posicionado. Foi o que
afirmou nesta quarta-feira, 28, o secretário-geral do organismo, Angel Gurría. Os
outros candidatos são Argentina, Bulgária, Romênia, Peru e Croácia.
O Brasil apresentou sua candidatura a ingressar como membro do organismo em maio
do ano passado. Até o momento, não recebeu sinal verde. Nos bastidores, essa
demora é atribuída à resistência dos Estados Unidos em expandir a instituição.
As decisões na OCDE precisam ser tomadas por unanimidade. Segundo Gurría, todos
os membros estão interessados em expandir a organização.
A vantagem do Brasil se deve ao fato que o País já participa de alguns comitês da
OCDE há mais de duas décadas. O primeiro grupo ao qual o Brasil se associou foi o do
aço, em 1996.
Hoje, já participa de 25 comitês, mesmo não sendo membro do organismo. Além disso,
o Brasil já aderiu a 35 instrumentos do organismo e solicitou adesão a outros 70. Em
pouco tempo, destacou Gurría, o Brasil será parceiro da OCDE em mais de 100
instrumentos.
Esse trabalho de adesão a instrumentos faz parte do processo de ingresso dos países
na OCDE. O processo de adesão leva de três a cinco anos, disse Gurría. Depende da
possibilidade de cada país fazer as mudanças necessárias para alinhar suas políticas
às da instituição.
Nesse processo, explicou ele, os comitês temáticos da OCDE podem pedir para avaliar
o país candidato. No caso do Brasil, dada a diversidade de sua economia, todos os
comitês querem dialogar.
A afirmação que o Brasil é o mais bem posicionado dos candidatos foi destacada pelo
ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Para ele, o ingresso na instituição é um passo
“decisivo” no processo de modernização da economia brasileira.
Ele disse que o Brasil não esperava uma resposta rápida a sua candidatura, uma vez
que os processos de adesão demoram dois anos ou mais.
“A candidatura de um país como o Brasil, grande, relevante, altera estruturas”,
comentou. Aceito, será o único país membro, ao mesmo tempo, da OCDE, dos Brics e
do G-20. “Do nosso ponto de vista, (a candidatura) está indo muito bem.”
O ingresso na OCDE implica um processo de negociação, de padronização de normas,
disse Meirelles. Um exemplo é a tributação sobre preço de transferência, que serão
objeto de um trabalho conjunto da Receita Federal e do organismo multilateral em
busca de uma maior convergência.
“O Brasil precisa avançar nesse processo de tributação de lucros”, disse o ministro.
Ele citou outras iniciativas em andamento no mesmo campo, como a reforma do PISCofins e as discussões sobre uma simplificação do sistema tributário. “A ideia é tributar
de forma cada vez mais eficiente e melhor.”

Preço do frete de encomendas fica mais caro a partir de março
01/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
Reajuste no frete de encomendas será de, em média, 8%. Além desse
aumento, envios à cidade do Rio de Janeiro terão a incidência de uma
“cobrança emergencial” devido à violência

