
 

 

05 DE MARÇO DE 2018 

Segunda-feira 

 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. TIRE SUAS DÚVIDAS 

 CURSOS DE MARÇO NO  SINDIMETAL/PR 

 INEC - ÍNDICE NACIONAL DE EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR 

 COMISSÃO DE REFORMA DO CÓDIGO COMERCIAL DEBATE MODERNIZAÇÃO DA 

LEGISLAÇÃO EMPRESARIAL 

 RECEITA EM QUEDA PODE LEVAR À FUSÃO DE SINDICATOS 

 SINDICATOS PATRONAIS DEMITEM PARA SOBREVIVER À REFORMA TRABALHISTA 

 ACORDO TRABALHISTA É HOMOLOGADO POR VÍDEO DO WHATSAPP 

 SALDO DE EMPREGO FORMAL PELO CAGED É O MELHOR RESULTADO PARA JANEIRO 

DESDE 2002 

 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LIDERAM COMO CAUSAS DE ACIDENTES DE TRABALHO 

 RECUPERAÇÃO CHEGA À INDÚSTRIA 

 PROCESSO DE DESINDUSTRIALIZAÇÃO SE ACENTUOU A PARTIR DE 2008 

 MELHORA DA ECONOMIA TIRA EMPRESAS DA DESONERAÇÃO DA FOLHA 

 S&P: RETOMAR GRAU DE INVESTIMENTO DO BRASIL DEPENDE DE REFORMAS E 

CRESCIMENTO 

 INDÚSTRIAS CALÇADISTA E TÊXTIL PUXAM CRIAÇÃO DE 77,8 MIL VAGAS EM 

JANEIRO 

 LEVI´S SUBSTITUIRÁ OPERÁRIOS POR LASERS PARA FAZER O ACABAMENTO DE 

JEANS 

 COM RECUO DO BNDES, EMPRESAS EMITEM TÍTULOS ATRÁS DE INVESTIDORES 

 ARTIGO: BRASIL AINDA TEM FRIO E DEPRESSÃO 

 VETO A “MADE IN BRAZIL” É O MAIOR DESDE 2011 

 FAZENDA DEFENDE MENOS BARREIRAS; COMÉRCIO EXTERIOR QUER PROTEÇÃO 

 ‘PAÍS É MUITO MENOS AFETADO PORQUE VENDE MAIS COMMODITIES’, DIZ 

MEIRELLES 

 BRASIL CAMINHA NA DIREÇÃO CONTRÁRIA, DE MAIOR ABERTURA 

 INVESTIDORES ESTRANGEIROS SE PREOCUPAM COM AJUSTE APÓS ELEIÇÕES 
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 TRUMP RELACIONA TARIFAS SOBRE ALUMÍNIO E AÇO PARA MÉXICO E CANADÁ AO 

NAFTA 

 NENHUM PAÍS FICARÁ LIVRE DA SOBRETAXA DO AÇO, DIZ CASA BRANCA 

 TODO ALUMÍNIO E AÇO NEGOCIADOS DE FORMA JUSTA DEVEM SER ISENTOS DE 

TARIFA, DIZ PARLAMENTAR DOS EUA 

 ‘EXPORTAÇÃO BRASILEIRA SOFRERÁ EFEITO GRANDE’ 

 TAXAÇÃO DE ALUMÍNIO E AÇO É RUIM PARA O MUNDO TODO, INCLUSIVE PARA EUA, 

DIZ ILAN 

 SIDERÚRGICAS PERDEM R$ 1,7 BILHÃO EM UM DIA NO BRASIL 

 OMC VÊ RISCO DE ESCALADA PROTECIONISTA 

 INDÚSTRIA BRASILEIRA TEME PERDER MERCADO COM SOBRETAXA DO AÇO PELOS 

EUA 

 CNI SUGERE QUE BRASIL REAJA A PLANO DOS EUA DE SOBRETAXAR AÇO 

IMPORTADO 

 CENTRAIS FARÃO PROTESTO DIANTE DE CONSULADO DOS EUA 

 ENTENDA A CONTROVÉRSIA ENVOLVENDO TARIFAS DOS EUA SOBRE IMPORTAÇÃO 

DE AÇO 

 EMPRESAS NORTE-AMERICANAS CRITICAM PROPOSTA DE TAXAÇÃO DE AÇO E 

ALUMÍNIO 

 MUNDO SE ARMA PARA GUERRA COMERCIAL EM RESPOSTA ÀS BARREIRAS DE TRUMP 

 CHINA ADVERTE A TRUMP QUE NÃO FICARÁ DE BRAÇOS CRUZADOS SE EUA TAXAREM 

AÇO 

 PRESIDENTE FRANCÊS PEDE AÇÃO NA OMC POR IMPOSIÇÃO DE TARIFAS AO AÇO 

PELOS EUA 

 BRASIL AGUARDA DETALHES SOBRE TAXAÇÃO DO AÇO PELOS EUA PARA DECIDIR 

REAÇÃO 

 ARTIGO: TRUMP MIRA A CHINA E ACERTA CANADÁ E BRASIL 

 POR TELEFONE, THERESA MAY DIZ A TRUMP TER 'PROFUNDA PREOCUPAÇÃO' COM 

TARIFAS 

 TRUMP AMEAÇA TAXAR IMPORTAÇÃO DE AUTOMÓVEIS DA EUROPA 

 PRIMEIRO CHOFER DE SP DIRIGIU CARRO COM FREIO E EMBREAGEM NO MESMO 

PEDAL 

 PORSCHE PODE CONSTRUIR VEÍCULOS VOADORES, DIZ CHEFE DE VENDAS 

 EMPRESAS COMEÇAM A OPTAR POR CDC EM VEZ DE FINAME 

 TOYOTA INVESTIRÁ US$ 2,8 BILHÕES EM JOINT VENTURE DE SOFTWARES PARA 

CARROS AUTÔNOMOS 

 MARK HOGAN DEIXA LEGADO DE DIVERSIDADE NA TOYOTA 
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 GRUPO SÃO MARTINHO ESTRUTURA HUB DE INOVAÇÃO E ESTUDA AQUISIÇÃO DE 

STARTUPS 

 FESTIVAL DE INOVAÇÃO NOS EUA VAI TER DESTAQUE BRASILEIRO 

 EMPRESAS ABREM VAGAS SÓ PARA PROFISSIONAIS MADUROS 

 NOVAS EMPRESAS ABERTAS APÓS OS 50 ANOS SÃO AS QUE MAIS CRESCEM 

 APRENDIZ É PORTA DE ENTRADA EM EMPRESAS 
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Contribuição Sindical. Tire suas dúvidas 

05/03/2018 – Fonte:  SINDIMETAL/PR 

 
 
 

 
 

CÂMBIO 

EM 05/03/2018  

 Compra Venda 

   

Dólar 3,254 3,255 

Euro 4,011 4,013 
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Cursos de Março no  SINDIMETAL/PR 
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INEC - Índice Nacional de Expectativa do Consumidor 

05/03/2018 – Fonte:  CNI 

 
Confiança do consumidor permanece baixa 
O INEC recua 0,2% na comparação com janeiro. Com isso, o INEC permanece em 

patamar baixo, 1,6% inferior ao registrado em fevereiro de 2017 e 4,9% inferior à 
média histórica. 

 
Fevereiro/2018 

 
 

 

Comissão de Reforma do Código Comercial debate modernização da 
legislação empresarial 

05/03/2018 – Fonte:  Senado Notícias 
 

Presidente da comissão, senador Fernando Bezerra Coelho (E), e o relator, senador  
Veja a pauta completa da CCC  

Proposições legislativas 
 PLS 487/2013  

 
A modernização da legislação empresarial será debatida na quarta-feira (7), a partir 
das 14h30, pela Comissão Temporária para Reforma do Código Comercial (CCC). A 

discussão será direcionada para a perspectiva do comércio eletrônico e das condutas 
parasitárias. A intenção é debater as formas de adequação das leis às possibilidades 
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de comércio no meio digital e às punições para os tipos de parasitismo existentes no 
mercado. O pedido de realização da audiência pública é do relator da comissão, 
senador Pedro Chaves (PSC-MS). 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

A conduta parasitária e os padrões de comércio eletrônico estão previstos no Projeto 

de Lei do Senado (PLS) 487/2013, que propõem o novo Código Comercial e está sendo 
analisado pelo colegiado. O texto do PLS traz como uma das definições de parasitismo 

a “utilização de qualquer elemento de estabelecimento empresarial de outro 
empresário, concorrente ou não”. 
 

Para participar do debate, foram convidados o presidente do Fórum Nacional Contra a 
Pirataria (FNCP) e do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO), Edson 

Vismona, o jurista Felipe Fabro e a professora Maria Eugênia Finkelstein. 
 
O novo código deverá ser apresentado e votado até julho. A reunião desta quarta faz 

parte de uma série de debates que ocorrerão durante o primeiro semestre deste ano 
para a discussão dos principais eixos da nova legislação comercial proposta. 

 
A comissão, presidida pelo senador Fernando Bezerra Coelho (PMDB-PE), reúne-se na 
sala 19 da Ala Alexandre Costa, no Anexo 2 do Senado. A discussão terá caráter 

interativo, com a possibilidade de participação da sociedade. 
 

Receita em queda pode levar à fusão de sindicatos 

05/03/2018 – Fonte:  Tribuna PR 
 

O fim da contribuição sindical obrigatória deve provocar uma onda de fusões e 
fechamento de entidades patronais nos próximos anos, na avaliação de representantes 

do setor. Com o orçamento mais apertado, os sindicatos terão de se reinventar para 
sobreviver – ou ficarão pelo meio do caminho.  
 

“Será uma transição dolorosa em que vai prevalecer quem tiver mais competência e 
for mais comprometido”, diz José Carlos Martins, presidente da Câmara Brasileira da 

Indústria da Construção (Cbic), cujos associados são sindicatos espalhados pelo Brasil. 
Na avaliação dele, este será um ano de adequação da nova realidade – um momento 

para as entidades traçarem suas estratégias.  
 
Segundo Martins, muitas das 5,4 mil entidades patronais que atuam no País – entre 

sindicatos, federações e confederações – têm funções sobrepostas e, portanto, 
poderiam se unir numa única entidade. Em Santa Catarina, por exemplo, há 24 

sindicatos da indústria da construção civil (Sinduscon) enquanto que em São Paulo, 
um dos maiores mercados do País, existe apenas um.  
 

Esse processo de consolidação tende a ser benéfico para o País uma vez que a 
tendência é criar um sistema mais forte e com lideranças mais responsáveis com os 

impactos macroeconômicos de suas decisões, afirma o economista Nelson Marconi, 
professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV). “Quando o sistema é muito pulverizado, 
eles não conseguem enxergar o impacto sobre toda a economia.”  

 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/115437
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/receita-em-queda-pode-levar-a-fusao-de-sindicatos/


Ajustes. Por enquanto, para se manterem atuantes, os sindicatos têm enxugado sua 
estrutura e apostado na prestação de serviços e no desenvolvimento de produtos 
diferenciados para as empresas.  

 
O Sinduscon-SP começou a se preparar para as mudanças que viriam com a reforma 

trabalhista desde o primeiro semestre do ano passado, quando já se falava no fim da 
contribuição sindical. Uma das saídas do sindicato foi fazer uma campanha para que 

as empresas se tornassem associadas – ou seja, elas não recolheriam a contribuição 
sindical, mas pagariam uma mensalidade. “No fim de fevereiro, o número de 
associados tinha subido de 500 para 1.400. Até o fim do ano, queremos chegar a 

2.500”, afirma o presidente do Sindicato, José Romeu Ferraz Neto.  
 

Na outra ponta, a entidade cortou 40% dos custos fixos e reduziu de 90 para 50 o 
número de funcionários. Os dois andares que ficaram vagos com o corte da mão de 
obra serão usados para um novo projeto de inovação na construção. O sindicato vai 

ganhar com a locação do espaço e, se os projetos derem certo, também terá 
participação nos ganhos do negócio.  

 
Diferencial. A produção de materiais exclusivos, como estudos, cursos de capacitação 
e seminários, é outra estratégia dos sindicatos para continuarem de pé. Foi com esse 

discurso que o Sindicato da Indústria de Especialidades Têxteis do Estado de São Paulo 
(Sietex) bateu à porta das empresas para convencê-las a continuar pagando a 

contribuição sindical, que representa 80% da receita da entidade.  
 
O presidente da Sietex, Paulo Henrique Schoueri, disse que a empreitada pode ser 

considerada bem-sucedida, porque a arrecadação caiu 30% e não 90% como previa 
inicialmente. “Mostramos todos os benefícios, produtos e estudos para justificar o 

pagamento. Afinal ir para Brasília custa dinheiro.” A campanha da Sietex começou em 
setembro do ano passado.  
 

O Sindiplast, da indústria de material plástico, que viu a receita cair 25%, também fez 
o mesmo. “Apresentamos nossos produtos e mostramos que, sem a contribuição, 

teríamos de desativar os serviços ou passar a cobrar pelos produtos”, afirmou o 
presidente do sindicato, José Ricardo Roriz Coelho.  
 

Choque. Na opinião do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de 
Janeiro (Firjan), apenas quem enxerga valor e comprometimento nos sindicatos vai 

pagar a contribuição neste ano. “Foi um choque para o setor.” Na federação, o imposto 
representa 20% das receitas, que vêm minguando ano após ano por causa da crise no 
Rio.  

 
“Nossa arrecadação de hoje equivale à do fim de 2010”, diz o vice-presidente da 

federação, Ricardo Maia. Para se ajustar aos números, a solução é seguir a mesma 
receita dos demais: cortar gastos. “Adotamos, por exemplo, um atendimento móvel 

que elimina a necessidade de estrutura física.” São 90 contêineres com toda 
infraestrutura para atender filiados em áreas que não justificam filial. 
 

Sindicatos patronais demitem para sobreviver à reforma trabalhista 

05/03/2018 – Fonte:  Tribuna PR 

 
A reforma trabalhista, em vigor desde novembro do ano passado, teve um efeito 
colateral para os sindicatos patronais – principais defensores da mudança. O fim da 

contribuição sindical obrigatória derrubou a receita das entidades que representam as 
empresas. Com isso, elas foram obrigadas a reduzir o quadro de funcionários, cortar 

viagens e eventos. Em alguns casos, a queda de arrecadação chega a 70%.  
 
Com menos dinheiro em caixa, os sindicatos fazem campanha para convencer as 

empresas da importância do pagamento da contribuição. Alguns deles recorreram à 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/sindicatos-patronais-demitem-para-sobreviver-a-reforma-trabalhista/


Justiça para manter a cobrança compulsória. É o caso da Confederação Nacional do 
Turismo (CNTur), que entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra 
o fim do imposto sindical. No total, entre sindicatos patronais e trabalhistas, já há 11 

ações no STF sobre o assunto.  
 

“A situação está caótica. Tivemos queda de 70% na arrecadação”, afirma o diretor 
executivo da CNTur, José Osório Naves. Segundo ele, com caixa reduzido, a 

confederação cortou todas as gratificações aos funcionários e os contratos de terceiros. 
Os jantares que reuniam os executivos do setor foram suspensos e viagens só em caso 
de urgência. “Estamos nos adequando para conseguir sobreviver. Não sabemos até 

quando.”  
 

Em 2016, a arrecadação da contribuição sindical (patronal) somou quase R$ 800 
milhões. Do montante recolhido, 60% fica com os sindicatos; 20% com o Ministério 
do Trabalho; 15% com as federações; e 5% com as confederações. No caso das 

empresas, o pagamento é proporcional ao capital social da companhia. Os dados de 
2017 e deste ano ainda não foram consolidados, mas os sindicatos já começaram a 

calcular as perdas.  
 
Orçamento. Na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), uma das 

representações mais fortes do País, a queda na arrecadação ficou entre 13% e 14%. 
Para se adequar ao novo orçamento, cerca de 20% do quadro de funcionários foi 

reduzido e alguns departamentos unificados, como economia e competitividade e 
startups e micro e pequenas empresas.  
“Com isso, liberamos espaço para que outros sindicatos patronais ocupem a área”, diz 

a diretora executiva jurídica da Fiesp, Luciana Freire. Ela conta que a Fiesp fez uma 
assembleia com os filiados, que somam 130 sindicatos, para deliberar sobre a 

contribuição.  
 
“Entendemos que o fim seria mais coerente com a nossa bandeira de redução da carga 

tributária”, diz ela, ressaltando que para as empresas continuarem contribuindo de 
forma opcional, os sindicatos terão de dar alguma contrapartida, como produtos e 

serviços.  
 

Acordo trabalhista é homologado por vídeo do WhatsApp 

05/03/2018 – Fonte:  Tribuna PR 
 

Diante da ausência de uma trabalhadora – reclamante – em uma audiência no último 
dia 26, o juiz Régis Franco e Silva de Carvalho, da 5ª Vara do Trabalho de Barueri 
(SP), homologou acordo por meio de chamada de vídeo do aplicativo WhatsApp. As 

informações foram divulgadas no site do Tribunal Regional do Trabalho da 2.ª Região 
(TRT-2).  

 
O motivo do não comparecimento da trabalhadora, que está na Bahia, foi justificado 

pelo advogado e aceito pelo juiz. De acordo com a sentença, a audiência foi antecipada 
e não houve intimação da empregada nem de seu procurador, que ficou sabendo da 
nova data da sessão três dias antes de sua realização.  

 
Assim, na primeira tentativa conciliatória, o magistrado conversou com a parte e os 

advogados presentes, para que tentassem alcançar o entendimento e encerrar o 
processo e o litígio, ‘até para não terem que voltar outro dia, assim como para não ter 
que deslocar a reclamante da Bahia por conta da audiência’.  

 
A sugestão do magistrado foi acatada e o acordo, iniciado. Com a ausência da 

trabalhadora e visando a agilidade da tramitação processual, inclusive a celeridade do 
pagamento do acordo, o juiz realizou, com a expressa concordância dos advogados, 
uma chamada de vídeo via WhatsApp com a empregada.  

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/acordo-trabalhista-e-homologado-por-video-do-whatsapp/


O recurso foi adotado também para verificar se a trabalhadora concordava com os 
termos da conciliação, bem como para explicar-lhe as condições e consequências 
dessa decisão.  

 
Para certificar-se de que era realmente com a empregada que ele estava falando, o 

magistrado verificou a fotografia do documento de identificação juntado aos autos. 
Além disso, ele determinou que a testemunha bem como a preposta da empresa 

fizesse o reconhecimento da trabalhadora no vídeo.  
 
Após a manifestação expressa da empregada concordando com os termos da 

conciliação, o acordo foi homologado.  
 

Conciliações virtuais – A inclusão de meios eletrônicos para a realização de 
negociações está sendo cada vez mais incentivada e utilizada pelos membros do 
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.  

 
Como em agosto de 2017, quando a conciliação virtual firmou-se como ferramenta 

oficial na Corte Regional por meio da Portaria GP/Nupemec nº 01/2017.  
 
O mecanismo funciona por meio de grupos criados com as partes – reclamante e 

reclamado – e respectivos advogados, para debaterem os termos do acordo 
exclusivamente pelo aplicativo.  

Se houver conciliação, o Tribunal promove a homologação presencial, encerrando o 
processo. Mas, em casos em que a parte estiver comprovadamente impedida de 
comparecer à homologação, o juiz pode ouvi-la por vídeo.  

 
Quem deseja participar da conciliação via WhatsApp deve enviar uma mensagem para 

(11) 9-9729-6332 informando o número do processo e o celular dos advogados de 
ambas as partes. 
 

Saldo de emprego formal pelo Caged é o melhor resultado para janeiro desde 

2002 

05/03/2018 – Fonte:  DCI 
É a primeira vez que o ano começa com contratações desde 2014, com 77.822 novas 
vagas  

 

 
 
O resultado de janeiro decorre de 1.284.498 admissões e de 1.206.676 demissões  

 
O Brasil registrou a criação de 77.822 novas vagas com carteira assinada em janeiro 
de 2018, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) 

divulgadas nesta sexta-feira, 2, e antecipados na quinta-feira, 1º de março, à noite, 
pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado. É a primeira vez 

que o ano começa com contratações desde 2014, e o resultado é o melhor para o 
período desde 2012, quando foram criadas 118,9 mil vagas. 
 

O resultado ficou dentro do intervalo de estimativas coletadas pelo Projeções 
Broadcast, que variava entre criação de 30 mil a 111 mil vagas. A mediana previa 

abertura de 81 mil postos formais de trabalho. 
 