Preço de entrega de encomendas fica mais caro a partir de março. Foto: Hugo Harada
A partir de 6 de março, os Correios farão um reajuste no frete de encomendas de, em
média, 8%. Além desse aumento, envios à cidade do Rio de Janeiro terão a incidência
de uma “cobrança emergencial” de R$ 3 devido à violência que põe em risco a logística
de entrega de encomendas na capital carioca.
A notícia do reajuste foi divulgada inicialmente pelo Mercado Livre, que afirma que o
aumento médio do frete será de 29%. Segundo Leandro Soares, diretor do programa
Mercado Envios, a empresa notou valores diferentes na última tabela de custos
enviada pelos Correios a varejistas e os comparou aos antigos, de onde chegou a esse
valor.
O Mercado Livre lançou uma campanha online, baseada na hashtag
#FreteAbusivoNão, a fim de pressionar os Correios para que reverta a decisão do
reajuste. Ainda segundo o e-commerce, em algumas localidades o aumento pode
chegar a 51%.
Em nota enviada à Gazeta do Povo, os Correios refutaram as informações do Mercado
Livre. Segundo a assessoria, “a média [do aumento] será de apenas 8% para os
objetos postados entre capitais e nos âmbitos local e estadual, que representam a
grande maioria das postagens realizadas nos Correios”.
Ainda de acordo com os Correios, “a definição dos preços é sempre baseada no
aumento dos custos relacionados à prestação dos serviços, que considera gastos com
transporte, pagamento de pessoal, aluguéis de imóveis, combustível, contratação de
recursos para segurança, entre outros”.
Acerca da “taxa de risco” para o Rio de Janeiro, de R$ 3 por envio à cidade, os Correios
dizem que a cobrança é emergencial e que ela poderá ser suspensa a qualquer
momento, “desde que a situação de violência seja controlada”. Esclarece, ainda, que
outras transportadoras brasileiras já praticam essa cobrança desde março de 2017.
Por fim, a nota diz que o reajuste “mantém os Correios competitivos em seus preços
praticados no Brasil inteiro, garantindo sua presença em todo o território nacional”.
China supera meta de corte na capacidade excedente de produção de aço e
carvão
01/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
O governo da China anunciou hoje que reduziu mais do que planejava a capacidade
excedente de produção dos setores de aço e carvão no ano passado, segundo a
agência de notícias estatal Xinhua.

Apenas no setor siderúrgico, a redução de capacidade foi superior a 50 milhões de
toneladas, informou a Xinhua. No de carvão, a diminuição foi de 250 milhões de
toneladas.
O plano original de Pequim era reduzir a capacidade em 50 milhões e 150 milhões de
toneladas, respectivamente, nas indústrias de aço e carvão.
Questão do preço caro do combustível na bomba não está na Petrobras, diz
Parente
01/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
“Para a questão do preço caro dos combustíveis, a resposta não está na Petrobras”,
segundo o presidente da estatal, Pedro Parente, que participou de evento promovido
pela FGV-Rio.
“A política de preços, que segue os preços internacionais, por definição, não é injusta”,
disse Parente.
Ele argumentou que o modelo de preços adotado em sua gestão, de revisões diárias
segundo as oscilações externas, é “muito importante para a empresa”, porque garante
participação de mercado e margens.
Destacou também que a mesma política é adotada em todo o mundo.
“Se nas bombas têm um preço que é um múltiplo do preço da Petrobras, o problema
não é a Petrobras”, disse Parente, acrescentando desconhecer qualquer intenção do
governo de reduzir os impostos que incidem sobre os combustíveis automotivos.
Em Washington, Marcos Jorge defende aço brasileiro de eventual sobretaxa
dos EUA
01/03/2018 – Fonte: MDIC

O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, reuniu-se, no
início da tarde desta terça-feira (27), com o secretário de Comércio dos Estados
Unidos, Wilbur Ross, para tratar de temas relacionados ao comércio bilateral. A pauta
central foi a possibilidade, estudada pelo governo do presidente Donald Trump, de
sobretaxar as importações de aço norte-americanas. Medida que, se confirmada,
afetará produtores brasileiros.
O ministro defendeu a complementaridade do comércio entre ambos os países e disse
que o aço brasileiro não ameaça os EUA. O embaixador do Brasil em Washington,
Sérgio Amaral, também participou do encontro.
O Brasil foi o segundo maior fornecedor de produtos siderúrgicos para os Estados
Unidos em 2016, atrás apenas do Canadá. O ministro Marcos Jorge defendeu a
complementaridade no comércio desse setor entre os dois países uma vez que o Brasil
fornece cerca de 50% de semiacabados de ferro e aço importados pelos Estados
Unidos, utilizados como insumos pela indústria de transformação do país.

Por outro lado, ressaltou Marcos Jorge, o Brasil é um grande importador de carvão
mineral utilizado em autos fornos siderúrgicos. "Somos o maior consumidor
internacional desse produto norte-americano. Uma eventual aplicação de medida que
impacte a nossa produção de aço pode refletir diretamente na nossa necessidade de
consumo de carvão mineral", alertou.
Aço
O governo norte-americano estuda três possibilidades de sanções tarifárias contra as
importações de aço. Na avaliação dos EUA, reduzir importações pode contribuir para
o aumento da utilização da capacidade instalada das siderúrgicas do País. Para Marcos
Jorge, o Brasil deveria ficar de fora de qualquer uma dessas medidas. “Explicamos isso
ao secretário, que esteve bastante atento aos nossos argumentos”, disse.
Ross se comprometeu a analisar os números apresentados pela delegação brasileira e
repassá-los ao presidente Trump, que é quem vai definir essa situação. Ele,
entretanto, tranquilizou os brasileiros ao dizer que, mesmo que haja alguma aplicação
de medida que afete o Brasil, ainda haverá a possibilidade de pedido de recurso, o que
poderia reverter a eventual taxação.
O ministro Marcos Jorge saiu da reunião confiante.
"O secretário Wilbur Ross nos recebeu muito bem. Esteve atento aos nossos
argumentos e disse que vai rever os números do comércio bilateral que envolvem o
setor siderúrgico e de carvão mineral", disse, complementando que o governo
brasileiro segue confiante na complementaridade do comércio e que uma possível
aplicação de medida contra produtos brasileiros poderá reverter em perdas para a
própria indústria norte-americana.
Bosch desiste de plano para produzir célula de combustível
01/03/2018 – Fonte: Automotive Busness
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Empresa avalia que investimento necessário de € 20 bilhões é muito arriscado
A Bosch decidiu que não vai levar adiante seu plano de produzir células de
combustível após avaliar que o investimento necessário é muito arriscado, disse em
comunicado divulgado na quarta-feira, 28.
A sistemista tinha considerado fazer suas próprias células para competir com os
produtores da Ásia, que estão emergindo na produção de baterias e de células.
O anúncio é um golpe para montadoras e governos europeus que pediram às empresas
do setor que se juntassem para criar um produtor regional desse tipo de fonte de
energia para carros elétricos e híbridos.
Segundo a empresa, para uma operação de fabricação competitiva e relevante para o
mercado, os cálculos mostraram que o investimento inicial seria de aproximadamente
€ 20 bilhões.
Esta soma permitiria à Bosch configurar uma capacidade de produção de
aproximadamente 200 gigawatt-hora, equivalente a uma participação de mercado de
20% e, portanto, uma posição de liderança no mercado.

Mas em sua avaliação, com os fatores dinâmicos do mercado externo, não está claro
se esse investimento se pagaria e quando.
“Para a Bosch, é importante ter uma compreensão técnica das células. Nós não
precisamos fazê-las nós mesmos”, disse em nota o membro do conselho de
administração e presidente da divisão de soluções de mobilidade da Bosch, Rolf
Bulander.
Na nota, a Bosch informa que está se desfazendo de sua equipe de pesquisa sobre
tecnologias de célula de combustível, criada para avaliar a viabilidade de produção
interna.
A joint venture Lithium Energy e Power KG (LEAP), para pesquisa com íon de lítio, será
dissolvida, enquanto a subsidiária Seeo, que analisa tecnologias de energia em estado
sólido, deverá ser vendida. A empresa focará sua estratégia de eletromobilidade em
baterias de 48 volts e sistemas de gerenciamento dessas baterias.
“Mesmo agora, a Bosch é capaz de integrar componentes individuais em sistemas
completos. Nós fazemos sistemas altamente eficientes de bateria de 48 volts e
desenvolvemos sistemas atraentes de gerenciamento de bateria”, acrescenta
responsável pelas atividades de eletromobilidade, Mathias Pillin.
A Bosch disse que continuará a trabalhar com fornecedores de células de combustível
e que comprará deles as células destinadas a veículos híbridos e elétricos.