O resultado de janeiro decorre de 1.284.498 admissões e de 1.206.676 demissões. O 

dado inclui os contratos firmados já sob as novas modalidades previstas na reforma 
trabalhista, como a jornada intermitente e a jornada parcial. 
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Com esse resultado mais os ajustes feitos em meses anteriores - que incorporam 
declarações de contratação ou demissão feitas fora do prazo -, o saldo do Caged em 
12 meses ficou positivo após três anos de fechamento líquido de postos com carteira 

de trabalho. São 83,5 mil vagas geradas entre fevereiro de 2017 e o mês passado. 
 

Em 2015 e 2016, o País eliminou mais de 3,5 milhões de vagas formais. Em 2017, o 
mercado de trabalho melhorou, mas não escapou de um saldo negativo em 20,8 mil 

postos. Para este ano, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tem dito que espera 
uma geração de vagas formais superior a 2 milhões. 
 

Setores 
A indústria de transformação gerou 49,5 mil vagas formais em janeiro, e os serviços 

abriram 46.544 postos com carteira assinada no período. Juntos, os dois setores 
comandaram as contratações no primeiro mês do ano. 
 

A agricultura, que costuma ter admissões nesse período de safra, registrou 
contratação líquida de 15.633. Boa parte das vagas foi gerada pelo setor de cultivo de 

soja, uma das mais relevantes no País. 
 
A construção civil, um dos setores mais devastados pela crise, também começou 2018 

com contratações, principalmente no segmento de construção de edifícios. O saldo da 
atividade ficou positivo em 14.987 postos. 

 
Mas o saldo final acabou sendo afetado pelas demissões no comércio, que nesse 
período costuma fazer ajustes após as vendas de fim de ano. A atividade fechou 

48.747 postos com carteira assinada. Também demitiram a administração pública (-
802) e o setor de extração mineral (-351). 

 

Máquinas e equipamentos lideram como causas de acidentes de trabalho 

05/03/2018 – Fonte:  Bem Paraná 

 
O Ministério Público do Trabalho (MPT) divulga, nesta segunda-feira (5), a atualização, 

com dados de 2017, sobre acidentes de trabalho no Brasil e as implicações disso nas 
áreas de saúde e economia do país.  
 

Os dados revelam que o principal agente causador de acidentes de trabalho no Brasil, 
são máquinas e equipamentos, e atingem normalmente os trabalhadores de menor 

remuneração. Por isso, o MPT apresentará, durante a solenidade, uma nota técnica a 
respeito da Norma Regulamentadora 12, que fixa regras sobre segurança no trabalho 
no uso de máquinas e equipamentos. 

 
Também serão divulgados os dados sobre mortes, afastamentos médicos, pensões, 

que provocam impactos na Previdência Social, e foram extraídos do Observatório 
Digital de Saúde e Segurança do Trabalho desenvolvido pelo MPT e pela Organização 

Internacional do Trabalho (OIT). A estimativa é de um impacto de mais de 25,4 bilhões 
na Previdência Social nos últimos seis anos. 
 

A divulgação acontecerá às 10 horas, na sede da Procuradoria-Geral do Trabalho 
(PGT), em Brasília. 

 

Recuperação chega à indústria 

05/03/2018 – Fonte:  GS Notícias 

Publicado em 05/03/2018 por Jornal do Comércio - RS 
A indústria brasileira - que, em 2017, voltou a crescer depois de três anos de queda - 

está vendo a recuperação se disseminar. O crescimento da produção industrial, no ano 
passado, foi além do setor automotivo, principal responsável pela retomada da 
indústria. Segundo estudo do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial 
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(Iedi), com base em dados do IBGE, 58 dos 93 segmentos - 62% do total - 
apresentaram resultados positivos.  
 

O movimento foi maior no quarto trimestre, quando 66 ramos avançaram em ritmo 
superior ao registrado no mesmo período de 2016. A disseminação do crescimento 

tem relação com o encadeamento entre setores, alavancado, especialmente, pelo 
setor automotivo.  

 
A produção de veículos respondeu por metade da alta de 2,5% registrada pela 
indústria no ano passado. O bom desempenho acaba se refletindo em outros 

segmentos, como o de equipamentos de áudio e vídeo, borracha e plástico, têxteis e 
metalurgia. "O sinal é positivo e disseminado. Há um conjunto de desdobramentos e 

de relações intersetoriais que vão além do que a gente identifica como setor 
automotivo", diz o economista-chefe do Iedi, Rafael Cagnin.  
 

Mas não é só a cadeia em torno da produção de veículos que tem se beneficiado. 
Fabricantes de equipamentos de informática, por exemplo, ou de comunicação 

também cresceram no ano passado. Na Zona Sul de São Paulo, uma fabricante de 
leitores de código de barras registrou um faturamento 20% maior em janeiro deste 
ano, na comparação com 2016. "Se continuar assim, vamos precisar rever o 

planejamento para o ano", diz Marcos Canola, sócio e diretor comercial da Nanus.  
 

Isso não significa, no entanto, expansão, nem contratação de funcionários, porque 
ainda há capacidade ociosa. Durante a crise, a empresa reduziu a equipe pela metade 
- para 40 pessoas -, cortou investimentos, fechou um depósito e segurou reajustes. 

Com a melhora dos resultados, que começou a aparecer no fim do ano passado, Canola 
está um pouco mais animado. Em abril, a Nonus participará de uma feira de negócios 

na China, depois de quatro anos de fora. "Não é para engatar uma quinta marcha, 
mas não dá para ficar parado", diz o empresário.  
 

Os movimentos conservadores da indústria têm o objetivo de se preparar caso a 
recuperação seja maior. Os dados do Índice de Confiança da Indústria (ICI), da 

Fundação Getulio Vargas (FGV), mostram que o otimismo dos industriais ainda avança 
muito devagar.  
 

A prévia do índice de fevereiro, divulgado na sexta-feira, aponta avanço de 0,2 ponto, 
para 99,6 pontos. Se confirmado, será o maior patamar desde outubro de 2013. "Essa 

recuperação é gradual, embora tenha ganhado tração. Não dá, ainda, para dizer que 
o setor está otimista, nem muito confiante", diz a coordenadora da Sondagem da 
Indústria da FGV, Tabi Thuler Santos.  

 

Processo de desindustrialização se acentuou a partir de 2008 

05/03/2018 – Fonte:  GS Notícias 
Publicado em 05/03/2018 por O Globo 

 
 

José Luís Oreiro, professor do departamento de Economia da UNB - Reprodução  
O professor do Departamento de Economia da UNB José Luís Oreiro acha que já não 
se coloca mais a questão se há desindustrialização ou não e que esse processo se 

acentuou a partir de 2008. Segundo ele, os defensores de que havia ganharam o 
debate. 

 

http://www.gsnoticias.com.br/noticia-detalhe/economia-negocios-financas/processo-desindustrializacao-se-acentuou-partir-2


- A desindustrialização não só está ocorrendo, como reduz as perspectivas de 
crescimento da economia brasileira. Portanto, fora a retomada cíclica do nível de 
atividade, que já está posta, é preciso enfrentar essa questão para que o Brasil possa 

crescer a uma taxa mais robusta e sustentada. 
 

Em relação às políticas industriais, Oreio afirma que, se não houver taxas de câmbio 
e de juros competitivas, é enxugar gelo. 

 
- Nenhuma das três que tivemos obteve sucesso no que se refere a reverter esse 
processo, porque foram colocadas num cenário em que os preços macroeconômicos 

estavam sistematicamente fora do lugar. 
 

O segundo ponto, registra, é que foram políticas que não tinham desenhados dentro 
delas mecanismos de contrapartida, e acrescenta que o BNDES assumiu um 
gigantismo em 2008, em função principalmente da crise financeira internacional, 

quando desapareceram as linhas internacionais de crédito. 
 

- Só que, depois, durante o governo Dilma, isso passou da conta - diz. 
 

Melhora da economia tira empresas da desoneração da folha 

05/03/2018 – Fonte:  Bem Paraná 
 

Pouco a pouco, mais empresas estão abandonando, por livre e espontânea vontade, a 
desoneração da folha de pagamento. O impulso está sendo dado pela recuperação da 
economia. Desde 2014, ano de pico de ingressos no regime tributário, o número de 

participantes caiu a menos da metade. Dos cerca de 84 mil que estavam na 
desoneração em outubro daquele ano, hoje são 34 mil, uma redução de 60%. 

 
Lançado em 2011, no governo Dilma Rousseff, o programa visa a reduzir os custos de 
produção de setores que empregam muita gente, permitindo que as empresas deixem 

de recolher os 20% da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento.  
 

Em troca, passam a pagar um percentual do faturamento, que varia de 1% a 4,5%. 
Em 2016, após o governo elevar as alíquotas, muitas empresas deixaram o regime, 
que passou a ser opcional para 56 setores selecionados, entre os quais têxtil, 

calçadista, de construção e comunicação (como jornais e TVs). Em 2017, o êxodo 
prosseguiu, com menos intensidade, porém mais empresas decidiram abandonar o 

programa. Em um ano, mais de 7.000 empresas deixaram o regime. 
 
Para os economistas José Roberto Afonso e Vilma da Conceição Pinto, do Ibre/FGV 

(Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas), o motor de saída agora 
é diferente. Se antes o abandono da desoneração foi motivado por uma inadequação 

ao regime tributário -uma empresa que emprega pouca gente, por exemplo-, agora a 
saída ocorre pelo aumento da receita, em razão da recuperação da economia. "A 

evasão em 2017 decorreu mais por parte de empresas que, mesmo com a alta da 
alíquota, não veem vantagens em razão das mudanças econômicas recentes", diz 
Vilma. 

 
O fato de as empresas terem passado a faturar mais com a melhora da economia torna 

a desoneração desvantajosa, pois a tributação incide sobre a receita. Acaba valendo a 
pena voltar a recolher a tributação previdenciária. Fernando Abras, diretor da Cia do 
Jeans, afirma que a empresa ficou pouco mais de um ano no regime e decidiu sair. No 

setor de confecções, do qual faz parte, é comum a terceirização de partes da produção 
-assim, a folha de pagamento própria é menor. Dessa maneira, mais vantajosa é a 

tributação sobre a folha do que sobre o faturamento. 
 
A Cia do Jeans, que fabrica a Wrangler, emprega 380 pessoas diretamente e 800 

terceirizadas em Colatina, no Espírito Santo. Caso o governo leve adiante o 
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enxugamento do regime tributário, como tenta desde 2017, será indiferente para o 
empresário, assim como para boa parte do setor de confecções, em sua avaliação. "Os 
que mais se beneficiaram foram os fabricantes de tecidos, não as confecções. No nosso 

setor, há muita microempresa e outras grandes que são só gestoras de marca, não 
têm funcionários próprios." 

 
QUEM SOFRE 

Os dados mais recentes sobre os participantes do regime de desoneração da folha são 
de outubro de 2017 e foram apresentados pela Receita Federal a pedido da 
reportagem. É possível notar que, com a redução do número de empresas aderentes, 

a renúncia fiscal do governo com o programa também está caindo. De janeiro a 
outubro de 2014, a perda de arrecadação foi de R$ 16 bilhões. No mesmo período do 

ano passado, o valor caiu para R$ 9,7 bilhões. 
 
A consequência mais grave é a redução dos ganhos com uma eventual reversão da 

política de desoneração, como deseja o governo. No ano passado, a equipe econômica 
informou que esperava recolher R$ 8,8 bilhões neste ano com o fim do programa para 

mais de 50 setores. A cifra está sendo recalculada -está em R$ 7 bilhões-, mas deve 
ficar ainda menor. Um indício já aparece nas contas do Tesouro Nacional. 
 

Quando desonerou as empresas, o governo se comprometeu a ressarcir a Previdência. 
Ou seja, além de abrir mão de receita, o governo ampliou despesas com o programa. 

A economia esperada pelo governo é a soma dos dois: redução das despesas com a 
compensação e o aumento das receitas com a reoneração. Mas, no ano passado, os 
gastos com a compensação caíram 24% ante 2016, segundo cálculos da IFI 

(Instituição Fiscal Independente). Na virada de 2015 para 2016, a despesa havia 
recuado 35%. 

 
Para o economista Fábio Pina, da FecomercioSP, a possibilidade de as empresas 
optarem por ficar ou sair (a escolha é feita uma vez por ano) é a melhor parte do 

programa. A reversão significará um aumento do imposto para os que, em cálculos 
próprios, gastam muito com folha e, por isso, preferem pagar sobre fatia do 

faturamento. Heitor Klein, presidente da Abicalçados (que reúne os calçadistas), diz 
que a melhor saída é manter os grandes empregadores, para os quais a política foi 
desenhada. 

 

S&P: retomar grau de investimento do Brasil depende de reformas e 
crescimento 

05/03/2018 – Fonte:  DCI 
Diretora da agência destacou que muitas das incertezas para este ano envolvem as 

eleições  
 

 
 
S&P: retomar grau de investimento do Brasil depende de reformas e crescimento  

 
O Brasil só conseguirá retomar o grau de investimento se "melhorar a questão do 
crescimento e se tratar o desafio fiscal de forma mais acelerada", segundo a diretora 

da S&P Global Ratings, Lisa Schineller.  
 

"Olhamos as medidas práticas e não só as promessas", acrescentou, ao participar do 
evento 'Latin America Investment', no Rio. 
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Segundo a executiva a revisão da atual nota de crédito soberano atribuída ao País, 
BB-, "vai depender muito da classe política". Em sua palestra, Lisa destacou as 
incertezas que envolvem as eleições deste ano. Portanto, pesam contra o Brasil a 

economia, a vulnerabilidade fiscal e a dificuldade do atual governo de acelerar as 
reformas, além do cenário político de curto prazo.  

 
Em contrapartida, a diretora da S&P destacou como positivo o funcionamento de 

instituições fiscalizadoras, como o Tribunal de Contas da União (TCU) e a "imprensa 
livre". Ela ainda elogiou a relação entre endividamento e reservas e a política de 
câmbio flutuante.  

 
A projeção para os países da América Latina, incluindo o Brasil, é de manutenção das 

atuais classificações nos próximos meses.  
 
"O desafio para o Brasil é que o governo não pode aumentar impostos. A solução está 

no controle rígido dos gastos, estar em conformidade com o teto dos gastos", disse 
Lisa, acrescentando que, além disso, o País tem crescido menos que vizinhos latino-

americanos. "A avaliação da estrutura econômica é de fraqueza", afirmou. 
 

Indústrias calçadista e têxtil puxam criação de 77,8 mil vagas em janeiro 

05/03/2018 – Fonte:  Folha de S. Paulo 
 

Setor criou 49,5 mil vagas com carteira; construção criou 14,9 mil postos   
 

  
Carteira de trabalho - Gabriel Cabral/Folhapress  

 
A indústria de transformação foi o setor que mais gerou vagas com carteira assinada 

em janeiro, com 49,5 mil empregos criados, melhor resultado para o mês desde 2011. 
Esse número foi influenciado principalmente pelas indústrias calçadista (+11,1 mil 
empregos), têxtil (+8,2 mil) e metalúrgica (+5,5 mil), mas todos os segmentos do 

setor tiveram saldo positivo entre contratações e demissões.  
 

Os dados da geração formal de empregos no país, que costumam ser divulgados até 
o último dia do mês seguinte, foram publicados com atraso nesta sexta-feira (2) pelo 
Ministério do Trabalho.  

 
A pasta informou que, com a recuperação da economia, o Brasil criou 77,8 mil postos 

de trabalho formais no mês retrasado no balanço de todos os setores, melhor resultado 
para meses de janeiro desde 2012. 
 

O segundo setor que mais criou vagas com carteira foi serviços, onde esse balanço foi 
positivo em 46,5 mil vagas. Nesse caso, o destaque ficou por conta dos serviços 

técnicos e dos ligados a comércio, administração e imóveis, com 22,9 mil vagas 
geradas.  

 
A agricultura gerou 15,6 mil empregos formais no período, enquanto a construção 
civil, setor que mais vinha demorando a reagir, criou 14,9 mil postos. 

 
Já o comércio, que tradicionalmente elimina vagas em janeiro, teve um saldo negativo 

de 48,7 mil empregos no período, um quadro melhor do que o do ano passado, quando 
as demissões superaram as contratações em 60 mil. 
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POR REGIÃO 
As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste foram, nesta ordem, as que mais criaram 
empregos. Os números mostram saldos positivos de, respectivamente, 46,7 mil, 21,9 

mil e 20,4 mil. 
 

Já o Nordeste e o Norte foram as regiões que mais perderam vagas, com 6 mil e 5,2 
mil empregos formais a menos no período.  

  
REFORMA TRABALHISTA 
A pasta informou ainda os resultados das novas modalidades de trabalho, criadas pela 

reforma trabalhista.  
 

A criação de vagas formais do trabalho intermitente, no qual o trabalhador ganha por 
hora e é convocado com três dias de antecedência, foi de 2,4 mil, montante um pouco 
abaixo do registrado em dezembro, quando 2,5 mil empregos foram criados nessa 

modalidade. As vagas de assistente de vendas responderam pela maior parte da 
criação de postos dessa categoria, representando 17,6% do total. 

 
Já a jornada parcial de trabalho criou 1,4 mil vagas no mês retrasado. Em dezembro, 
o saldo foi negativo em mil vagas. 

 
Segundo o Caged, os desligamentos por acordo alcançaram 9,3 mil em janeiro. O 

número havia sido de 5,8 mil em dezembro de 2017. 
 

Levi´s substituirá operários por lasers para fazer o acabamento de jeans 

05/03/2018 – Fonte:  Folha de S. Paulo 
Objetivo é reduzir o desperdício e os custos e encurtar um processo de design  

 

 
Jeans da marca Levi´s expostos na loja Oscar Freire, São Paulo - Rogério 
Canella/Folhapress  
 

A Levi Strauss, dona da marca Levi´s, vai recorrer a robôs equipados com lasers para 
produzir a aparência desgastada e os rasgões estratégicos que os compradores exigem 

em seus jeans, em uma iniciativa mundial que levará à substituição de seu exército 
mundial de operários de acabamento, que batem, lixam e até cozinham os jeans 
produzidos pela empresa, criando estilos diferentes. 

 
A mudança será a maior inovação em sua cadeia de suprimento, que produz 150 

milhões de calças jeans a cada ano, em mais de uma década. A empresa anunciou 
que está começando a instalar uma legião de lasers que, até 2020, espera venham a 
substituir quase todos os operários envolvidos no trabalho de acabamento —que 

requer muita mão de obra e pode ser tóxico. 
 

O objetivo é reduzir o desperdício e os custos e encurtar um processo de design e 
produção cujos ciclos duram mais de um ano e é lento demais para responder às 
mudanças rápidas nas tendências de moda. 

 
A empresa, de capital fechado, não informou quanto está investindo na iniciativa, 

ainda que boa parte do custo deva caber aos seus fornecedores em todo o mundo. 
Mas a reformulação é o mais recente esforço de Chip Bergh, antigo executivo da 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/03/levis-substituira-operarios-por-lasers-para-fazer-o-acabamento-de-jeans.shtml


Procter & Gamble que assumiu a presidência executiva da Levi Strauss em 2011, para 
modernizar o negócio criado em San Francisco 135 anos atrás. 
 

"Esse é futuro da fabricação de jeans", ele disse. 
 

A adoção dos lasers surge depois de a Levi Strauss ter reportado uma queda de 3% 
em seu lucro em 2017, ante o ano anterior, para US$ 281 milhões, sobre uma alta de 

8% em seu faturamento mundial, para US$ 4,9 bilhões. 
 
Nos últimos anos, a empresa vem enfrentando crescente concorrência e pressão sobre 

suas margens de lucro, de empresas de moda rápida como a H&M e de novas 
tendências de moda como o “athleisure” (o uso de roupas esportivas para outras 

atividades). 
 
Acelerar a produção e ganhar “agilidade” para responder às mudanças na demanda 

dos consumidores é crucial para que a Levi Strauss se torne mais capaz de competir, 
dizem executivos da companhia. 

Os lasers gravarão padrões digitais nos jeans, queimando uma camada fina de tecido 
e pigmento, e são capazes de concluir seu trabalho em uma calça jeans em 90 
segundos, ante seis a oito minutos se o trabalho for realizado à mão. Esse tipo de 

sistema está em uso há mais de uma década, por alguns fabricantes de roupas. 
 

De acordo com Bart Sights, vice-presidente de inovação da Levi Strauss, o objetivo é 
ter em todo o mundo estoques formados por apenas três modelos básicos de jeans, 
em tons claros, médios e escuros, que poderão ser personalizados rapidamente com 

mais de mil tipos de acabamento, em centrais posicionadas estrategicamente e 
dotadas de lasers para realizar o acabamento nos jeans pedidos pelos atacadistas. 

 
Uma das primeiras linhas de acabamento a laser da Levi Strauss funciona em um 
centro de distribuição em Nevada. Os estilistas da empresa em San Francisco enviam 

arquivos digitais à central, e os lasers começam a produzir jeans com acabamentos 
personalizados em questão de minutos; os produtos podem ser entregues aos 

compradores próximos em questão de horas. 
 
“Isso nos aproxima mais de fabricar o que vendemos”, disse Sights. 

 
Os clientes poderão vir a utilizar os mesmos recursos para personalizar jeans, no 

futuro, nas lojas ou possivelmente pelo envio de instruções a centrais de laser 
próximas, via smartphone. “É fácil imaginar um sistema como esse. Quando 
explicamos a ideia, as pessoas logo visualizam”, disse Sights. 

 
Os lasers são apenas a mais recente ilustração quanto ao papel da automação na 

indústria do século 21. Também indicam a concorrência que os operários de países em 
desenvolvimento como Bangladesh e México, empregados em setores que usam mão 

de obra em larga escala, como o têxtil, passarão a enfrentar. 
 
De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, mais de 40 milhões de 

pessoas estão empregadas na indústria do vestuário só na Ásia. 
  

Com recuo do BNDES, empresas emitem títulos atrás de investidores 

05/03/2018 – Fonte:  Folha de S. Paulo 
 

Juro menor também leva à captação no mercado e amplia opções para quem 
procura retorno maior  
 

O fim do protagonismo do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social) como grande financiador de empresas abriu espaço para a retomada da 
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captação via mercado, em uma tendência que deve se consolidar neste ano e dar mais 
opções a investidores que buscam retornos melhores na renda fixa. 
 

Com o banco de fomento mudando o foco para priorizar pequenas e médias empresas, 
as grandes companhias, que têm necessidade de volumes financeiros maiores para 

arcar com suas operações, precisaram voltar as atenções aos investidores. 
 

Isso fez com que, em 2017, as emissões de títulos de dívida e outros papéis de renda 
fixa crescessem 41,9% em relação ao ano anterior, para R$ 152,1 bilhões. O aumento 
teve como pano de fundo a recuperação da economia brasileira e o cenário de redução 

de juros no país. 
 

A Selic foi de 14,25% em outubro de 2016 para 7% em dezembro do ano passado. A 
queda estimulou muitas companhias a usarem o mercado de capitais para se 
financiarem ou para trocarem dívidas caras —emitidas quando a taxa estava mais 

elevada — por baratas. 
 

Já os desembolsos do BNDES percorreram o caminho contrário e recuaram 19,8%, 
para R$ 70,8 bilhões, seguindo a mudança na política de concessões do banco. A 
instituição passou a priorizar micro, pequenas e médias empresas —que exigem 

menos recursos. 
 

“A retomada do mercado de capitais ocorre principalmente após a nova política 
operacional do BNDES. Antes, quem tinha condição de captar com o juro subsidiado 
do BNDES evidentemente ia tomar”, ressalta Carlos Antonio Rocca, diretor do Cemec-

Fipe (Centro de Estudos do Mercado de Capitais). 
 

O Cemec realizou um estudo sobre a retomada do crescimento do mercado de capitais 
no ano passado, em que discute como a queda de juros e a redução do papel do 
BNDES devem continuar levando empresas a se financiarem via mercado.   

 
Para Rocca, o BNDES ainda será importante, principalmente no financiamento à 

infraestrutura, que exige um prazo maior, de 25 anos, e que dificilmente é encontrado 
no mercado de capitais. 
 

A ONDA 
O movimento de captação das empresas via mercado deve continuar no primeiro 

semestre deste ano, avalia Gustavo Rugani, sócio da área de mercado de capitais do 
escritório Machado Meyer. 
 

“Existe a necessidade de troca de dívida cara por mais barata e mais longa. Muitas 
empresas estão desengavetando projetos de expansão e devem tomar financiamento 

via mercado, já que o BNDES secou a torneira”, diz. 
 

Essas emissões seriam encabeçadas por debêntures (título de dívida), para empresas 
que precisam de um prazo maior, e notas promissórias, que funcionam praticamente 
como capital de giro. 

 
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (CRIs e CRAs, 

respectivamente) também estariam no radar das companhias. 
 
“A gente está vendo uma movimentação muito maior neste ano dos projetos de 

infraestrutura, existe espaço maior para debêntures incentivadas [isentas de Imposto 
de Renda para pessoas físicas], e as notas promissórias vão aquecer”, diz José Eduardo 

Laloni, diretor da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro 
e de Capitais). 
 

Muitos desses instrumentos, porém, devem ficar fora do alcance das pessoas físicas, 
afirma Carlos Zanotta, sócio da consultoria Deloitte. 
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“Por uma característica do mercado brasileiro, não há muito investimento de pessoas 
físicas no mercado de capitais”, diz. “Passa por uma mudança de cultura do investidor”, 
completa. 

 

 
Sede do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) no Rio de 

Janeiro - Rafael Andrade/Folhapress  
 

ELEIÇÕES 
A concentração das emissões nos primeiros seis meses deve-se à incerteza provocada 
pela disputa eleitoral, diz Rugani, do escritório Machado Meyer.  “Existe uma 

nebulosidade grande em relação ao segundo semestre. Quando isso se resolver, 
teremos um cenário mais claro para as empresas”, diz Rugani. 

 
Para ele, as emissões virão do setor de energia, principalmente da área renovável. 
“Era um segmento que usava muito o BNDES. Construção civil também deve retomar, 

tem muita emissão de CRI. Fiz várias emissões para empresas de locação de veículos 
de frotas”, afirma. As captações no exterior também devem continuar neste ano, 

avalia Rugani.  
 
“Tipicamente, o financiamento no exterior tem taxas menores do que as no Brasil, 

mas embute o risco cambial, que pode acabar não compensando a taxa mais barata 
obtida lá fora”, diz. 

 
No ano passado, empresas como Petrobras, Vale e Banco do Brasil captaram no 
exterior. Exportadoras como BRF, Suzano e Fibria também emitiram “bonds” (título de 

dívida) em busca de recursos estrangeiros. Esse tipo de financiamento faz sentido, 
sobretudo, para empresas que têm receita em moeda estrangeira. 

 
“Quando o custo do hedge [proteção cambial] faz sentido e a empresa tem visibilidade 
internacional, existe uma lógica. Mas não adianta qualquer empresa querer captar lá 

fora”, afirma Rugani.  
 

É a mesma leitura de Vanessa Fiusa, sócia do escritório Mattos Filho. “Não é muito 
fácil para companhias que não têm visibilidade. Tem de ter uma sofisticação de 
operação e tamanho para conseguir ser uma emissora de dívida lá fora”, afirma. 

 

Artigo: Brasil ainda tem frio e depressão 

05/03/2018 – Fonte:  Folha de S. Paulo 
 
Salário cresce mais devagar, inflação anda abaixo da meta, folga industrial é 

histórica; e os juros?  
 

O consumo das famílias cresceu quase nada no trimestre final de 2017, mostrou o 
balanço do PIB. O resultado ruim provocou sorrisos amarelos entre otimistas e 

governistas e suscitou explicações engenhosas dos entendidos. 
 
Pode ter sido apenas um desses resultados esquisitos, por vezes revisados, do PIB 

trimestral. Pelo desempenho geral da economia entre novembro e janeiro, não é 
razoável dizer que a recuperação pegou resfriado. Ao contrário. Mas há sinais de 

friagem que dão o que pensar. 
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Pode ser que essa recuperação miúda e retardada resulte em inflação mais baixa por 
mais tempo. Pode ser, pois, que a taxa básica de juros deva cair mais, o que não 
melhoraria o PIB, mas ajudaria a conter a dívida pública. 

 
Onde faz frio? 

O crescimento real anual do salário médio em dezembro e janeiro foi o menor desde 
janeiro de 2017. A inflação baixa do ano passado deve contaminar os reajustes, ainda 

mais porque o desemprego continua alto e a precarização é extensa. Talvez apenas 
neste trimestre o número de empregos formais volte a crescer, mas ainda se 
arrastando para fora de um poço de três anos de profundidade. 

 
Apesar de erráticas, mês a mês, as vendas do comércio de varejo se recuperam. Ainda 

assim, cresceram apenas 2% em 2017, depois de afundarem quase 11% no biênio 
2015-16. A utilização da capacidade produtiva das indústrias está nos níveis mais 
baixos em 20 anos ou mais. 

 
O IPCA está abaixo do piso da meta do Banco Central desde a metade do ano passado 

e ora em 2,9%, no acumulado dos últimos 12 meses. O equivalente a quase um terço 
do aumento de preços veio apenas de combustíveis e das extravagâncias dos planos 
de saúde, o que merece uma investigação, a princípio pelo menos econômica. Menos 

relevante, mas de algum interesse, os índices de preços gerais e de atacado 
continuam no vermelho, em termos anuais. 

 
As expectativas de inflação mensal de economistas do setor privado sugerem que o 
IPCA volta a 3,7% no fim do ano e a 4,1% em meados de 2019, na meta. No campo 

de ação e visão possíveis do Banco Central, é o que deveria importar. A inflação de 
agora, rala ou não, é leite derramado. 

 
Mas convém lembrar que os economistas do mercado erraram estramboticamente os 
números da inflação de 2017, que foram superestimados. Decerto não é possível fazer 

política monetária com base em apostas de que os povos dos mercados vão dar 
vexame de novo neste ano e no seguinte. Mas começaram 2018 errando para cima.  

 
No mínimo, portanto, seria interessante fazer um exercício mais do que especulativo 
a respeito do que se pode passar com a inflação. O gasto do governo não tem crescido, 

certo? A onda de choque positiva causada pela desinflação de alimentos pode se 
propagar por muito mais tempo? Qual o efeito ou significado dessa ociosidade 

industrial recorde e ainda no nível do buraco depressivo do começo de 2016? 
 
Difícil ver adiante reajuste relevante do salário mínimo, se algum, e recuperação de 

rendimentos no setor de serviços. Os preços da Petrobras e os da eletricidade andam 
fora da casinha e sem coleira, é verdade. Ainda assim, a olho nu parece difícil ver 

inflação. Fica a sugestão para que os cientistas liguem os microscópios. 
 

Vinicius Torres Freire  - Na Folha desde 1991. Foi secretário de Redação, editor de 
'Dinheiro', 'Opinião' e correspondente em Paris.  
 

Veto a “Made in Brazil” é o maior desde 2011 

05/03/2018 – Fonte:  Tribuna PR 

 
Levantamento do Ministério da Indústria e Comércio Exterior (Mdic) repassado ao 
‘Estadão/Broadcast’ mostra que o número de medidas em vigor contra a exportação 

de produtos brasileiros é o maior desde 2011. Até dezembro de 2017, vigoravam 40 
medidas contra as exportações brasileiras, total que ainda não inclui a sobretaxa 

anunciada na semana passada pelos Estados Unidos, que atingirá as exportações de 
aço e alumínio brasileira e ainda não está oficialmente sendo aplicada.  
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Nos últimos três anos, o número de investigações iniciadas contra o Brasil deu um 
salto. Se em 2014 foram abertas apenas 7, em 2015 foram 25; em 2016, 23; e em 
2017, 20. Do total de investigações que foram abertas nesses três anos, 31 foram 

encerradas com a adoção de algum tipo de medida, como a aplicação de sobretaxas 
na compra do produto brasileiro – as medidas geralmente ficam em vigor por um prazo 

de cinco anos.  
 

Além da recessão interna e da competição internacional, a indústria brasileira teve de 
enfrentar cada vez mais nos últimos anos barreiras contra produtos importados do 
Brasil, como o aumento de sobretaxas e outras medidas de defesa comercial adotadas, 

principalmente, por Estados Unidos, Canadá e Argentina.  
 

“Há um crescimento no número de investigação no exterior de maneira geral e 
também em relação ao Brasil. Os Estados Unidos têm intensificado o mecanismo de 
defesa comercial agora mais do que nunca”, afirma o secretário de Comércio Exterior 

do Mdic, Abrão Neto.  
Um dos setores mais prejudicados é justamente o siderúrgico. Do total de medidas 

em vigor, 15 são dos Estados Unidos, atingindo, principalmente produtos de aço, como 
laminados a quente, laminados a frio e fio-máquina, utilizados em diversas indústrias.  
 

Em seguida está a Argentina, com oito medidas em setores como cerâmica e 
porcelana, e o Canadá, atingindo também aço e cobre. Neto explica que o ambiente 

externo tem se agravado com o excesso de produção na siderurgia, fazendo com que 
os países a lancem mão de medidas de defesa para protegerem suas indústrias.  
 

Para a especialista em comércio exterior e professora da Fundação Getúlio Vargas Lia 
Valls, não há um ataque específico contra o Brasil, mas um movimento dos países 

contra setores em geral, principalmente o siderúrgico, que acaba tendo impacto nas 
exportações brasileiras: “A indústria siderúrgica americana é sempre demandante de 
proteção, desde os anos 60, e tem um lobby muito forte com pleitos sempre atendidos. 

A diferença é que o Trump parece não ligar para o constrangimento de ser questionado 
na Organização Mundial do Comércio (OMC)”.  

 
Importação. O ataque aos produtos do Brasil ocorre ao mesmo tempo que cai o 
número de investigações abertas e de medidas aplicadas pelo governo brasileiro contra 

a compra de produtos de outros países. Depois de chegar a 67 em 2013, o total de 
investigações iniciadas caiu a 18, o menor número desde 2005. Já o número de 

medidas de defesa aplicadas pelo governo brasileiro contra produtos importados foi 
de apenas 18 no ano passado, o menor patamar desde 2013.  
 

Segundo Neto, a desaceleração da economia brasileira contribuiu para uma redução 
no uso desses instrumentos, com a queda nas importações. A retomada da atividade, 

no entanto, deve levar a um aumento dos pedidos de novas investigações e de 
aplicação de medidas de defesa. “É uma tendência hoje utilizar mais mecanismos de 

defesa comercial”, acredita.  
 

Fazenda defende menos barreiras; Comércio Exterior quer proteção 

05/03/2018 – Fonte:  Jornal do Brasil 
 

Indústrias como aço, químicos, têxteis e alumínio estão preocupadas com esse cenário 
de aumento nas medidas contrárias às exportações ao mesmo tempo que ocorre 
queda nas barreiras às importações. No governo, há uma disputa: o Ministério da 

Fazenda defende menos medidas de defesa comercial, com menor proteção à indústria 
local e maior abertura do mercado, e o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços (Mdic) entende que é preciso proteger os produtos brasileiros quando há 
concorrência desleal.  
 

http://www.jb.com.br/economia/noticias/2018/03/04/fazenda-defende-menos-barreiras-comercio-exterior-quer-protecao/


Em janeiro, mesmo com um parecer do departamento técnico do Mdic atestando que 
houve dumping na importação de aço chinês – que é quando o produto é vendido no 
exterior a preços mais baixos do que no mercado interno -, os ministros da Câmara 

de Comércio Exterior (Camex) decidiram seguir o entendimento da Fazenda e não 
aplicar uma sobretaxa na compra do produto, exatamente o movimento contrário do 

que faz agora os Estados Unidos.  
 

“O mundo está debaixo de uma turbulência enorme. É fundamental que o Brasil tenha 
uma defesa comercial ágil, técnica, que não seja politizada”, diz o presidente do 
Instituto Aço Brasil, Marco Polo Lopes.  

 
Para o presidente da Associação Brasileira de Alumínio (Abal), Milton Rego, mais 

preocupante do que o impacto da sobretaxa americana sobre as exportações 
brasileiras é a provável invasão do alumínio chinês no Brasil, já que a China também 
será atingida pela decisão do presidente americano Donald Trump de sobretaxar a 

importação de alumínio.  
Dessa forma, o presidente da Abal acredita que é importante atuar nas duas frentes: 

na Organização Mundial do Comércio (OMC), para resolver possíveis conflitos, mas 
também protegendo o mercado interno de produtos que chegam de forma desleal.  

 

‘País é muito menos afetado porque vende mais commodities’, diz Meirelles 

05/03/2018 – Fonte: Tribuna PR  

 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, avalia que o Brasil é menos afetado pelo 
protecionismo dos Estados Unidos, pois é um país exportador de commodities. “O 

Brasil é afetado muito menos. Infelizmente, a maior parte das nossas exportações é 
de commodities, que não são alvo de países protecionistas”, disse.  

 
Como o sr. vê a decisão dos Estados Unidos de sobretaxar as exportações 
brasileiras de aço e alumínio? É um ataque à indústria brasileira? Qual deverá 

ser a reação do governo brasileiro na sua opinião?  
O governo Trump adotou uma atitude protecionista com a sobretaxa, que prejudica a 

todos, inclusive a indústria americana, que terá de pagar mais caro pelo aço. Temos 
de aguardar a publicação da medida para analisar o que deve ser feito com os 
organismos internacionais e mesmo com o governo americano.  

 
Setores da indústria brasileira estão preocupados com o aumento do 

protecionismo nos EUA e com o impacto nas nossas exportações. Como vê 
esse cenário?  
É um cenário que é de fato negativo para o mundo todo. O protecionismo é negativo. 

No caso do Brasil, quanto ao protecionismo americano, ele nos afeta bem menos do 
que em relação a outros países. Um dos mais atingidos, por exemplo, é o México, que 

tem grande parte da sua atividade industrial voltada para as exportações de 
componentes para o mercado americano. As chamadas ‘maquiladoras’. É uma 

economia que foi desenvolvida nas últimas décadas de forma muito complementar à 
americana. Afeta muito a China. Talvez numa escala muito menor que o México. No 
Brasil, afeta muito menos. Infelizmente, a maior parte das nossas exportações é de 

commodities (matéria-prima básica, como soja, minério e petróleo). Esses produtos 
não são afetados pelo protecionismo. Eu preferia até estar na situação da China. 

  
Recentemente, a Camex resolveu não aplicar medida antidumping em 
importação de aço alegando interesse público. Essa deverá ser uma tendência 

para as próximas decisões?  
Não necessariamente. Vamos analisar caso a caso. O problema todo é definir: tem 

dumping (exportação a preços artificialmente baixos) ou não tem dumping. Essa é a 
discussão. Evidentemente, caso exista um dumping declarado, óbvio e comprovado, 
aí é outra história, porque nós defendemos o livre-comércio e a livre competição. Mas 
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não subsídio de governo. Defendemos, inclusive, no âmbito da Organização Mundial 
de Comércio (OMC), que é o que prevalece, é um comércio justo e sem dumping.  
 

Como o sr. vê o futuro da indústria brasileira e que papel as medidas de 
defesa comercial terão nos próximos anos?  

É um futuro muito bom. Baseado não em protecionismo, porque isso já provou que 
não fez a indústria brasileira de fato progredir. Acho que a indústria brasileira está 

cada vez mais caminhando para as reformas microeconômicas para ser mais 
competitiva. E ter mais capacidade de competir.  
 

E um exemplo importante é a Embraer que importa muito, exporta muito e é uma das 
companhias mundiais líderes em tecnologia. Esse é o caminho da indústria. Os 

industriais têm toda a razão em dizer que para isso tem de ter condição de competir. 
E isso não é do dia para a noite. Foi montado um mercado protegido durante décadas. 
As indústrias estão preparadas para isso e não se pode dizer de um dia para outro que 

mudou. Não. É preparação que começa com o aumento da produtividade, que é o que 
estamos fazendo, e termina pela abertura. 

 

Brasil caminha na direção contrária, de maior abertura 

05/03/2018 – Fonte: Tribuna PR  

 
O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic), Marcos Jorge, disse que 

é possível observar o crescimento de um sentimento anticomércio em vários lugares 
do mundo. “O Brasil está caminhando na direção contrária, de maior abertura por meio 
de acordos comerciais e desburocratização do comércio”, afirmou. A seguir, principais 

trechos da entrevista.  
 

Como o sr. vê a decisão dos Estados Unidos de sobretaxar as exportações 
brasileiras de aço e alumínio? É um ataque à indústria brasileira? Qual deverá 
ser a reação do governo brasileiro na sua opinião?  

Vejo com preocupação. Vamos observar a extensão dessa decisão, se e quando for 
publicada, para definir quais serão as medidas adotadas pelo governo brasileiro. Estive 

na terça-feira com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, que me 
garantiu que, no caso de aplicação de uma medida que afete a indústria brasileira, 
haverá possibilidade de recurso. A expectativa é trabalhar para evitar aplicação dessa 

sobretaxa, uma vez que o comércio bilateral de produtos siderúrgicos é complementar.  
 

Setores da indústria brasileira estão preocupados com o aumento do 
protecionismo nos Estados Unidos e no impacto disso nas nossas 
exportações. Como o sr. vê esse cenário?  