Volvo Cars cria fundo de investimento para startups
01/03/2018 – Fonte: Automotive Busness

| 28/02/2018 | 18h0
Montadora vai fomentar tecnologias como eletrificação e direção autônoma
A Volvo Cars lançou um fundo de investimento para fomentar startups de tecnologia
de alto potencial.
Com o Volvo Cars Tech Fund, a marca voltará sua atenção a tendências tecnológicas
como inteligência artificial, eletrificação, condução autônoma e serviços de mobilidade
digital.
A primeira investida ocorre em uma empresa da Califórnia (EUA) que desenvolve
sensores avançados.
As startups irão se beneficiar do fundo Volvo de diferentes maneiras. Além da
associação com a montadora, elas poderão validar suas tecnologias e adequá-las mais
rapidamente ao mercado.

“Buscamos empresas que possam nos fornecer acesso estratégico a novas
capacidades e talentos”, afirma o CEO do Tech Fund, Zaki Fasihuddin.
O potencial criativo e de bons negócios das startups levou outras montadoras a
apostas com essa. Como exemplo, em novembro de 2016 a BMW destinava € 500
milhões para jovens empresas com potencial nos setores de direção autônoma e
eletrificação.
Mais recentemente, em dezembro de 2017, a Toyota anunciou a intenção de investir
em startups israelenses. Somente a Intuition Robotics recebeu da montadora japonesa
US$ 14 milhões. A startup desenvolve sistemas capazes de compreender o que
acontece em torno do automóvel, algo essencial para veículos autônomos.
No início de janeiro a Aliança Renault Nissan Mitsubishi anunciou US$ 1 bilhão em
startups ligadas à mobilidade
Fornecedora do carro autônomo, Nvidia ainda está distante do setor
automotivo no Brasil
01/03/2018 – Fonte: Automotive Busness

Um dos grandes efeitos do desenvolvimento do carro autônomo nos negócios é que
a indústria automotiva, até então independente, passou a trabalhar cada vez mais
próxima de empresas de tecnologia. Estas companhias são as novas concorrentes e
também as novas parceiras das montadoras e sistemistas tradicionais.
Este é o caso da Nvidia, que nasceu em 1993 como fornecedora de placas para o
mercado de games e agora se posiciona como desenvolvedora de módulos com alto
poder de processamento para sistemas de inteligência artificial, elemento estratégico
para acompanhar a transformação da indústria automotiva.
A empresa tem propriedade para acompanhar a evolução do setor justamente porque
passou, ela mesma, por grandes mudanças em seus negócios mais recentemente.
Apesar de estar no mercado bilionário de games, no começo dos anos 2000, a
organização percebeu que pesquisadores usavam suas placas para fazer cálculos e
decidiu que iria atender mais plenamente essa necessidade, com o desenvolvimento
de soluções específicas. Logo chegou a vez de olhar para o mercado automotivo.
Na prática, a empresa produz GPUs, uma unidade de processamento gráfico dedicada
– essencial para que os veículos autônomos tracem cenários e tomem decisões a partir
da imensa quantidade de dados que serão capazes de coletar.
Esse hardware a empresa já fornece para todas as montadoras que trabalham no
desenvolvimento de modelos autoguiados.
Além disso, há o software, a solução de inteligência artificial por trás das peças físicas,
que gera cada vez mais parcerias entre a companhia e a indústria automotiva. Logo
no início do ano a Nvidia anunciou cooperação com cinco empresas durante a
CES Las Vegas.