É possível observar o crescimento de um sentimento anticomércio em vários lugares 
do mundo. O Brasil está caminhando na direção contrária, de maior abertura por meio 

de acordos comerciais e desburocratização do comércio. Estamos, porém, atentos ao 
crescimento do número de medidas comerciais que afetam exportações brasileiras.  

 
Recentemente, a Camex (Câmara de Comércio Exterior) resolveu não aplicar 
medida antidumping em importação de aço alegando interesse público. Na 

sua opinião, essa deverá ser uma tendência para as próximas decisões?  
O Conselho de Ministros da Camex deu um recado claro: não tolerará importações 

desleais que possam desestruturar a indústria brasileira. Por esse motivo, determinou 
que as importações continuem sob monitoramento.  
 

A suspensão de medidas de defesa comercial por interesse público é um recurso 
legítimo, mas que deve ser usado de forma excepcional, e não como regra. A regra é 

a aplicação dessas medidas sempre que comprovada a ocorrência de práticas 
contrárias às normas do comércio internacional.  
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Como o sr. vê o futuro da indústria brasileira e que medidas de defesa 
comercial terão nos próximos anos?  
O futuro da indústria depende diretamente do aprimoramento das condições de 

produtividade no País e não tem uma relação direta com o papel da defesa comercial, 
que é combater as práticas desleais de comércio. Nós entendemos que país forte tem 

indústria forte, especialmente nos setores que envolvem estratégia, tecnologia e 
inovação. Já a defesa comercial continuará sendo um instrumento indispensável neste 

momento de maior exposição à concorrência internacional 
 

Investidores estrangeiros se preocupam com ajuste após eleições 

05/03/2018 – Fonte:  Tribuna PR 
 

Os investimentos, que ensaiaram uma reação no último trimestre do ano passado, 
após 14 quedas consecutivas, devem voltar ao mapa em 2018. Para Axel Christensen, 
estrategista-chefe para América Latina e Ibéria da BlackRock – maior gestora de 

recursos do mundo -, as empresas começam a vislumbrar melhores cenários por conta 
do ambiente externo favorável e do aumento – ainda que tímido – da demanda interna. 

Ele pondera, porém, que, à medida que as eleições se aproximam, investidores 
estrangeiros ficam mais cautelosos e dão um passo atrás à espera de definições no 
campo político. “Há muita preocupação de como o novo governo vai arcar com a 

responsabilidade do ajuste fiscal”, diz. A seguir, os principais trechos da entrevista.  
 

O Brasil cresceu 1% em 2017, após dois anos de retração. O sr. vê uma 
retomada consistente?  
A economia brasileira vinha recuando e destoando do crescimento global. Vimos uma 

recuperação no ano passado, e o ambiente externo deve dar suporte para essa 
retomada. É mais fácil para o Brasil crescer quando o resto do mundo está crescendo, 

pois há mais demanda – além das taxas de juros mais baixas, que impulsionam o 
crescimento, especialmente do lado doméstico. As pessoas estão mais inclinadas a 
investir, a se movimentar. Temos boas expectativas para o Brasil.  

 
Qual a perspectiva para 2018?  

Somos relutantes em dar uma projeção, mas acreditamos que será bem melhor do 
que 2017. A redução das taxas de juros leva um tempo para ter um impacto na 
economia real. O mercado reage muito rapidamente, mas as empresas levam um 

tempo para tomar decisões de investimento. Então, muito do que foi feito no ano 
passado terá impacto na economia este ano.  

 
O sr. acha que a economia crescerá com base no consumo ou no 
investimento?  

A resposta é: ambos, provavelmente em uma sequência. Acreditamos que será puxada 
pelo investimento. As empresas têm cenário externo positivo e os custos de 

financiamento estão caindo por causa das baixas taxas de juros. Por causa da 
recessão, houve um trabalho por parte das empresas para se tornarem mais eficientes 

e reduzirem custos – e agora que a economia está reaquecendo, elas vão se beneficiar 
desse processo.  
 

Os investimentos devem crescer, e o consumo vai seguir. Lembro que, há alguns anos, 
havia uma discussão de como a economia brasileira estava piorando, mas mesmo 

assim o mercado de trabalho não refletia isso. Na saída da crise, é o mesmo ciclo: o 
investimento vai à frente e demora um pouco para o emprego e os salários voltarem 
de forma sólida. E esses dois fenômenos são muito importantes para fundamentar o 

consumo.  
 

A Bolsa segue batendo recordes, embora a nota de crédito do Brasil tenha 
sido rebaixada mais uma vez e a reforma da Previdência, enterrada. Por quê?  
Se você olhar para os mercados globais de ações, 2017 foi um ano muito positivo. O 

Brasil se destacou e foi melhor que os EUA e outros países desenvolvidos. O contexto 
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global de crescimento deu suporte para o mercado acionário, e o Brasil não é exceção. 
Além disso, a queda da Selic tirou a atratividade da renda fixa. As empresas estão 
começando a vislumbrar melhores resultados por conta do cenário externo e aumento 

tímido da demanda interna. Fora que os mercados tendem a olhar para frente, e não 
exatamente o que está acontecendo agora – e eles estão gostando do que veem.  

 
Mesmo com eleições à frente?  

Eventos políticos são cruciais em decisões econômicas e geram volatilidade. Esse é o 
ano de eleições na América Latina – e o caso do Brasil é muito particular, porque está 
muito difícil saber quem de fato vai concorrer. Em casos como o Brexit, ou a vitória do 

Trump nos EUA, percebemos que surpresas podem acontecer. A reação do mercado 
pode variar muito, já que espera-se um candidato focado na agenda de reformas, 

como a da Previdência, e outras medidas de equilíbrio fiscal. Mas ainda é muito cedo 
para dizer.  
 

O que investidores estrangeiros têm perguntado sobre o Brasil?  
Há muita preocupação de como o novo governo vai arcar com a responsabilidade do 

ajuste fiscal. Há um grande fluxo de investimentos para os emergentes, com destaque 
para o Brasil. Mas, estamos entrando num período em que os investidores devem ficar 
um pouco mais cautelosos e dar um passo atrás para entender melhor o que vai 

acontecer. Até pouco tempo, eles me perguntavam se a reforma da Previdência seria 
aprovada – e acho que essa pergunta já foi respondida. Também querem saber sobre 

as eleições e quais os potenciais candidatos. Ah, e perguntam do Bolsonaro – querem 
saber quem ele é.  
 

Trump relaciona tarifas sobre alumínio e aço para México e Canadá ao Nafta 

05/03/2018 – Fonte:  Reuters 

 
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aparentemente sugeriu nesta 
segunda-feira que o Canadá e o México poderão ser isentos das planejadas tarifas 

sobre as importações de aço e alumínio se os dois países assinarem um novo acordo 
comercial do Nafta e tomarem outras medidas.  

 
“Temos grandes déficits comerciais com o México e o Canadá. O Nafta, que está sob 
renegociação no momento, tem sido um mau acordo para os EUA. Deslocamento 

massivo de empresas e empregos. As tarifas sobre aço e alumínio só serão excluídas 
se o acordo novo e justo do Nafta for assinado”, escreveu Trump no Twitter.  

 
“Além disso, o Canadá deve tratar os nossos agricultores muito melhor. Altamente 
restritivo. O México deve fazer muito mais para impedir que as drogas entrem nos 

EUA. Eles não fizeram o que precisa ser feito. Millhões de pessoas viciadas e 
morrendo”, acrescentou.  

 

Nenhum país ficará livre da sobretaxa do aço, diz Casa Branca 

05/03/2018 – Fonte:  Folha de S. Paulo 
 
Brasil vê como prejudicial tom bélico da UE e aguarda anúncio formal dos EUA 

sobre medida   

 
Secretário de comécio dos EUA, Wilbur Ross - Mandel Ngan / AFP  

 
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou com líderes mundiais 
sobre seu planejado aumento de tarifas sobre o aço e alumínio e não está considerando 
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nenhuma isenção à medida, disse o secretário de Comércio, Wilbur Ross, neste 
domingo. 
 

"Eu sei que ele teve conversas com vários líderes mundiais", disse Ross em entrevista 
ao programa "This Week", da ABC. "A decisão obviamente é dele, mas dado o 

momento e até onde eu sei, ele está falando sobre uma medida bastante ampla. Ainda 
não o ouvi descrever isenções específicas", disse Ross. 

 
Na quinta-feira (28), Trump disse que os Estados Unidos aplicariam uma taxa de 
25% sobre o aço importado e de 10% sobre o alumínio para proteger os produtores 

nacionais, provocando uma tempestade de críticas dos parceiros comerciais e 
impactando os mercados de ações. 

 
Ross minimizou os possíveis efeitos das tarifas propostas sobre a economia dos EUA. 
Ele disse que a quantidade total de tarifas que o governo dos EUA propõe é de cerca 

de US$ 9 bilhões por ano, uma fração de 1% da economia. 
"Então a noção de que isso destruiria muitos empregos, elevaria os preços, perturbaria 

as coisas está errada", disse Ross. 
 
O secretário de comércio avaliou as ameaças da União Europeia de implementar tarifas 

de retaliação sobre produtos americanos emblemáticos, incluindo motos Harley 
Davidson, bourbon e o jeans Levi's, como triviais e um "erro de arredondamento". 

 
No sábado (3), Trump ameaçou as montadoras europeias com um imposto sobre as 
importações se a União Europeia optar pela retaliação. 

 
Ross disse que os europeus estavam discutindo uma quantidade bastante trivial de 

tarifas de retaliação, somando cerca de US$ 3 bilhões em mercadorias. 
 
"Pelo tamanho da nossa economia, isso é uma pequena, pequena fração de 1%", 

afirmou Ross. "Então embora isso possa afetar um produtor individual por algum 
tempo, no geral não será muito mais do que um erro de arredondamento". 

 
Em um telefonema ao presidente americano, a primeira-ministra britânica, Theresa 
May, disse ter profunda preocupação com as tarifas.  

 
Segundo uma porta-voz do gabinete da primeira-ministra, May observou que uma 

ação multilateral era a única maneira de resolver o excesso de capacidade global. 
 
ALÍVIO 

Haverá, contudo, um processo para que empresas obtenham isenções do plano da 
Casa Branca de impor tarifas sobre o aço e alumínio, disse  Peter Navarro, diretor do 

Conselho Nacional de Comércio da Casa Branca.  
 

Navarro, um dos principais assessores comerciais de Trump, deu a primeira indicação 
de que o aumento de tarifas poderá ser menos amplo do que inicialmente pensado. 
 

Ele afirmou que os países não serão excluídos das tarifas porque essa seria uma 
inclinação escorregadia, mas destacou que haverá um mecanismo para isenções 

corporativas em alguns casos. 
 
"Haverá um procedimento de isenção para casos específicos em que precisamos ter 

isenções, para que os negócios possam avançar", disse Navarro no programa "State 
of the Union" da CNN. 

 
Navarro não deu detalhes sobre o procedimento de isenção e a Casa Branca não 
retornou imediatamente a um pedido por comentários. 
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CAUTELA 
O Brasil já trabalhava com esse cenário. Dois dias antes do anúncio, o ministro da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, havia ouvido de Ross que 

haveria situações de exceção. 
 

O Brasil está entre os países que mais podem ser afetados pela tarifa porque é o 
segundo maior exportador de aço para os EUA. Desde quinta, siderúrgicas brasileiras 

perderam R$ 1,97 bilhão em valor de mercado. 
 
Jorge e representantes da indústria foram recebidos em Washington por Ross na 

última terça (27), em uma reunião de 40 minutos, longa para os padrões do 
americano. 

 
Ouviram do secretário que uma eventual decisão de cobrança adicional de tarifas não 
seria horizontal, ou seja, que haveria possibilidade de recurso. Foram informados 

ainda de que estavam previstas situações de isenção. 
O governo brasileiro vai aguardar o anúncio formal da cobrança adicional, esperado 

para esta semana, antes de ameaçar represálias ou recorrer a organismos como a 
OMC (Organização Mundial do Comércio). 
 

A avaliação, segundo a Folha apurou, é que a melhor postura é o monitoramento da 
situação, para evitar acirrar os ânimos com os EUA em um momento em que não está 

claro o alcance da medida. 
 
O governo brasileiro vem acompanhando as reações de Trump a posicionamentos 

como o da União Europeia. A avaliação é que um tom belicoso pode ser prejudicial. 
 

Todo alumínio e aço negociados de forma justa devem ser isentos de tarifa, 

diz parlamentar dos EUA 

05/03/2018 – Fonte: Reuters  

 
O principal parlamentar republicano que supervisiona a política comercial dos Estados 

Unidos disse neste domingo que todo aço e alumínio negociados de forma justa devem 
ser isentos das tarifas propostas pelo presidente Donald Trump, especialmente os 
provenientes dos parceiros do Nafta, Canadá e México.  

 
Kevin Brady, presidente do comitê da Câmara dos Deputados responsável por 

tributação “Ways and Means”), fez suas observações pouco depois que o secretário de 
Comércio dos EUA, Wilbur Ross, disse que não podia descartar a possibilidade de não 
existirem isenções.  

 
O México e o Canadá ameaçaram uma retaliação se Trump prosseguir com a imposição 

das tarifas sobre os metais.  
 

Questionado se os dois aliados do Nafta deveriam ser isentos, Brady disse a 
jornalistas:“Sim, e indo mais longe, excluindo todo o aço e o alumínio negociados de 
forma justa, não apenas desses dois países”.  

 
As tarifas, que Trump diz serem necessárias para proteger as indústrias domésticas 

contra a concorrência desleal da China e de outras nações, provocaram receios de uma 
guerra comercial global mais ampla.  
 

O chefe de comércio da União Europeia alertou na sexta-feira sobre possíveis 
retaliações.  
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‘Exportação brasileira sofrerá efeito grande’ 

05/03/2018 – Fonte:  Tribuna PR (publicado dia 03-03-2018)  
 

Uma sobretaxa de 25% pode tornar impossível aos produtores nacionais seguir 
exportando aço para os EUA, diz Welber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior e 

sócio da consultoria Barral MJorge. A seguir, os principais trechos da entrevista:  
 

Quais as consequências dessa sobretaxa ao aço anunciada pelos EUA?  
Se a medida for de fato aplicada como anunciada, haverá um efeito grande sobre as 
exportações brasileiras de aço, porque os EUA são o nosso principal mercado. 

Provavelmente, vai tornar inviável boa parte das vendas para lá.  
 

Mas o prejuízo não é igual para todos os exportadores, já que a sobretaxa 
será aplicada de forma geral?  
É uma medida para favorecer o produtor norte-americano, porque dificulta a 

importação de aço. Alguns países, como a China, poderão continuar exportando para 
lá. O Brasil, não.  

 
Há mais desdobramentos dessa medida?  
Sim. Teremos um risco de prática de dumping (exportação a preços artificialmente 

baixos) de aço em outros mercados para onde o Brasil exporta e também no próprio 
mercado brasileiro. O problema da sobreoferta de aço no mundo, que vem desde 

depois da crise de 2009 e não se restringe aos EUA, vai se agravar. E há ainda o risco 
de começar uma guerra comercial.  
 

Como?  
Os países devem recorrer à OMC e eventualmente pedir retaliação contra os EUA.  

O presidente dos EUA, Donald Trump, não parece preocupado com essa 
perspectiva.  
 

Sim. Mas é típico de quem não sabe história. A crise de 1930 foi isso: os EUA adotaram 
tarifas altas e outros países retaliaram até que a bolsa de Nova York quebrou. Ao 

contrário do que ele declarou, em guerra comercial todo mundo perde.  
 
O Brasil vai entrar na OMC contra essa medida?  

O governo deve esperar para ver qual medida será aplicada de fato. Há uma 
movimentação muito grande de lobbies nos EUA tentando mitigá-la. A própria indústria 

local, usuária do aço, está pressionando. 
 

Taxação de alumínio e aço é ruim para o mundo todo, inclusive para EUA, diz 
Ilan 

05/03/2018 – Fonte:  DCI 

 
O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou nesta segunda-feira que a 

taxação pelos Estados Unidos sobre aço e alumínio importados seria uma medida 
negativa de maneira geral, afetando inclusive os próprios norte-americanos. 
 

"Não há um cálculo específico, mas se sabe que é prejudicial não só ao Brasil, mas ao 
mundo todo. Uma guerra tarifária, protecionismo no mundo todo. Comércio no mundo 

diminuindo vai ter impacto em todo o mundo, isso afeta o Brasil no final das contas. 
Acho que é ruim inclusive para os Estados Unidos", afirmou Ilan em entrevista à rádio 
CBN. 

 
"O que acontece é que vai ter preços mais caros, tudo vai ter uma tarifa a mais", 

acrescentou. 
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O presidente do BC avaliou, por outro lado, que os Estados Unidos podem desistir da 
investida diante da forte reação negativa e da ameaça de retaliação por outras nações.  
Nesta manhã o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aparentemente sugeriu 

que o Canadá e o México poderão ser isentos das planejadas tarifas sobre as 
importações de aço e alumínio se os dois países assinarem um novo acordo comercial 

do Nafta e tomarem outras medidas. 
 

Na semana passada, Trump afirmou que os EUA aplicariam uma taxa de 25 por cento 
sobre o aço importado e de 10 por cento sobre o alumínio para proteger os produtores 
nacionais, anúncio que chocou parceiros comerciais, alarmou líderes da indústria e 

deteriorou os mercados acionários. 
 

No Brasil, o Ministério da Indústria e Comércio Exterior publicou nota apontando que 
o país deverá recorrer se a decisão de Trump for confirmada. 
 

"O governo brasileiro não descarta eventuais ações complementares, no âmbito 
multilateral e bilateral, para preservar seus interesses no caso concreto" dos produtos 

brasileiros serem incluídos na medida de proteção comercial norte-americana, afirmou 
o ministério em nota. 
 

Siderúrgicas perdem R$ 1,7 bilhão em um dia no Brasil 

05/03/2018 – Fonte:  Tribuna PR (publicado dia 03-03-2018) 

 
As siderúrgicas instaladas no Brasil estão preocupadas com a ameaça de taxação em 
25% do aço importado pelos Estados Unidos. A medida, anunciada na quinta-feira pelo 

presidente Donald Trump, será detalhada a partir da próxima semana e coloca as 
indústrias em alerta.  

 
“Um terço das exportações brasileiras de aço tem como destino os Estados Unidos”, 
disse Marco Polo de Mello Lopes, presidente executivo do Instituto Aço Brasil (IABr). 

As ações da CSN, Usiminas e Gerdau fecharam com forte queda nesta sexta-feira, 
entre os piores desempenhos da Bolsa. Juntas, as três perderam R$ 1,7 bilhão em 

valor de mercado.  
 
No ano passado, o País exportou 15,3 milhões de toneladas de aço, dos quais 4,7 

milhões de toneladas (US$ 2,6 bilhões em receita) foram para o mercado norte-
americano, segundo a IABr. Só a CSA, que pertence ao grupo ítalo-argentino Ternium, 

tem contrato anual de 2 milhões de toneladas de aço para a Calvert, no Alabama. A 
francesa Vallourec, com unidades em Minas Gerais, exporta 70% de sua produção, 
boa parte para os EUA.  

 
Em nota, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) disse que a decisão dos EUA de 

impor sobretaxas é “injustificada, ilegal e prejudica o Brasil”. Para a entidade, as 
medidas anunciadas por Trump “vão afetar US$ 3 bilhões em exportações brasileiras 

de ferro e aço e US$ 144 milhões em exportações de alumínio”.  
 
A CSN e outras siderúrgicas no País começaram a intensificar as exportações nos 

últimos anos, após a longa recessão que se abateu sobre o Brasil. Fontes ligadas à 
siderúrgica comandada pelo empresário Benjamin Steinbruch afirmaram que a 

empresa aposta na recuperação do mercado interno. A CSN exporta placas para sua 
unidade em Indiana, nos EUA, que é reindustrializada.  
 

Os papéis da CSN encerraram a sexta-feira com recuo de 5,05%, cotados a R$ 9,21. 
As ações da Usiminas caíram 3,9%, a R$ 11,34, enquanto as da Gerdau baixaram 

1,46%, a R$ 16,90 (os papéis da holding da família caíram 2,38%).  
 
Para Lopes, do IABr, apostar na recuperação do mercado doméstico é uma 

temeridade. “O Brasil produziu 34 milhões de toneladas de aço em 2017, dos quais 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/siderurgicas-perdem-r-17-bilhao-em-um-dia-no-brasil/


15,3 milhões foram exportadas. Ainda há capacidade ociosa no País”, disse ele, 
lembrando que o consumo aparente ficou em 19 milhões de toneladas no ano passado. 
“As vendas no mercado doméstico foram de 16 milhões de toneladas de toneladas.”  