APOSTA NO SETOR AUTOMOTIVO
“Entre 2010 e 2011 percebemos que o nosso processador poderia atender a uma
demanda da indústria automotiva. A Tesla foi nosso primeiro cliente e fizemos um
trabalho em conjunto com eles, ouvindo as necessidades e melhorando. Isso chamou
a atenção das outras empresas”, conta Marcio Aguiar, gerente de desenvolvimento da
Nvidia para a América Latina.
Segundo ele, os negócios globais avançaram, mas no Brasil a companhia ainda não
trabalha tão próxima do setor automotivo. “Falta independência nos projetos para que
as empresas possam inovar localmente. Muitos precisam esperar o avanço vir da
matriz”, diz.
O executivo concorda que a evolução do carro autônomo não vai partir do Brasil, mas
aponta que há uma série de oportunidades para a indústria local que nem sempre são
plenamente aproveitadas. Segundo ele, é possível usar as ferramentas da Nvidia para
acelerar o processo de desenvolvimento de um carro ou para melhorar o uso dos dados
em fábricas.
A operação local da Nvidia é pequena e conta com cerca de 30 profissionais, um nada
perto dos 14 mil que compõe o quadro global da companhia. Aguiar reconhece que
não é simples levar as soluções da companhia para as operações brasileiras das
montadoras. “É curioso porque fornecemos para todas globalmente”, diz.
Por isso, ele repete no Brasil um trabalho que a empresa já se empenha em fazer
globalmente: se aproximar da comunidade científica. “Fazemos uma série de eventos
em universidades e instituições de ensino.
Investimos para melhorar a formação porque as empresas precisam de novas
competências dos profissionais e estas pessoas serão nossos clientes no futuro”, diz,
destacando uma das necessidades geradas pela forte transformação nos negócios
automotivos.
Diesel pode ser banido de Roma em 2024
01/03/2018 – Fonte: Automotive Busness
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Prefeita da capital italiana se alinha a decisão tomada por Justiça alemã
O coro de inimigos do diesel ganhou mais um adepto. A prefeita de Roma, Virginia
Raggi, pretende proibir a circulação de carros movidos a esse combustível no centro
da capital da Itália a partir de 2024.
O anúncio foi feito por Virginia em seu perfil no Facebook em 27 de fevereiro, mesmo
dia em que um tribunal da Alemanha decidiu que cidades daquele país poderão proibir
a circulação de carros a diesel.
A decisão da Justiça alemã é bastante polêmica, mas foi bem recebida por
ambientalistas e tende a ser replicada em grandes cidades europeias. Atenas (Grécia)

e Madri (Espanha) são duas delas. Na capital espanhola, a prefeita Manuela Carmena
pretende impedir a circulação de modelos a diesel já em 2020.
Os carros a diesel perderam espaço na Europa após o dieselgate, escândalo que
envolveu o Grupo Volkswagen. Em 2015 descobriu-se que a montadora havia aplicado
em pelo menos 11 milhões de motores a diesel um software capaz de reduzir
momentaneamente as emissões para burlar equipamentos de controle de poluentes.
Em Washington, Marcos Jorge defende aço brasileiro de eventual sobretaxa
dos EUA
01/03/2018 – Fonte: Automotive Busness
O Grupo BMW assinou uma carta de intenções com a montadora chinesa Great Wall
para produzir carros elétricos da marca Mini na China. Em nota, a empresa informa
que os próximos passos serão alinhar os detalhes do possível acordo de parceria e
cooperação, além de definir aspectos como o local de produção e quais serão os
investimentos necessários.

A iniciativa faz parte da ofensiva estratégica do grupo em promover a eletrificação dos
seus modelos Mini. Neste plano já está prevista a produção de bateria elétrica Mini em
Oxford, na Inglaterra, a partir de 2019. Segundo a BMW, os planos da marca na China
podem acelerar seu desenvolvimento de forma significativa, sem interferir o
compromisso da empresa no Reino Unido.
Segundo a companhia, seu envolvimento com a Great Wall não vai interferir em sua
joint venture BMW Brilliance Automotive (BBA), com o parceiro local Brilliance.
Por sua vez, a Great Wall disse em nota que uma joint venture com a BMW melhoraria
seu nível de tecnologia e aproveitaria ainda mais o novo mercado de veículos elétricos
tanto no mercado chinês quanto global.