 
No início desta semana, Lopes e representantes das principais indústrias instaladas no 

País participaram de reuniões nos EUA para tentar sensibilizar o governo americano 
sobre os impactos de tarifas sobre o aço brasileiro. “O Brasil é o segundo maior 

exportador de aço para os EUA, atrás do Canadá, e cerca de 80% do que o Brasil 
vende ao mercado americano é reprocessado. Os EUA importam cerca de 30 milhões 
de toneladas e, com essa medida, esse volume vai sobrar”, disse.  

 
Procurada, a Usiminas informou que as novas medidas a serem publicadas pelo 

governo dos EUA não devem ter impacto relevante para a empresa, uma vez que o 
país contribuiu com 4% das vendas externas da companhia no ano passado. A 
empresa destina apenas 15% de suas vendas totais ao mercado externo.  

 
À reportagem, a Vallourec não revelou dados de exportação, mas afirmou que, 

atualmente, a unidade brasileira exporta aproximadamente 70% da produção e que o 
mercado americano é um dos principais compradores. A CSN não comentou o assunto. 
Já a Gerdau não retornou os pedidos de entrevista.  

 

OMC vê risco de escalada protecionista 

05/03/2018 – Fonte:  O Estado de S. Paulo (publicado dia 03-03-2018) 
 
O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), o brasileiro Roberto 

Azevêdo, abandonou sua imparcialidade tradicional com relação às medidas adotadas 
por diferentes governos e declarou que está “claramente preocupado com o anúncio 

dos planos dos EUA para aplicar tarifas sobre o aço e o alumínio”.  
 
O principal temor do diplomata é de que a ação seja rebatida por outros países com a 

aplicação de retaliações, o que abriria uma guerra comercial entre as maiores 
economias do mundo.  

 
Em Genebra, a avaliação é de que a onda protecionista nos EUA e a possibilidade de 
medidas que serão adotadas por governos em todo o mundo como resposta 

representam um dos maiores desafios para a OMC em seu papel de árbitro 
internacional.  

 
A crise ocorre justamente num momento em que os tribunais da entidade estão à beira 
da paralisia, diante de uma ação orquestrada pelo governo americano para frear a 

nomeação de novos juízes. 
  

Não por acaso, Azevêdo alerta contra uma multiplicação de barreiras pelo mundo. “O 
potencial para uma escalada é real, conforme vimos a partir das respostas iniciais de 

outros países”, declarou, numa alusão às promessas dos europeus e de outros 
governos de responder com mais tarifas contra produtos americanos.  
 

“Uma guerra comercial não é de interesse de ninguém”, insistiu. Segundo ele, a OMC 
vai acompanhar a situação “de muito perto”. Donald Trump, presidente americano, 

anunciou planos de imposição de uma taxa de 25% para as importações de aço e de 
10% para o alumínio, numa medida que visa proteger a indústria local. Os detalhes, 
porém, só serão conhecidos na semana que vem.  

 
Azevêdo vinha evitando criticar o governo americano nos últimos meses. Ao assumir 

o cargo de presidente americano, Trump atacou a OMC, afirmando que a ignoraria se 
ela fosse contra seus interesses.  
 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,omc-ve-risco-de-escalada-protecionista,70002211723


A estratégia do brasileiro era a de não criar um clima de tensão entre sua entidade e 
o governo americano, sob o risco de ver um abandono completo do sistema 
multilateral por Trump.  

 
Em diferentes partes do mundo, o tom nesta sexta-feira, um dia após o anúncio de 

Trump, era de preocupação em relação aos rumos do comércio global. O governo 
australiano falou sobre o risco de uma onda de retaliações, enquanto Japão, Tailândia 

e Coreia do Sul alertaram para a ameaça de uma onda protecionista como resposta à 
decisão de Trump.  
 

Exportadora de apenas 2% do consumo americano de aço, a China também se 
mostrou preocupada com um “efeito dominó” das medidas, com o fechamento de 

outros mercados.  
 
“A China pede aos Estados Unidos que não recorram às medidas protecionistas e que 

respeitem as regras do comércio multilateral”, declarou Hua Chunying, porta-voz da 
chancelaria chinesa. “Se outros países seguirem o mesmo passo, isso poderá ter um 

impacto grave sobre a ordem do comércio mundial.”  
 
A China, porém, é vista como parte do problema do excesso de aço no mercado global. 

 

Indústria brasileira teme perder mercado com sobretaxa do aço pelos EUA 

05/03/2018 – Fonte:  Bem Paraná (publicado dia 03-03-2018) 
 

  
 

Com a decisão dos Estados Unidos de sobretaxar as exportações de aço e alumínio em 
25% e 10%, respectivamente, a indústria brasileira teme perder espaço não só no 

país norte-americano, mas também no próprio mercado interno. Representantes das 
principais indústrias siderúrgicas, ouvidos pela Agência Brasil, avaliam que os 
demais países afetados pela medida buscarão destinar suas vendas a outros 

consumidores, o que resultará numa forte pressão comercial sobre as empresas que 
produzem e empregam no Brasil. 

 
“São dois problemas a partir dessa decisão. O primeiro é perder o principal mercado 
de exportação [EUA], e o segundo é que aquele aço russo, coreano, japonês, chinês 

que vai buscar outros mercados, e a indústria local será alvo [de concorrência]”, avalia 
Alexandre Lyra, presidente do conselho diretor do Instituto Aço Brasil, que reúne as 

principais empresas do setor. 
 
Ao todo, 32% do aço exportado pela indústria brasileira tem como destino os Estados 

Unidos. Com isso, o país figura como o segundo maior exportador para o mercado 
norte-americano, com 4,7 milhões de toneladas embarcadas em 2017. Só perde para 

o Canadá, que exportou 5,8 milhões de toneladas ano passado. 
 

Entre os 10 os maiores exportadores de aço para os EUA, além de Brasil e Canadá, 
estão outros parceiros tradicionais do país, como Coreia do Sul (3º), México (4º), 
Japão (7º) e Alemanha (8º). Países como Rússia (5º) e Turquia (6º) também figuram 

na lista dos principais exportadores do produto. A China, apesar de ser apenas a 11ª 
exportadora de aço para os EUA, reponde por 50% da produção mundial e tem uma 

capacidade instalada ainda maior, de mais de 400 milhões de toneladas, o que poderia 
inundar os mercados de todos os países com o produto. 

http://www.bemparana.com.br/noticia/556409/industria-brasileira-teme-perder-mercado-com-sobretaxa-do-aco-pelos-eua


No caso do alumínio, a decisão dos EUA de sobretaxar o produto em 10% pode frustrar 
a expectativa da indústria brasileira do crescimento previsto para este ano, após três 
anos de quedas sucessivas nas vendas para o mercado interno (entre 2015 e 2017). 

“A gente estava prevendo um crescimento de 5% no mercado doméstico este ano, 
agora vamos ter que rever isso em função da decisão do governo Trump”, lamenta 

Milton Rego, presidente executivo da Associação Brasileira do Alumínio (Abal), que 
representa as empresas do setor. 

 
O presidente da Abal teme exatamente o efeito que a sobretaxa na exportação de 
alumínio deve ter no deslocamento do mercado doméstico pela indústria de outros 

países. “A primeira coisa que tem que ser feita é monitorar o que pode acontecer com 
nossas importações. A indústria brasileira compete bem com os EUA e a Europa. Com 

a China, é mais complicado, estamos falando de subsídio cruzado, uma realidade 
completamente diferente”, observa. 
 

A indústria do aço também deve rever o crescimento de 4% nas vendas que estava 
previsto para este ano no mercado doméstico. “Essa reviravolta [sobretaxação do aço 

pelos EUA] vai abrir um flanco para a nossa importação em termos de concorrência 
com outros países e vamos ter que ver como nos proteger”, afirma Alexandre Lyra, do 
Instituto Aço Brasil. 

 
Reações 

Anunciada na quinta-feira (1º) pelo presidente norte-americano Donald Trump, a 
sobretaxa para as importações de aço e alumínio pelo país deve começar a valer na 
próxima semana, com a edição de um decreto.  

 
Em resposta, o governo brasileiro afirmou que ainda espera chegar a um acordo com 

os EUA para evitar que o país seja incluído na aplicação das tarifas. Caso isso não seja 
possível, o Brasil deve questionar a elevação das tarifas em foros globais. “O governo 
brasileiro não descarta eventuais ações complementares, no âmbito multilateral e 

bilateral, para preservar seus interesses nesse caso concreto”, informou, em nota, o 
Ministério do Desenvolvimento, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). 

 
O principal argumento do governo brasileiro e da indústria é que 80% da exportação 
de aço do país para os EUA é do produto semiacabado, que chega lá para ser 

reprocessado pelas indústrias do país e se tornar matéria-prima para o setor 
automobilístico, militar, de petróleo. “O aço brasileiro não destrói emprego nos EUA e 

ainda complementa a cadeia produtiva deles”, explica Alexandre Lyra. 
 
A redução das exportações brasileiras de aço pode causar um efeito colateral para 

indústria de carvão mineral dos EUA. Isso porque o Brasil importa mais de US$ 1 bilhão 
por ano de carvão norte-americano, que serve de base justamente para a obtenção 

do aço produzido nacionalmente. 
 

Para a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a decisão norte-americana de impor 
sobretaxas ao aço e alumínio é “injustificada, ilegal e prejudica o Brasil”. “Se adotadas, 
as medidas vão afetar US$ 3 bilhões em exportações brasileiras de ferro e aço e US$ 

144 milhões em exportações de alumínio. Isso equivale a uma massa salarial de quase 
R$ 350 milhões e impostos da ordem de R$ 200 milhões”, ressaltou a entidade, em 

nota. 
 
As indústrias de aço e alumínio empregam mais de 200 mil trabalhadores no país. Em 

nota, as principais centrais sindicais do país manifestaram repúdio à decisão e afirmam 
que farão atos e manifestações em diversos locais. 

 
 “O anúncio da medida causa enorme preocupação de que, se a taxação for 
confirmada, as exportações brasileiras de aço e alumínio serão afetadas, com 

diminuição da produção e, consequentemente, dos empregos no Brasil. A intenção é 



preservar milhares de empregos que serão perdidos na cadeia produtiva do setor e a 
cota de exportação”, diz um trecho da nota. 
 

CNI sugere que Brasil reaja a plano dos EUA de sobretaxar aço importado 

05/03/2018 – Fonte: Reuters 

 
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) defendeu nesta sexta-feira que o governo 

brasileiro reaja aos planos anunciados pelo presidente norte-americano de sobretaxar 
importações de aço e de alumínio.  
 

Nas contas da entidade, se o plano anunciado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, 
de impor sobretaxa de 25 por cento nas importações de aço e de 10 por cento nas de 

alumínio for implementado, poderá afetar 3 bilhões de dólares em exportações 
brasileiras de ferro e aço e 144 milhões de dólares de alumínio.  
 

“Os Estados Unidos querem resolver um problema econômico, de baixa 
competitividade da indústria americana, alegando riscos à segurança interna e 

internacional dos EUA“, afirmou a CNI, em comunicado.  
 
“O governo brasileiro deve utilizar todos os meios disponíveis para responder à decisão 

americana, inclusive no âmbito do sistema de solução de controvérsias da Organização 
Mundial do Comércio (OMC), o que, em caso de vitória, nos daria direito à retaliação”, 

afirmou por escrito o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade.  
 

Centrais farão protesto diante de consulado dos EUA 

05/03/2018 – Fonte:  Tribuna PR 
 

Centrais sindicais decidiram, na noite deste sábado (3), convocar trabalhadores para 
fazer uma manifestação na porta do Consulado dos Estados Unidos, em São Paulo. 
 

O protesto, contra a decisão do governo de Donald Trump de sobretaxar o aço 
brasileiro, acontecerá na manhã de segunda-feira (5).  

 
Os dirigentes das centrais sindicais -Força Sindical, CUT, UGT, CTB, Nova Central e 
CSB- tomaram a decisão em troca de mensagens telefônicas.  

 

Entenda a controvérsia envolvendo tarifas dos EUA sobre importação de aço 

05/03/2018 – Fonte:  Tribuna PR (publicado dia 03-03-2018) 
 
O atribulado anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, da tarifação 

de 25% sobre a importação de aço e 10% sobre a de alumínio pegou de surpresa até 
a equipe técnica do governo americano, que se debruça sobre documentos para 

acertar os detalhes do plano, que será anunciado por completo até o final da próxima 
semana.  

 
O que se sabe até agora é que a medida tem como base a Seção 232 do Ato de 
Expansão do Comércio, de 1962. O texto diz que o presidente da República pode 

determinar que o Departamento do Comércio conduza uma investigação sobre os 
impactos adversos das importações de um determinado setor sobre a segurança 

nacional. Com base neste escrutínio, cabe ao ocupante da Casa Branca impor tarifas 
de importação ou quotas para eliminar estes impactos. Este processo pode durar até 
um ano e meio.  

 
A investigação que deu origem à medida anunciada nesta quinta-feira teve início em 

abril de 2017. No começo de fevereiro, o secretário de Comércio, Wilbur Ross, 
apresentou extenso relatório sugerindo a tarifação como uma das três opções 
apresentadas a Trump. Mesmo com mais de 150 direitos antidumping em vigor nos 

https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKCN1GE2KO-OBRTP
http://www.bemparana.com.br/noticia/556465/centrais-farao-protesto-diante-de-consulado-dos-eua
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/entenda-a-controversia-envolvendo-tarifas-dos-eua-sobre-importacao-de-aco/


Estados Unidos, a alegação do governo americano é de que as medidas de defesa 
comercial não teriam sido capazes de eliminar práticas desleais.  
 

As outras duas possibilidades descartadas pelo presidente, eram a adoção de tarifa de 
53% sobre o aço comprado de 12 países, entre os quais o Brasil, e a adoção de quota 

equivalente a 63% das exportações de cada país em 2017.  
 

Extensão  
Durante o anúncio, feito em almoço com empresários do setor, Trump disse que a 
medida vai “vigorar por um longo período de tempo”, mas não se sabe o quanto isso 

significa.  
 

Além da duração, há também impasse em relação a quem ela vai atingir. Em medidas 
semelhantes no passado, Canadá e México, membros do Acordo de Livre Comércio da 
América do Norte (Nafta), foram poupados da taxação.  

 
Na própria quinta-feira, a chanceler do Canadá, Chrystia Freeland, evocou as parcerias 

militares com os EUA e sinalizou que o governo do premiê Justin Trudeau possa pedir 
para entrar na lista de exceção. O México também deve formalizar o pedido a 
Washington. 

  
O Brasil fez alegação semelhante. O ministro interino da Indústria, Comércio Exterior 

e Serviços, Marcos Jorge, se reuniu com o secretário de Comércio dos EUA na terça-
feira e tentou convencê-lo a excluir o País das barreiras. O argumento é o de que as 
exportações nacionais são de aço semi-acabado, que é processado e finalizado pelas 

siderúrgicas americanas. Além disso, ele lembrou que o Brasil é o maior importador 
de carvão dos EUA, produto usado na fabricação de aço.  

 
Mesmo assim, é esperado que o tema seja debatido na Organização Mundial do 
Comércio (OMC), onde a medida pode ser alvo de retaliações. O diretor-geral do órgão, 

o brasileiro Roberto Azevêdo, abandonou a tradicional imparcialidade e disse estar 
“claramente preocupado” com o assunto. “Uma guerra comercial não é de interesse 

de ninguém”, afirmou.  
 
Objetivo  

Analistas do mercado financeiro e de comércio internacional buscam estimar quais os 
motivos que levaram Trump a anunciar a taxação do aço e do alumínio.  

 
O Royal Bank of Canada (RBC) pontuou, em nota, que a proposta de Trump tem pouco 
apoio entre políticos e até mesmo dentro da Casa Branca.  

 
Além disso, os analistas do banco canadense ressaltam que, se o objetivo era atacar 

a China, o governo americano falhou. Isso porque o principal parceiro comercial de 
siderurgia dos EUA é o Canadá.  

 
Já o analista independente Kenny Polcari disse, em comentário, ser “praticamente 
improvável” que o presidente americano volte atrás, já que essa foi uma promessa de 

campanha. 
 

Empresas norte-americanas criticam proposta de taxação de aço e alumínio 

05/03/2018 – Fonte:  Tribuna PR (publicado dia 03-03-2018) 
 

As tarifas sobre a importação de aço e alumínio anunciadas na quinta-feira (1) pelo 
presidente Donald Trump foram rejeitadas pelos demais setores da economia dos 

Estados Unidos, que alertaram para o aumento de preços de seus produtos e o risco 
de retaliação por parte de outros países, na forma de barreiras às exportações 
americanas.  

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/empresas-norte-americanas-criticam-proposta-de-taxacao-de-aco-e-aluminio/


O temor de que a medida provoque uma guerra comercial em escala global provocou 
quedas nos mercados acionários em todo o mundo nos dois últimos dias. O porta-voz 
do Fundo Monetário Internacional (FMI), Garry Rice, afirmou que as barreiras afetarão 

não apenas os fornecedores externos de aço e alumínio dos EUA, mas as indústrias 
dentro do país que dependem desses insumos para fabricar seus produtos finais – 

entre os quais estão carros, eletrodomésticos, latas, aviões e máquinas.  
 

Na sexta-feira (2), Trump voltou a defender sua ofensiva protecionista, que acentuou 
as divisões entre seus principais assessores econômicos. “Quando um país (EUA) está 
perdendo bilhões no comércio com virtualmente todos os países com os quais 

transaciona, guerras comerciais são boas e fáceis de ganhar”, escreveu o presidente 
no Twitter.  

 
O anúncio das tarifas foi feito de forma atabalhoada na quinta-feira, sem que os 
detalhes finais da decisão estivessem finalizados. Trump disse que as alíquotas serão 

de 25% para o aço e de 10% para o alumínio e que a assinatura da medida ocorrerá 
apenas na próxima semana.  

 
Segurando uma lata de sopa Campbell’s e outra de Budweiser, o secretário do 
Comércio, Wilbur Ross, tentou minimizar o impacto da decisão sobre o preço final de 

bens que usam aço e alumínio. “Em uma lata de sopa Campbell’s há cerca de 2,6 
centavos de aço. Se o preço subir 25%, isso equivale a seis décimos de 1 centavo”, 

afirmou em entrevista à rede CNBC. “Quem no mundo vai se importar com isso?”  
 
Em entrevista à TV Bloomberg, Ross indicou que não deverá haver exclusão de países 

na aplicação das medidas. “Entre as opções que eu apresentei, o presidente Donald 
Trump escolheu essa, que é a imposição de tarifas sobre todos os produtos de todos 

os países.”  
 
Segundo maior exportador de aço para os EUA no ano passado, o Brasil pediu para 

ser poupado das barreiras sob o argumento de que exporta aço semiacabado, 
finalizado por siderúrgicas americanas.  

 
Especialista em comércio internacional e professor da Universidade Brandeis, em 
Boston, Peter Petri afirmou que as tarifas elevarão de maneira acentuada os preços 

do aço e do alumínio, o que será uma ameaça para indústrias que os utilizam em suas 
linhas de montagem. “É por isso que as ações da Boeing, Caterpillar e General Motors 

– que são importantes usuários de aço e alumínio – caíram depois do anúncio de 
Trump”, observou.  
 

Setores que não dependem desses insumos também podem sofrer em razão da 
provável retaliação por parte de outros países. Um dos mais vulneráveis é o 

agropecuário. Petri ressaltou que os segmentos potencialmente afetados empregam 
muito mais pessoas do que as indústrias que Trump quer proteger.  

 
Segundo ele, a afirmação do presidente de que guerras comerciais “são boas e fáceis 
de vencer” contraria tudo o que historiadores e economistas escreveram sobre o 

assunto. “Guerras comerciais aumentam os preços, desestabilizam cadeias de 
fornecimento e matam oportunidades de negócios. Grandes países como a China e os 

Estados Unidos podem sofrer menos que os menores, mas não haverá vencedores.”  
 
Segundo o Instituto Americano de Ferro e Aço, o setor emprega 140 mil pessoas de 

forma direta e quase 1 milhão de maneira indireta. Só a indústria automobilística 
garante 7 milhões de postos de trabalho diretos e indiretos, disse em nota Matt Blunt, 

presidente do Conselho Americano de Política Automotiva. O executivo afirmou que a 
alta de preços de aço e alumínio colocará os fabricantes americanos em desvantagem 
em relação a concorrentes globais.  

 



Veículos foram o quinto maior produto de exportação dos Estados Unidos no ano 
passado, com embarques de US$ 130 bilhões, o equivalente a 8,4% do total. As 
exportações de aço americanas foram de US$ 12,49 bilhões (0,8%) no mesmo 

período, mostram dados do Departamento do Comércio.  
 

“Não se equivoquem, isso é um imposto sobre as famílias americanas”, declarou o 
presidente da Federação Nacional do Comércio, Matthew Shay. “Essas tarifas 

ameaçam destruir mais empregos nos EUA do que criar, ao mesmo tempo em que 
enviam sinais alarmantes a nossos parceiros comerciais e diminuem os mercados para 
produtos americanos no exterior.” 

 

Mundo se arma para guerra comercial em resposta às barreiras de Trump 

05/03/2018 – Fonte:  Tribuna PR (publicado dia 03-03-2018) 
 
O presidente americano Donald Trump acendeu o estopim de uma guerra comercial 

global ao anunciar, na quinta-feira, a adoção de barreiras tarifárias à exportação de 
aço e alumínio. Na sexta-feira, houve uma reação global generalizada contra a medida, 

com vários países ameaçando retaliar os Estados Unidos impondo também barreiras 
contra produtos americanos. “Não vamos ficar sentados e ver nossa indústria ser 
afetada por essa medida”, afirmou o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude 

Juncker.  
 

Segundo apurou a reportagem, governos de países potencialmente afetados pela 
medida já consideram formar uma aliança internacional em um megaprocesso na 
Organização Mundial do Comércio (OMC), na tentativa de fazer pressão para que a 

medida de Trump não abra um precedente para outros setores.  
 

O presidente americano quer impor uma taxa de 25% sobre as importações de aço e 
de 10% contra o alumínio estrangeiro, numa medida para proteger a indústria local. 
E na sexta-feira, no Twitter, fez uma espécie de defesa das guerras comerciais: 

“Quando um país está perdendo vários bilhões de dólares em comércio com 
praticamente todos os países com que faz negócios, guerras comerciais são boas e 

fáceis de ganhar”.  
 
As reações foram imediatas. A União Europeia indicou que vai responder de forma 

“firme”, com tarifas de importação também de 25% sobre cerca de 3,5 bilhões de 
euros em fluxo de comércio americano. Isso incluiria as exportações agrícolas, mas 

também afetaria marcas de dimensões globais dos EUA, como motos Harley-Davidson 
ou roupas Levi’s, citadas por Juncker.  
 

Cecilia Malmstrom, comissária de Comércio da Europa, confirmou que Bruxelas está 
“discutindo diferentes medidas” contra produtos americanos. “Estamos olhando para 

tudo, desde levar o caso à OMC, sozinhos, com parceiros, mas também medidas de 
salvaguarda ou possíveis retaliações”, disse.  

 
Uma primeira etapa do processo na OMC deve ser lançada em breve. Nos bastidores, 
a reportagem apurou que diplomatas consideram uma ação conjunta para mostrar a 

unidade da comunidade internacional contra Trump.  
 

Em 2002, algo parecido foi realizado por Europa, Brasil, Japão e vários outros governos 
contra medidas similares adotadas por George W. Bush.  
 

Num raro comunicado de apoio à Europa, o governo russo indicou que compartilha das 
preocupações dos governos europeus. “Vamos analisar nossa relação comercial com 

Washington””, disse Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/mundo-se-arma-para-guerra-comercial-em-resposta-as-barreiras-de-trump/


Mesmo o principal parceiro comercial dos EUA, o Canadá, deixou clara sua irritação 
com a medida de Trump. “Essa tarifa será inaceitável”, disse o ministro de Comércio 
do Canadá, François-Philippe Champagne. 

 

China adverte a Trump que não ficará de braços cruzados se EUA taxarem 
aço 

05/03/2018 – Fonte:  G1 

Países têm reagido ao anúncio do presidente americano de impor tarifa de 
25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio importados. Brasil deve ser um dos 
mais afetados se decisão for levada adiante. 
 

A China não quer uma guerra comercial com os Estados Unidos, mas o governo chinês não 
ficará de braços cruzados e tomará "as medidas necessárias" para defender seus interesses, 

afirmou neste domingo (4) Zhang Yesui, porta-voz do parlamento chinês. 
 
"A China não quer uma guerra comercial com Estados Unidos, mas, se os EUA aprovarem 

ações que afetem os interesses chineses, a China não ficará de braços cruzados e tomará as 
medidas necessárias", disse Yesui em um briefing antes da sessão anual do parlamento 

chinês, que começa nesta semana. 
 
Zhang também alertou a Washington que "as políticas baseadas em juízos ou presunções 

equivocadas danificam as relações e trazem conseqüências que nenhuma parte gostaría de 
ver". 

A declaração ocorre após o presidente americano, Donald Trump, anunciar na quinta-feira 
(1º) que o país vai impor uma tarifa de 25% sobre o aço e de 10% sobre o alumínio 
importados para proteger os produtores dos EUA. 

 
Outras reações 

O anúncio vem gerando reações. Na sexta (2), a União Europeia ameaçou taxar 
empresas americanas como a Harley-Davidson e a Levi's se Trump levar a decisão 
adiante. 

 
"Isto é basicamente um processo estúpido, o fato te termos que fazer isso. Mas temos que 

fazê-lo. Vamos impor tarifas sobre motocicletas, Harley Davidson, sobre os jeans, Levi's, 
sobre bourbon", afirmou o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. 
 

Para o Fundo Monetário Internacional (FMI), as tarifas são danosas à economia global e dos 
EUA. O FMI pediu aos países para trabalharem para resolver discordâncias 

comerciais sem atos extremos. 
 
O Canadá considerou a medida "inaceitável". 

 
Brasil afetado 

 
O Brasil deve ser um dos países mais afetados pela medida. Mais de 40% da produção de aço 
brasileira é exportada, e o mercado americano é o principal destino (32,9% das exportações, 

contra 9,2% da Argentina e 6,6% da Alemanha). 
 

O Brasil é o segundo país que mais exporta aço para os EUA (4,7 milhões de toneladas em 
2017), atrás apenas do Canadá (5,8 milhões) e à frente de Coreia do Sul (3,7 milhões), México 

(3,2 milhões) e Rússia (3,1 milhões). 
 
O ministro brasileiro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Marcos Jorge 

de Lima, afirmou que o governo Temer pode recorrer à Organização Mundial do 
Comércio (OMC) contra a taxa. 

 
A preocupação com uma guerra comercial derrubou bolsas pelo mundo, inclusive nos EUA. 
No Brasil, a bolsa subiu, mas a medida derrubou ações de siderúrgicas brasileiras. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/china-adverte-a-trump-que-nao-ficara-de-bracos-cruzados-se-eua-taxarem-aco.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/china-adverte-a-trump-que-nao-ficara-de-bracos-cruzados-se-eua-taxarem-aco.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/trump-diz-que-eua-vao-impor-tarifas-de-25-para-aco-e-de-10-para-aluminio.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/trump-diz-que-eua-vao-impor-tarifas-de-25-para-aco-e-de-10-para-aluminio.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/ue-ameaca-taxar-empresas-americanas-como-harley-davidson-bourbon-e-levis.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/ue-ameaca-taxar-empresas-americanas-como-harley-davidson-bourbon-e-levis.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/tarifas-de-trump-sao-danosas-a-economia-global-e-dos-eua-diz-fmi.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/tarifas-de-trump-sao-danosas-a-economia-global-e-dos-eua-diz-fmi.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/sobretaxa-dos-eua-ao-aco-vai-afetar-13-das-exportacoes-brasileiras-e-pode-frear-recuperacao-de-siderurgicas.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/sobretaxa-dos-eua-ao-aco-vai-afetar-13-das-exportacoes-brasileiras-e-pode-frear-recuperacao-de-siderurgicas.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/ministro-admite-que-governo-podera-recorrer-a-omc-contra-sobretaxa-dos-eua-ao-aco-importado.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/ministro-admite-que-governo-podera-recorrer-a-omc-contra-sobretaxa-dos-eua-ao-aco-importado.ghtml


 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Presidente francês pede ação na OMC por imposição de tarifas ao aço pelos 

EUA 

05/03/2018 – Fonte:  Reuters 
 
A União Europeia deve agir com urgência na Organização Mundial de Comércio se os 

Estados Unidos seguirem em frente com a imposição de tarifas sobre o aço e o 
alumínio, disse nesta segunda-feira o presidente francês, Emmanuel Macron.  

 
Falando após uma reunião com o primeiro-ministro do Quebec, Philippe Couillard, 
Macron afirmou que as medidas planejadas consistiam em“nacionalismo econômico” 

e nacionalismo era uma guerra em que todos os lados perdem.  
 

“É importante nesse contexto que a União Europeia reaja de forma rápida e 
proporcionalmente dentro da OMC e em respeito à OMC”, disse Macron a jornalistas. 
  

Brasil aguarda detalhes sobre taxação do aço pelos EUA para decidir reação 

05/03/2018 – Fonte:  O Estado de S. Paulo (publicado dia 03-03-2018) 

 
O governo brasileiro aguarda a publicação da medida anunciada na quinta-feira pelo 

governo dos Estados Unidos, que imporá uma sobretaxa de 25% sobre suas 
importações de aço, para decidir o que fazer a respeito. A medida, uma promessa de 
campanha do presidente Donald Trump para a indústria siderúrgica local, prejudica 

fortemente as exportações do Brasil, que é o segundo maior fornecedor daquele 
mercado.  

 
“Vamos esperar para ver e reagir com serenidade”, disse o subsecretário-geral de 
Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores, embaixador 

Ronaldo Costa. “Queremos ver o que vai ser publicado antes de tomar uma decisão.”  
 

A reação de vários países potencialmente prejudicados pela medida foi indicar a 
intenção de ingressar com ações na Organização Mundial do Comércio (OMC). O Brasil 
prefere o diálogo, mas não descarta essa possibilidade. Porém, como a medida foi 

https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN1GH1ZX-OBRBS
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN1GH1ZX-OBRBS
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-aguarda-detalhes-sobre-taxacao-do-aco-pelos-eua-para-decidir-reacao,70002212189


apenas anunciada, sem mais detalhes, não é possível saber se e como esse 
questionamento se dará.  
 

Para tentar driblar uma eventual condenação na OMC, que pune restrições ao comércio 
como essa sobretaxa, os Estados Unidos alegaram risco à segurança nacional. Isso 

coloca um desafio para o organismo multilateral. Até o momento, apenas a Rússia 
usou esse dispositivo para restringir o trânsito de mercadorias da Ucrânia. Houve 

questionamento, mas ainda não há decisão. Ou seja, não se sabe até que ponto um 
país pode usar o risco à segurança como argumento para barrar o comércio.  
 

O anúncio da sobretaxa às importações de aço levantou resistências dentro do próprio 
mercado americano. O Brasil aguarda para ver se o lobby contrário dos segmentos da 

indústria local que serão prejudicadas pela medida mudará a decisão.  
 
A restrição às importações de aço é discutida pelos escalões técnicos do Departamento 

de Comércio desde o início do governo Trump. Integrantes do governo brasileiro e da 
indústria siderúrgica nacional vinham apresentando argumentos para tentar livrar o 

produto nacional da limitação.  
 
O principal argumento é de que 80% do que o Brasil exporta para o mercado 

americano são produtos semiacabados de aço. Ou seja, são insumos para a própria 
indústria siderúrgica local, que Trump quer proteger. Na última terça-feira, o ministro 

da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, reuniu-se com o secretário 
de Comércio norte-americano, Wilbur Ross, para um último esforço de preservar o 
Brasil de eventuais novas barreiras ao aço.  

 
Ele alegou que, dada a complementaridade das cadeias produtivas, o produto 

brasileiro não representa risco à indústria local, nem à segurança dos Estados Unidos. 
Outro ponto levantado pelos brasileiros é que a indústria siderúrgica nacional utiliza 
carvão americano na sua produção. Ou seja, a restrição prejudicaria os dois lados do 

comércio.  
 

A sobretaxa de 25% é próxima a uma das três alternativas sugeridas pelo 
Departamento de Comércio ao presidente Trump. Os técnicos haviam proposto uma 
sobretaxa de 24% a ser aplicada sobre todos os fornecedores internacionais de aço 

dos EUA.  
 

Outra opção, ainda mais prejudicial às exportações brasileiras, seria a imposição de 
uma sobretaxa de 53% para apenas 12 países, inclusive o Brasil. Uma terceira 
alternativa seria limitar as importações de aço pelos EUA a 63% do que havia sido 

importado no ano passado. Em 2017, o Brasil exportou US$ 2,6 bilhões em produtos 
de aço para os Estados Unidos, segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio 

Exterior e Serviços (MDIC).  
 

O consultor Welber Barral avaliou que a sobretaxa de 25% pode tornar inviáveis as 
vendas de aço brasileiro para aquele mercado. Ele comentou também que a restrição 
de compra por parte dos EUA, que são o segundo maior consumidor global de aço, vai 

agravar o problema de sobreoferta do produto que se verifica desde 2009. Assim, o 
aço brasileiro deverá enfrentar uma concorrência ainda mais forte em outros mercados 

para os quais é exportado. Há risco, ainda, de o próprio mercado brasileiro ser 
inundado com aço importado.  
 

Se a decisão dos EUA provocar uma guerra comercial planetária, as consequências 
poderão ser ainda mais severas, alertou o consultor. Ele observou que a crise de 1930 

começou justamente com o governo norte-americano adotou tarifas elevadas no 
comércio exterior e sofreu retaliações de outros países, levando à quebra da Bolsa de 
Nova York. 

 



Artigo: Trump mira a China e acerta Canadá e Brasil 

05/03/2018 – Fonte:  Folha de S. Paulo 
 

Tarifa sobre aço, marco de nova guerra comercial, atinge mais os aliados dos 
EUA  
 

As manchetes de Wall Street Journal, Financial Times e CNN acordaram no fim de 
semana para o fato de que a China não foi a vítima de Trump, ao anunciar tarifas 
contra importação de aço. 

 
Ao vivo e anonimamente, a Casa Branca afirmou que não haverá exceção, isenção de 

país. Ou seja, a guerra comercial deve “ferir mais aliados que adversários”, publicou 
o WSJ, explicando: 

 
“O Canadá é o maior fornecedor de aço para os Estados Unidos, respondendo por 17%, 
seguido de perto por Brasil e Coreia do Sul.” 

 
Na China, o jornal Huanqiu (Global Times, na edição em inglês), ligado ao Partido 

Comunista, publicou um editorial em que mal conseguia esconder o sarcasmo: 
 
“A China é só o 11º exportador de aço para os EUA, depois de Canadá, Brasil, Coreia 

do Sul, México, Rússia, Turquia, Japão, Alemanha, Taiwan, que é da China, e Índia. 
Nós suspeitamos que a retórica ‘punir a China’ de Trump é somente uma tática para 

sujeitar os seus aliados.” 
 
O WSJ arriscou uma outra explicação, em longa reportagem intitulada “Em cidade do 

aço na Pensilvânia, a proposta de tarifa é vencedora”. A medida é vista por lá como 
“uma chance de mais empregos e maiores salários”. 

 
SEM ACORDO 
No jornal paraguaio ABC Color e por agências como Reuters, a rodada de negociações 

de duas semanas do Mercosul com a União Europeia terminou sem acordo de livre 
comércio. O ministro do exterior do Paraguai, onde aconteceu o novo e talvez último 

fracasso, falou que as negociações ainda poderão continuar por teleconferência. 
 

 
 

TRUMP & XI 
De Trump, sobre o fim do limite à reeleição na China, em áudio de reunião fechada 
com doadores, obtido pela CNN, acima: “Eu acho que é ótimo. Talvez tenhamos que 

fazer uma tentativa com isso algum dia”. A reeleição nos EUA era irrestrita até 1951, 
quando foi limitada a dois mandatos. 

 
MÚLTIPLOS PAÍSES 
Em sua manchete de domingo, mantida ao longo do dia nas plataformas digitais, o 

New York Times noticiou que o procurador especial “Mueller sinaliza inquérito mais 
amplo” sobre a influência externa na política americana. Agora envolveria o “exame 

de quanto dinheiro, de múltiplos países, entrou e influenciou Washington na era 
Trump” antes e depois da eleição. 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/nelsondesa/2018/03/trump-mira-a-china-e-acerta-canada-e-brasil.shtml
https://www.wsj.com/articles/trump-wont-exclude-allies-from-tariffs-white-house-says-1520029135
https://www.wsj.com/articles/trump-wont-exclude-allies-from-tariffs-white-house-says-1520029135
https://www.ft.com/content/fee3fccc-1fbd-11e8-9efc-0cd3483b8b80
https://edition.cnn.com/2018/03/04/politics/peter-navarro-steel-tariffs-sotu-cnntv/index.html
https://www.wsj.com/articles/asian-allies-steel-for-trump-tariff-tussle-1519977304
http://www.globaltimes.cn/content/1091550.shtml
https://www.wsj.com/articles/in-a-pennsylvania-steel-town-donald-trumps-tariff-is-a-winner-1520078400
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/acuerdo-mercosur-ue-continuara-esperando-1679929.html
https://www.reuters.com/article/us-eu-mercosur/eu-mercosur-extend-trade-talks-paraguay-sees-deal-soon-idUSKCN1GE26O
https://edition.cnn.com/2018/03/03/politics/trump-maralago-remarks/index.html
https://www.nytimes.com/2018/03/03/us/politics/george-nader-mueller-investigation-united-arab-emirates.html


 
Mais especificamente, a investigação se voltou para um “assessor do governante de 
fato dos Emirados Árabes Unidos, o príncipe herdeiro”. Assessor que o jornal liga 

também, inclusive em fotos, ao primeiro-ministro israelense. 
 

Nelson de Sá - Na coluna Toda Mídia, jornalista aborda mídia internacional.  
 

Por telefone, Theresa May diz a Trump ter 'profunda preocupação' com tarifas 

05/03/2018 – Fonte:  Folha de S. Paulo 
 

Sobretaxas para aço e alumínio também geram críticas de correligionário de 
Trump  

 

 
A primeira-ministra britânica, Theresa May - Jonathan Brady / AFP  
A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse ao presidente dos Estados Unidos, 

Donald Trump, ter "profunda preocupação" com o anúncio das tarifas dos EUA sobre 
a importação de alumínio e aço, divulgou o gabinete de May neste domingo (4), após 

um telefonema entre os dois líderes. 
 
"A primeira-ministra levantou a nossa profunda preocupação com o anúncio do 

presidente sobre as tarifas de aço e alumínio, observando que uma ação multilateral 
era a única maneira de resolver o problema do excesso de capacidade global", disse 

uma porta-voz do gabinete. 
 
Na quinta-feira (28),  Trump disse que os Estados Unidos aplicariam uma taxa de 

25% sobre o aço importado e de 10% sobre o alumínio para proteger os produtores 
nacionais, provocando uma tempestade de críticas dos parceiros comerciais e 

impactando os mercados de ações. 
 
As críticas chegam, inclusive, do principal parlamentar republicano que supervisiona a 

política comercial dos Estados Unidos.  Kevin Brady, presidente do comitê da Câmara 
dos Deputados responsável por tributação (“Ways and Means”), disse neste domingo 

que todo aço e alumínio negociados de forma justa devem ser isentos das tarifas 
propostas por Trump, especialmente os provenientes dos parceiros do Nafta, Canadá 
e México. 

 
Brady fez suas observações pouco depois que o secretário de Comércio dos EUA, 

Wilbur Ross, dizer que não podia descartar a possibilidade de não existirem isenções. 
O México e o Canadá ameaçaram uma retaliação se Trump prosseguir com a imposição 
das tarifas sobre os metais. 

 
Questionado se os dois aliados do Nafta deveriam ser isentos, Brady disse a 

jornalistas: "Sim, e indo mais longe, excluindo todo o aço e o alumínio negociados de 
forma justa, não apenas desses dois países". 

 
As tarifas, que Trump diz serem necessárias para proteger as indústrias domésticas 
contra a concorrência desleal da China e de outras nações, provocaram receios de uma 

guerra comercial mais ampla.  
 

O chefe de comércio da União Europeia alertou na sexta-feira sobre possíveis 
retaliações. Em resposta, Trump ameaçou taxar importação de automóveis da Europa. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/03/premie-britanica-expressa-a-trump-preocupacao-profunda-com-tarifas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/03/trump-reacende-risco-de-guerra-comercial-entre-paises.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/03/trump-reacende-risco-de-guerra-comercial-entre-paises.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/03/trump-desconsidera-isencao-a-tarifas-de-aco-diz-secretario-de-comercio.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/03/trump-ameaca-taxar-importacao-de-automoveis-da-europa.shtml


Trump ameaça taxar importação de automóveis da Europa 

05/03/2018 – Fonte:  Folha de S. Paulo 
 

Presidente dos EUA fez a ameaça pelo Twitter  

 
 

O presidente americano Donald Trump - Kevin Lamarque / Reuters  
 

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manteve neste sábado a pressão 
sobre os parceiros comerciais ao ameaçar as montadoras europeias com uma tarifa 
sobre importações se a União Europeia retaliar contra seu plano de adotar tarifas sobre 

alumínio e aço. 
 

A pressão foi feita pelo Twitter neste sábado (3). Trump avisou na rede social que ele 
se recusa a ceder aos interesses de empresas dos EUA e de parceiros comerciais 
estrangeiros alarmados com a perspectiva de uma guerra comercial que afetou os 

mercados financeiro esta semana. 
"Se a UE quiser aumentar mais suas já fortes tarifas e barreiras às empresas dos EUA 

que fazem negócios lá, vamos simplesmente aplicar um Imposto sobre seus carros 
que entram livremente nos EUA", escreveu Trump no Twitter. 
 

"Eles impossibilitam que nossos carros (e mais) sejam vendidos lá. Grande 
desequilíbrio comercial!" 

 
Na quinta-feira, Trump disse que os EUA vão aplicar tarifas de 25% sobre o aço 
importado e de 10% sobre o alumínio para proteger os produtores domésticos. 

 
A decisão de Trump de impor tarifas à importação de aço e alumínio no país deflagrou 

uma onda de descontentamento, com chances de evoluir para uma guerra 
comercial global. 
 

A União Europeia disse na sexta-feira (2) que, caso seja atingida, não terá escolha a 
não ser questionar as tarifas na OMC e impor suas próprias taxas e outras medidas de 

retaliação.  
 
“Estamos discutindo diferentes medidas. Tudo, desde levar o caso à OMC, sozinha ou 

com parceiros afetados, e também medidas de proteção e possível retaliação”, disse 
Cecilia Malmstrom, chefe de comércio da UE. 

 
Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia, sugeriu que o bloco poderia 
mirar produtos tipicamente americanos, como motos Harley-Davidson, uísque bourbon 

e jeans Levi’s. 
 

“Não gosto de usar as palavras ‘guerra comercial’, mas não consigo ver como isso não 
faz parte de um comportamento de guerra”, disse. 

 

Primeiro chofer de SP dirigiu carro com freio e embreagem no mesmo pedal 

05/03/2018 – Fonte:  Folha de S. Paulo 

 
O jornalista aposentado Luiz Carlos Cordeiro, 82, ainda guarda em casa algumas 

reportagens que escreveu para a Folha nos anos 1960. Recentemente, resgatou um 
texto que foi publicado em 24 de julho de 1966, véspera do dia de São Cristóvão, 
padroeiro dos motoristas. A matéria trazia a história do primeiro chofer de São Paulo.  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/03/trump-ameaca-taxar-importacao-de-automoveis-da-europa.shtml
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Gabriel Cabral/Folhapress 

 

 

Luiz Carlos Cordeiro na garagem de casa, em Interlagos (zona sul de São Paulo) 

   

Eu escrevia para o caderno de Esportes da Folha, cobria jogos e treinos dos times da 

capital e gostava muito disso, porque adorava futebol. Sou torcedor do Palmeiras.  
 
Também fazia matérias extras no próprio jornal, para ganhar um dinheiro a mais no 

fim do mês. Esses textos eram chamados de pautas frias e não eram assinados.  
 

Na maior parte das vezes, eu recebia a pauta do Geraldo Rodrigues, o redator-chefe.  
 
Foi assim com a matéria que escrevi, em 1966, sobre Artur Jollenbeck, que tinha 73 

anos e na época era o motorista profissional mais velho de São Paulo.  
Foi o primeiro da cidade, um legítimo chofer com roupa preta da década de 1910.  

 
O Geraldo o conhecia e já tinha acertado todos os detalhes para fazermos com ele a 
tradicional reportagem sobre o dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas.  

Peguei o endereço e lá fomos eu, o fotógrafo e o motorista do jornal. Saímos de manhã 
cedo, a bordo de um jipe Rural Willys.  

 
Artur era bem lúcido, conversamos por horas. Ele me mostrou sua carteira de 

motorista, que naquele tempo era chamada de certificado de habilitação. Eu 
obviamente não me lembraria da data de emissão do documento, mas coloquei na 
reportagem: 23 de dezembro de 1911.  

 
PAIXÃO  

Eu sempre gostei de carros e de automobilismo. Além de matérias sobre corridas no 
Autódromo de Interlagos, escrevi por alguns anos o jornal interno da fábrica da 
Volkswagen, e isso me ajudou bastante na entrevista com o Artur.  

 
Ele dirigiu carros interessantíssimos, como um Maxwell canadense com freio e 

embreagem num único pedal. Dizia também ter dirigido o primeiro automóvel trazido 
para São Paulo, um Spa italiano conversível com rodas maciças, segundo ele.  
 

 

Gabriel Cabral/Folhapress 

 

 

Luiz com cópia da página impressa em 24 de julho de 1966 

 

Como eram carros dificílimos de conduzir, perguntei sobre acidentes. E, sim, ele foi 
também o precursor de batidas na capital. Só não me pergunte detalhes, porque disso 

eu já não me lembro.  
 
Após a entrevista, voltei à redação para escrever o texto. No fim do dia, entreguei a 

matéria para o Geraldo, que me chamou para conversar minutos depois. Ele queria 



falar sobre um dos trechos da reportagem, que relatava o período em que o senhor 
Artur trabalhou como chofer do Serviço Sanitário.  
 

Isso foi em 1918, quando a gripe espanhola se espalhou por São Paulo. Contei um 
pouco sobre seu trabalho de transportador de corpos.  

 
Artur levava os mortos para serem enterrados em valas comuns. Tinha destacado 

alguns momentos delicados que ele enfrentou, mas o Geraldo mandou eu tirar essa 
parte. Obedeci a ordem.  
 

Mesmo sem ter meu nome, fiquei bastante orgulhoso quando vi a reportagem 
impressa. Acho que, até hoje, todo jornalista gosta de ter em mãos um jornal com sua 

reportagem, não é?  
 

 

Gabriel Cabral/Folhapress 

 

 

Credencial do jornalista aposentado Luiz Carlos Cordeir 

   

Porsche pode construir veículos voadores, diz chefe de vendas 

05/03/2018 – Fonte:  Folha de S. Paulo 

 
A empresa alemã se junta a outras que estão trabalhando em projetos de 
carros voadores  
 

A Porsche, fabricante de carros esportivos da Volkswagen, pode desenvolver um 
veículo de passageiros voador para competir com rivais em um possível mercado por 

táxis aéreos urbanos e serviços de transporte compartilhado, disse o chefe de vendas 
da Porsche, Detlev von Platen, a uma revista alemã. 
 

"Isso realmente faria sentido. Se eu dirigir da (fábrica da Porsche em) Zuffenhausen 
para o aeroporto de Stuttgart, preciso de ao menos meia hora, se der sorte. Voando 

levaria apenas três minutos e meio", disse Von Platen segundo a Automobilwoche. 
 
A Porsche se juntaria a uma série de empresas que estão trabalhando em projetos de 

carros voadores em antecipação a uma mudança no mercado de transportes, deixando 
os carros convencionais e mudando para veículos autodirigíveis compartilhados via 

aplicativos. 
 

A Italdesign, da Volkswagen, e a Airbus apresentaram em Genebra no ano passado 
um carro voador para duas pessoas, chamado Pop.Up, desenhado para evitar 
congestionamentos em estradas. 

 
A revista informou que, segundo os planos da Porsche, os passageiros poderiam ter 

algum controle sobre o veículo voador, mas não precisariam de uma licença para 
pilotar porque muitas das funções do carro serão automatizadas. 
 

 
 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/03/porsche-pode-construir-veiculos-voadores-diz-chefe-de-vendas.shtml
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Empresas começam a optar por CDC em vez de Finame 

05/03/2018 – Fonte:  Automotive Business 
 

Mudança de taxa para TLP torna o crédito direto mais atraente, apontam 
especialistas  

 
Após as mudanças operacionais do BNDES anunciadas no fim do ano passado (leia 

aqui), que entre outras alterações incluiu a TLP (Taxa de Longo Prazo) em substituição 
a TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), as instituições financeiras começam a observar 
uma movimentação entre as empresas que vinham utilizando o Finame em suas 

compras de veículos comerciais e que agora estão optando pelo crédito direto ao 
consumidor, o CDC.  

 
O fato é que diferente da TJLP, a TLP seguirá os padrões do mercado a partir da Selic. 
Na prática, isto significa que o crédito direto ficou mais competitivo, uma vez que a 

taxa de juros se equipara ao mercado e traz a vantagem de parcela fixa e não variável, 
como ocorre com o Finame. 

 
“O CDC vale a pena, já tem clientes optando por ele no lugar do Finame”, conta o 
diretor comercial da Volvo Financial Services no Brasil, Valter Viapiana. Segundo o 

executivo, as empresas que estão optando por essa migração são principalmente 
grandes frotistas.  

 
Ele avalia que embora o crédito direto ao consumidor se mostre como uma opção mais 
favorável ao cliente por causa de sua atratividade de parcela fixa neste primeiro 

momento, será necessário observar como a Selic vai se comportar ao longo dos 
próximos anos, uma vez que financiamentos de bens de capital, como caminhões, 

ônibus e máquinas agrícolas ou rodoviárias são feitas em planos que abrangem o 
período de até cinco anos. 
 

O diretor comercial Diego Marin, também observa alguma migração do Finame para o 
CDC no Banco Mercedes-Benz. Ele acredita que o Finame segue como a melhor 

alternativa para a aquisição de veículos comerciais pesados, mas confirma que o CDC 
vem ganhando força com a queda da Selic. “Muitas empresas vêm decidindo pelo CDC, 
que tem uma taxa pré-fixada, são clientes que preferem essa taxa fixa à variável, por 

saber quanto vão pagar em todo o plano”, afirma. 
 

Já o superintendente de vendas da VW Financial Services, Paulo Pinho, aponta que no 
primeiro momento, as taxas da mudança da TJLP para a TLP vão continuar as mesmas, 
com média de 1,2% ao mês. “Do ponto de vista do custo final, não muda, deve ficar 

igual ao que foi em 2017, considerando operações de empresas de grande porte”, 
explica. Neste caso, Finame e CDC ficam em condições muito próximas, similares”, 

acrescenta. 
 

Para Luiz Montenegro, presidente da Anef, associação dos bancos de montadoras, o 
Finame sempre teve vantagem em comparação às demais linhas de financiamento 
justamente por apresentar taxa com porcentual atraente para o empresário, seja ele 

autônomo ou grande frotista.  
 

“Tradicionalmente, o Finame é uma linha atrativa e deve continuar sendo, mesmo 
agora com a TLP compatível com juros de mercado”, analisa. “A TLP não vai mudar de 
uma hora para outra: tanto a linha do BNDES quanto as outras oferecidas pelo 

mercado vão estar muito competitivas, caberá ao cliente avaliar e escolher a melhor 
modalidade para o seu negócio dentro do prazo estipulado”, defende. 

 
O presidente da Anef afirma que o leasing, muito específico dentro das linhas de 
financiamento de veículos comerciais, pode vir a ser uma alternativa importante neste 

ano, mas ainda muito pontual. Dados do mercado financeiro apontam que o 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27102/empresas-comecam-a-optar-por-cdc-em-vez-de-finame
http://automotivebusiness.com.br/noticia/26911/bndes-financiara-100-do-valor-de-veiculos-para-mpems-via-finame


arrendamento mercantil, como também é denominado o leasing, não chega a 1,5% 
dos contratos de financiamento de veículos no Brasil, enquanto o CDC responde por 
mais de 85% (considerando os segmentos leve e pesados. 

  

Toyota investirá US$ 2,8 bilhões em joint venture de softwares para carros 
autônomos 

05/03/2018 – Fonte:  Automotive Business 

 
Empresa terá base em Tóquio, no Japão, e será criada em parceria com Denso 
e Aisin  
 

A Toyota anunciou na sexta-feira, 2, que investirá o equivalente a US$ 2,8 bilhões 
em conjunto com a Denso e Aisin para criar uma joint venture dedicada ao 

desenvolvimento de softwares para carros autônomos. Denominada Toyota 
Research Institute-Advanced Development, a nova empresa ficará baseada em Tóquio, 
no Japão, e contará incialmente com 300 funcionários, com o objetivo de aumentar 

para até 1 mil pessoas. 
 

O anúncio reforça o compromisso que a montador se impôs de iniciar as vendas de 
veículos autônomos em 2020, primeiro em rodovias e posteriormente em meios 
urbanos.  

 
A nova empresa deverá unir parte dos pesquisadores do Toyota Research Institute, 

baseado na Califórnia, Estados Unidos, com os engenheiros que projetam seus carros 
no Japão. A montadora designou o ex-engenheiro do Google, James Kuffner, para 
liderar a nova joint venture: ele é um dos principais diretores do instituto da Toyota 

na Califórnia.  
 

Mark Hogan deixa legado de diversidade na Toyota 

05/03/2018 – Fonte:  Automotive Business 
 

Executivo sai para dar lugar a profundas mudanças na diretoria anunciadas 
pelo presidente Akio Toyoda  
 

Citando a necessidade de ser rápido e flexível em uma indústria em franca 
transformação, o presidente Akio Toyoda, anunciou na sexta-feira, 2, mudanças 
importantes no conselho de administração da Toyota, formado por nove pessoas no 

total e cuja posse se dará logo após a reunião anual de acionistas da empresa, em 
junho.  

 
Entre as mudanças, o executivo nomeou, pela primeira vez na história da montadora, 
uma mulher para o cargo de diretora no conselho, a japonesa Teiko Kudo, que deixa 

a direção executiva do banco Sumitomo Mitsui Banking. Ao mesmo tempo, foi 
anunciada a aposentadoria de Mark Hogan, ex-executivo da GM e o primeiro não 

japonês incluído na cúpula de diretores da companhia. Hogan, que presidiu a GM do 
Brasil entre 1992 e 1997, voltou aos Estados Unidos, quando conheceu Akio Toyoda, 
época em que as montadoras tinham uma joint venture para a produção de motores. 

Hogan tornou-se então um aliado de Toyoda.  
 

“Ter velocidade e estar aberto são fundamentais para a sobrevivência nesta era de 
transformação profunda”, disse Toyoda em comunicado. “Se eles vieram da empresa 

ou não, podemos discutir coisas com uma mente aberta e ir além das formas passadas 
de fazer coisas para implementar rapidamente novas idéias arrojadas. É isso que 
estamos apontando com a mudança estrutural”, completou. 

A diversidade iniciada em 2013 com a chegada de Hogan ao conselho será muito mais 
expressiva no próximo comando da montadora. Toyoda trouxe ainda dois outros 

diretores até então estranhos ao universo Toyota.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27105/toyota-investira-us-28-bilhoes-em-joint-venture-de-softwares-para-carros-autonomos
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Um deles é o britânico ex-atleta paralímpico Philip Craven, campeão cinco vezes em 
basquete com cadeira de rodas entre 1972 a 1988, com medalhas de ouro, prata e 
bronze - ele é ex-presidente do Comitê Paralímpico Internacional e atuou como 

membro da comissão de coordenação dos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. Outro 
é o francês e chefe de competitividade da montadora Didier Leroy. Também foram 

promovidos ao conselho o atual vice-presidente executivo, Koji Kobayashi, e o ex-
vice-ministro da Economia e Indústria do Japão, Ikuro Sugawara.  

 

Grupo São Martinho estrutura hub de inovação e estuda aquisição de startups 

05/03/2018 – Fonte:  Tribuna PR 

 
O Grupo São Martinho está estruturando um hub de inovação aberta destinado a 

encontrar novas tecnologias que atendem a demandas específicas da empresa e 
também acelerar startups de agricultura digital e outras áreas com soluções que 
despertem interesse do grupo, disse ao Broadcast Agro o assessor de Tecnologia do 

Grupo, Walter Maccheroni Junior. “Dependendo dos resultados apresentados pelas 
startups aceleradas (desenvolvidas) pelo hub, podemos considerar em um segundo 

momento diversos modelos de negócios com estas empresas, como sociedade, 
exclusividade do uso da tecnologia ou até aquisição da startup”, disse Junior nos 
bastidores do Agrifutura, feira de inovação no agronegócio realizada neste fim de 

semana na capital paulista.  
 

Segundo Junior, boa parte dos softwares voltados ao setor agropecuário não foi 
elaborada para oferecer soluções em tempo real e traça somente o diagnóstico de uma 
situação que já aconteceu no campo. “Estamos focados em utilizar os dados gerados 

nas operações agrícolas para antecipar problemas e, desta forma, reduzir os custos 
da operação”, disse.  

 
Em sua apresentação na Agrifutura, o assessor do Grupo São Martinho falou da 
experiência da Usina São Martinho, uma das quatro do grupo, ao adotar uma 

tecnologia de internet 4G não vinculada às operadoras de telefonia que atuam no País. 
A solução foi desenvolvida pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em 

Telecomunicações (CPqD), entidade independente que também participou do evento. 
Dentro do projeto, iniciado no ano passado, o CPqD instalou equipamentos com 
internet 4G em máquinas agrícolas da usina, que permitiram a transmissão em tempo 

real de dados das atividades agrícolas para a sede da usina.  
 

O grupo investiu aproximadamente R$ 48 milhões no projeto, dos quais 70% já foram 
aplicados em equipamentos e o restante será destinado ao desenvolvimento de 
softwares que transformem os dados em recomendações para prevenir problemas no 

campo e nas usinas.  
 

Segundo Júnior, a estimativa é de que o Grupo economize cerca de R$ 60 milhões por 
ano com redução de custos e aumento da produtividade nas lavouras, na produção de 

açúcar e etanol, operação do maquinário agrícola, eficiência em uso de diesel, entre 
outras operações.  

 

Festival de inovação nos EUA vai ter destaque brasileiro 

05/03/2018 – Fonte:  O Estado de S. Paulo 

 
Quatro projetos de origem e orçamentos distintos, que vão de um banco social criado 
com R$ 15 mil ao desenvolvimento de uma tecnologia bilionária de “carros voadores”, 

vão subir ao palco da seção do festival South by Southwest um dos maiores eventos 
de inovação do mundo.  

 
Depois da formação de uma parceria local para aumentar a participação brasileira no 
SXSW, o País deverá ter este ano maior visibilidade em debates sobre soluções para 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/grupo-sao-martinho-estrutura-hub-de-inovacao-e-estuda-aquisicao-de-startups/
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grandes temas globais – como mobilidade, redução da pobreza e desenvolvimento 
sustentável – no festival.  
A agência Lynx, que pertence à Holding Clube, de José Victor Oliva, comprou, no fim 

do ano passado, os direitos de organizar quatro painéis no SXSW – que acontece em 
Austin, nos Estados Unidos. Para garantir a relevância dos conteúdos, diz a sócia-

diretora da Lynx, Wal Flor, a opção foi selecionar projetos de grandes empresas que 
tinham resultados concretos para mostrar.  

 
Apesar de os espaços de conteúdo do festival serem comercializados – estratégia 
comum em grandes eventos globais -, Flor conta que a seleção passou pelo crivo da 

organização do SXSW. 
 

Antes de fechar os painéis com Natura, Embraer e Ambev, outras propostas foram 
descartadas. A executiva diz que, para empresas brasileiras, o festival também poderá 
ser uma ferramenta de visibilidade no mercado americano. 

  
Dos projetos selecionados, o mais antigo – e com mais resultados a apresentar – é a 

Ekos, da Natura. Embora a linha de produtos tenha sido lançada em 2000, o 
desenvolvimento começou dois anos antes – ou seja, há duas décadas. Para fazer a 
extração sustentável de princípios ativos da Amazônia, a empresa teve de desenvolver 

um sistema de produção e remuneração das comunidades locais.  
 

“Faremos questão de mostrar que se trata de um projeto que usa a floresta de forma 
sustentável, que faz parte de um negócio de escala global”, diz Andréa Alvares, vice-
presidente de marketing da fabricante de cosméticos. A Natura, que teve receita de 

R$ 11 bilhões em 2016, comprou a britânica The Body Shop no ano passado.  
 

Inovação comunitária. A Natura abrirá espaço, em seu painel, para a história de uma 
de suas consultoras, Maria Ivoneide Vale, da Ilha do Mosqueiro, em Belém. Ela 
começou a atuar como revendedora da marca em 1988, mas vai a Austin para falar 

de uma iniciativa própria: o Banco Tupinambá, criado em 2009 para atender à 
comunidade Baía do Sol, com 8 mil habitantes.  

 
Com um patrimônio de R$ 15 mil, o banco mantém uma moeda social para conceder 
pequenos empréstimos aos moradores. Os valores giram de R$ 30 a R$ 100 e ajudam 

famílias em necessidades básicas. Como o valor é pago na moeda social – o moqueio 
-, o dinheiro só pode ser usado na Baía do Sol.  

 
O resultado, segundo Maria Ivoneide, foi o aumento da renda circulando na 
comunidade. “Antes, 2% da renda era gasta em negócios locais. Hoje, o índice é de 

94%.” Além dos recursos para o moqueio, o Banco Tupinambá também mantém 
convênio com a Caixa Econômica Federal para liberar crédito a empreendedores.  

 
Também no âmbito social, a Ambev vai apresentar uma inovação que deu origem a 

projetos de acesso à água no semiárido brasileiro. Para garantir recursos, a gigante 
brasileira das bebidas criou um novo produto, a água mineral Ama. Lançado há um 
ano, o produto já angariou cerca de R$ 1,4 milhão para beneficiar quatro Estados até 

o fim deste ano: Ceará, Pernambuco, Bahia e Piauí.  
 

Carros voadores. A Embraer vai mostrar no festival americano um projeto de 
tecnologia de ponta que ainda está em fase de desenvolvimento. A fabricante brasileira 
aceitou o desafio do Uber para desenvolver uma aeronave elétrica urbana capaz de 

fazer viagens curtas a preços acessíveis – um protótipo é esperado para 2020. 
 

O desafio de longo prazo é ambicioso: viabilizar viagens de 100 quilômetros – distância 
aproximada entre São Paulo e Campinas – por cerca de R$ 75.  
 

 



Empresas abrem vagas só para profissionais maduros 

05/03/2018 – Fonte:  Folha de S. Paulo 
 

Melhor atendimento e menos faltas são alguns dos motivos de preferência 
por mais velhos  

 
Ana Helena Guerreiro Sonoda (ao centro, olhando para a câmera), no check-in da Gol 
em Congonhas - Karime Xavier/Folhapress  

 
A ex-secretária Ana Helena Sonoda, 60, já estava convencida de que sua idade era 
um empecilho para conseguir trabalho quando descobriu um anúncio de vaga cujo 

principal requisito era ter mais de 50 anos. 
 

“Fiquei incrédula. Achava impossível que estivessem mesmo valorizando mão de obra 
da minha idade.” 
Ela acabou conseguindo uma das 40 posições de auxiliar de aeroporto que a Gol abriu 

como parte de um programa de recrutamento só para profissionais mais velhos. 
 

Embora tenha causado surpresa em Ana Helena —que durante um ano de buscas por 
emprego chegou a ouvir que sua experiência e idade eram um problema—, a iniciativa 
da companhia aérea é parte de uma tendência incipiente no Brasil. 

 
Além da Gol, a consultoria PwC, a seguradora Tokio Marine, o grupo DPSP (que 

controla as drogarias Pacheco e São Paulo) e a prestadora de serviços Telehelp são 
exemplos de empresas que começaram programas para a contratação exclusiva de 
profissionais com mais de 50 anos. 

 
Essas iniciativas têm em comum tanto o foco em uma faixa etária mais avançada 

quanto o fato de serem muito recentes. Todas foram lançadas em 2017 e devem 
marcar o início de uma mudança de mentalidade das empresas em relação aos 
maduros. 

 
Em 2013, menos de 4 em cada 10 empresas entrevistadas em um levantamento da 

própria PwC em parceria com a FGV-Eaesp achavam que a contratação de profissionais 
mais velhos era alternativa à escassez de talentos no mercado de trabalho brasileiro. 
Especialistas afirmam que, na esteira do envelhecimento da população, essa visão 

começa a mudar. 
 

“É um processo lento, porque a cultura brasileira valoriza muito os jovens, mas já 
começou”, diz Mórris Litvak, presidente-executivo da MaturiJobs, negócio de impacto 
social que faz a ponte entre profissionais maduros e empresas. 

 
Os efeitos da transformação demográfica que fará com que em menos de uma década 

o Brasil deixe de ser um país predominantemente jovem já despontam no mercado de 
trabalho. 

 
Segundo pesquisa do Datafolha que mapeou as características dos idosos em todo o 
país, a fatia de brasileiros com 60 anos ou mais empregados ou em busca de vaga 

passou de 20% para 26% do total entre 2007 e 2017. 
 

No mercado formal, a parcela de profissionais de 50 a 64 anos saltou de 10,5% para 
16,5% do total, segundo a Rais (Relação Anual de Informações Sociais). No mesmo 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/03/empresas-abrem-vagas-so-para-profissionais-maduros.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ao-seu-tempo/


período, a fatia que mais encolheu foi a de jovens de 18 a 24 anos, de 19% para 
13,8%. 
 

Novo olhar 
Nos próximos anos, essas transformações se acentuarão. Com a queda da taxa de 

natalidade e a continuação no aumento da expectativa de vida, o percentual de 
crianças e jovens encolherá e a parcela de idosos crescerá. 

 
“O aumento da idade média da população e o desafio de encontrar talentos num 
mercado cada vez mais competitivo começam a fazer empresas, como nós, a mudarem 

seu olhar em relação aos profissionais maduros”, diz Érika Braga, diretora de Recursos 
Humanos da PwC. 

 
A consultoria procurou a MaturiJobs no ano passado em busca de parceria. Os seis 
contratados no programa-piloto para profissionais com mais de 50 anos na área 

tributária da PwC começaram há um mês. Se der certo, a ideia é expandir o projeto. 
Outras companhias que fizeram programas similares apontam saldo positivo: 

 
“É um profissional que, pela experiência, não se irrita quando precisa responder várias 
vezes à mesma pergunta. Compreende melhor as necessidades dos clientes e tem 

disposição mais cultivada para atendê-las”, diz Cristiane Lamonica, gerente de 
Recursos Humanos do Grupo DPSP. 

 
Ao perceber que a presença de profissionais mais maduros melhorava a qualidade do 
atendimento, a empresa foi atrás de farmacêuticos com esse perfil cadastrados no site 

da Maturijobs. Dos 90 encontrados, 12 foram aprovados no processo seletivo. 
 

Trato e assiduidade 
O reconhecimento de que os mais velhos têm habilidades que os diferenciam dos 
demais —como melhor trato com clientes e menores taxas de absenteísmo e 

rotatividade— tem contribuído para a contratação da mão de obra com mais de 50 
anos. 

 
“A Gol foi fundada em 2001 com uma imagem de empresa jovem e foco na contratação 
de jovens. Mas, com o tempo, percebemos que os mais velhos têm muito mais 

empatia. O jovem é acelerado e oferece um atendimento menos personalizado”, diz 
Jean Carlo Nogueira, diretor de Recursos Humanos da Gol. 

 
Esse ponto também é enfatizado por Eliane Davanco, gerente de Operações da 
Telehelp, que presta assistência por telefone a idosos que moram sozinhos: “Tivemos 

muita melhoria em qualidade e empatia com o cliente”. 
 

A população concorda com o diagnóstico das empresas. A pesquisa Datafolha, que 
serve de base para a série de reportagens Ao Seu Tempo, indica que cerca de 80% 

dos brasileiros acham os idosos mais compreensivos, atenciosos e educados que os 
jovens. 
 

Os mais velhos ganham também em responsabilidade e dedicação para, 
respectivamente, 90% e 75% dos entrevistados. Essas percepções talvez expliquem 

por que quase metade da população considera os idosos mais produtivos do que os 
jovens. 
 

Resistência 
No entanto, há outras características da faixa etária mais avançada que impõem 

cuidado no planejamento de iniciativas para aumentar sua participação nas equipes: 
“Eles não executam sem perguntar por que e aí decidem se querem fazer aquilo ou 
não. É um posicionamento diferente do mais jovem, que se submete mais ao protocolo 

que já está estabelecido”, diz Davanço. 
 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/11/1938234-brasileiro-diz-que-juventude-acaba-aos-37-e-velhice-comeca-aos-64.shtml
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Na Telehelp, o repertório amplo dos idosos fez com que as ligações semanais que 
costumam durar dois minutos atingissem o dobro ou até o quíntuplo do tempo. 
 

A menor familiaridade com tecnologia também é ressaltada: “Nossos sistemas têm 
muitos passos, muitas exigências técnicas a cumprir, informações que precisamos 

prestar à agência reguladora”, diz Bianca Meneguim, gerente de Comunicação Interna 
do DPSP. 

 
Essas questões fizeram com que alguns profissionais contratados nos programas-
piloto da Telehelp e da DPSP acabassem desligados. Mas as duas empresas dizem que, 

apesar da necessidade de ajustes, pretendem manter seus programas. 
 

As empresas também afirmam que têm identificado muitos candidatos com potencial 
para cargos de gestão. “Tivemos candidatos que foram executivos, têm renda alta, 
mas dizem que querem voltar ao mercado para se sentir ativos”, diz Nogueira da Gol. 

 
Segundo ele, esses profissionais têm sido direcionados para outras vagas em áreas 

como controladoria e financeira. Meneguim e Lamonica, da DPSP, também ressaltam 
que os maiores de 50 anos são bons candidatos a cargos de gestão. 
  

Vida dura 
Apesar dos sinais mais favoráveis à inserção da mão de obra madura no mercado de 

trabalho, encontrar emprego acima dos 50 anos é um desafio. 
 
“Ouvi muitos nãos. Até chegava às entrevistas, mas me diziam que a vaga demandava 

gente mais jovem ou menos experiente”, diz Ana Helena Sonoda, hoje na Gol, que 
tem faculdade de gestão em negócios e é fluente em inglês.  O número ainda 

relativamente baixo de posições para profissionais mais velhos tem levado muitos a 
buscar o caminho do negócio próprio. 
 

É entre as faixas etárias mais maduras que o empreendedorismo mais cresce no país. 
De acordo com dados do IBGE, o número de empreendedores brasileiros de 50 a 59 

anos saltou de 3,5 milhões em 2002 para 5,5 milhões em 2014. O aumento de 57% 
foi o maior entre as sete faixas etárias pesquisadas.  
 

Colado em segundo lugar veio o crescimento de 56% entre as pessoas de 60 anos ou 
mais. 

 
Dados mais recentes do Sebrae indicam que essa tendência continua. Em 2012, a fatia 
de novos empreendedores com mais de 55 anos era 7% do total. Em 2016, essa 

parcela atingiu 10%, maior nível da série. 
 

Segundo Mórris Litvak, da MaturiJobs, a busca pelo negócio próprio entre os mais 
maduros foi alavancada pela recessão dos anos recentes. 

 
“Com a recessão muitos profissionais maduros foram desligados. Outros que estavam 
fora da força de trabalho precisaram voltar a buscar uma ocupação para complementar 

a renda familiar”, diz. 
 

Embora esse aumento de busca tenha coincidido com o lançamento de programas para 
a contratação de profissionais mais velhos em algumas empresas, a escassez de 
posições para essa faixa etária ainda é grande.  

 
Os números da MaturiJobs, que foi aberta no auge da crise em 2015, são evidência 

disso.  
 
Mais de 600 empresas publicaram vagas no site do negócio de impacto social, o que 

resultou em pelo menos 300 contratações diretas. Mas um número muito maior de 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/03/aos-58-gerente-recebe-dez-propostas-de-trabalho-em-dois-anos.shtml
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brasileiros acima de 50 anos ——cerca de 60 mil se cadastrou na MaturiJobs no mesmo 
período. 
Ao perceber esse descasamento, Litvak e sua equipe resolveram abrir outras frentes 

de atuação, como eventos para promover trocas de contatos (networking) entre os 
profissionais maduros. 

 
Tem ocorrido reuniões em São Paulo, Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, normalmente 

com lotação esgotada.  
 
Durante os encontros, em que é cobrada uma taxa de participação de R$ 20, os 

profissionais ouvem palestras sobre empreendedorismo e depois são divididos em 
grupos para conversar, trocar ideias e experiências segundo suas afinidades. 

 

Novas empresas abertas após os 50 anos são as que mais crescem 

05/03/2018 – Fonte:  Folha de S. Paulo 

 
Empreendedorismo vira opção de idosos para não ficar parado; firmas são 

estáveis  
 
Apesar dos sinais mais favoráveis à inserção da mão de obra madura no mercado de 

trabalho, encontrar emprego acima dos 50 anos é um desafio.  
“Ouvi muitos nãos. Até chegava às entrevistas, mas me diziam que a vaga demandava 

gente mais jovem ou menos experiente”, relata Ana Helena Sonoda, hoje na Gol, que 
tem faculdade de gestão em negócios e é fluente em inglês. 
 

O número ainda relativamente baixo de posições para profissionais mais velhos tem 
levado muitos a buscar o caminho do negócio próprio. 

 

 
 
 

E os dados mostram que é entre as faixas etárias mais maduras que o 
empreendedorismo mais cresce no país. 

 
De acordo com dados do IBGE, o número de empreendedores brasileiros de 50 a 59 
anos saltou de 3,5 milhões em 2002 para 5,5 milhões em 2014. O aumento de 57% 

foi o maior entre as sete faixas etárias pesquisadas.  
 

Colado em segundo lugar veio o crescimento de 56% entre as pessoas de 60 anos ou 
mais. Números mais recentes do Sebrae indicam que essa tendência continua. Em 
2012, a fatia de novos empreendedores com mais de 55 anos era 7% do total. Em 

2016, essa parcela atingiu 10%, maior nível da série. 
 

Oportunidades 
Segundo Mórris Litvak, da MaturiJobs, a busca pelo negócio próprio entre os mais 

maduros foi alavancada pela recessão dos anos recentes. “Com a recessão muitos 
profissionais maduros foram desligados. Outros que estavam fora da força de trabalho 
precisaram voltar a buscar uma ocupação para complementar a renda familiar”, diz. 

 
Embora esse aumento de busca tenha coincidido com o lançamento de programas para 

a contratação de profissionais mais velhos em algumas empresas, a escassez de 
posições para essa faixa etária ainda é grande.  
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/03/novas-empresas-abertas-apos-os-50-anos-sao-as-que-mais-crescem.shtml


Os números da MaturiJobs, que foi aberta no auge da crise, em 2015, são evidência 
disso. Mais de 600 empresas publicaram vagas no site do negócio de impacto social, 
o que resultou em pelo menos 300 contratações diretas. Mas um número muito maior 

de brasileiros acima de 50 anos —cerca de 60 mil— se cadastrou na MaturiJobs no 
mesmo período. 

 
Ao perceber esse descasamento, Litvak e sua equipe resolveram abrir outras frentes 

de atuação, como eventos para promover trocas de contatos (networking) entre os 
profissionais maduros. 
 

Mais estáveis 
Também à frente de empresas os idosos mostram algumas qualidades. 

Estudo feito pela Serasa Experian para a Folha mostra que os empreendimentos com 
sócios de 60 anos ou mais são “estabilizadas, perenes, maduras e com os seus 
indicadores financeiros saudáveis e sem muito risco”.  

 
A consultoria analisou por corte de idade do proprietário o levantamento Mosaic 

Empresas, que mapeia as empresas do país e as agrupa de acordo com suas 
características. A análise nos dados de 2017 aponta que entre essas empresas há 
menor índice de problemas financeiros. 

 
Em geral, segundo a Serasa, os dados mostram que esses sócios possuem uma 

característica de manter os negócios saudáveis, sustentáveis e por vezes de modo 
mais conservador, com dimensões limitadas, para evitar os riscos que surgem com o 
aumento do porte. 

 
Do total de empresas com sócio majoritário de 60 anos ou mais, 54% estão 

classificadas em segmentos que podem ser considerados saudáveis, ante 43% do total 
de empresas, ou seja, uma chance 24% maior de encontrar uma empresa saudável, 
dentre aquelas que possuem sócios com 60 anos ou mais, quando comparado com o 

total de empresas. 
 

O Mosaic Empresas é um estudo que leva em consideração mais de 150 variáveis, 
como a natureza jurídica, o desempenho, o setor e a quantidade de empregados, entre 
outras informações, e reúne as empresas em grupos a partir de métodos estatísticos. 

 

Aprendiz é porta de entrada em empresas 

05/03/2018 – Fonte:  DGABC 
 
Jovens têm chance de ganhar experiência e traçar plano de carreira em grandes firmas 

da região 
 

Em cenário onde o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e exigindo 
mão de obra qualificada, programas de aprendiz podem ser porta de entrada dos 

jovens em uma empresa. Estar desde cedo dentro de uma companhia também 
colabora muito com o momento de decidir sobre qual profissão seguir, e facilita, 
inclusive, a traçar plano de carreira. 

 
As oportunidades nas firmas surgem por meio de parcerias entre instituições, como o 

Ciee (Centro de Integração Empresa Escola) e o Camp (Centro de Formação e 
Integração Social) de São Bernardo, e empresas. Na região, algumas prefeituras 
também oferecem chances – leia mais abaixo. 

 
A andreense Milena Ferreira de Paula, 19 anos, tinha o sonho de cursar medicina 

veterinária. “Quando eu era mais nova, meu plano de vida era totalmente diferente. 
Primeiro, surgiu uma oportunidade para cursar técnico em mecatrônica no Senai e eu 
gostei da área, então fui em busca de vaga como aprendiz industrial”, conta. 

 

http://www.dgabc.com.br/Noticia/2865302/aprendiz-e-porta-de-entrada-em-empresas


Em 2016, a garota participou do programa de aprendiz industrial na fábrica da 
Mercedes-Benz em São Bernardo. “Nós aprendemos várias funções, desde usinagem 
e soldagem, até comunicação oral e escrita”, lembra. Milena destaca que a experiência 

no cotidiano da montadora fez com que ela se apaixonasse pela área. Após dois anos, 
quando o contrato chegaria ao fim, a jovem foi efetivada ao cargo de montadora. “A 

diferença entre a teoria e a prática é muito grande. Hoje, estou cursando engenharia 
da computação, que é uma carreira oposta ao que eu queria antes.” 

 
Larissa Oliveira dos Santos, 19, moradora da Capital, atua há cerca de três meses 
como estagiária na área de comunicação, também na Mercedes. O início da carreira 

dentro da empresa foi há dois anos, quando ela ingressou como aprendiz 
administrativa por meio do Ciee. “Fora do horário de trabalho eu participava de cursos 

profissionalizantes (oferecidos como parte do programa) para me aprofundar na área”, 
compartilha. “Essa experiência foi essencial para meu amadurecimento, além da 
experiência profissional”. 

 
Atualmente, Larissa está no 1º ano da faculdade de Publicidade e Propaganda e, 

embora goste de estagiar na comunicação corporativa de montadora, não descarta a 
possibilidade de migrar para outros setores, a exemplo do marketing. “Tudo o que 
aprendemos acrescenta não apenas na vida profissional, mas também na pessoal”, 

completa. 
 

Entre idas e vindas como funcionária da unidade são-bernardense da Ford, Rebeca 
Bezerra, 28, da mesma cidade, considera que a porta de entrada para automobilística 
foi a participação no programa de aprendiz 12 anos atrás. “Eu atuei por um ano e oito 

meses como secretária da direção do RH (Recursos Humanos) e, quando terminou o 
período, fiquei fora por um mês, mas acabei voltando para a área de benefícios, como 

terceirizada.” 
 
Depois de seis anos, Rebeca candidatou-se a vaga efetiva na empresa, desta vez na 

área de treinamento, também no RH, onde começou a atuar em setembro de 2014 e 
está até hoje. “A vantagem de começar desde cedo é que a experiência mostra se é a 

área de interesse de fato ou não dos jovens”, avalia. Ela afirma que dedicação e 
interesse em aprender são imprescindíveis. “Mesmo quando você é apenas aprendiz, 
tem sempre alguém observando seu trabalho, e esta é a primeira porta para o 

mercado”. 
 

Rebeca assinala que a evolução também foi notada na vida pessoal. “Quando eu 
comecei, eu era muito tímida, mas hoje, consigo até dar palestras para os jovens 
aprendizes da empresa”, diz. Ainda com desejo de crescer, ela não esconde a vontade 

de ir para outras áreas, como a de recrutamento e seleção. 
 

Com o sonho de fazer intercâmbio na Austrália, Aristóteles Alyfer Matias da Silva, 17, 
de São Bernardo, garante que trabalhar como aprendiz administrativo mudou sua vida. 

“Ganhei muita autonomia e melhorei minha timidez, além de conseguir fazer um curso 
de inglês, que é essencial para eu poder viajar”, afirma. O garoto opera no SAC 
(Serviço de Atendimento ao Cliente) da Allianz World Wide, na mesma cidade, desde 

outubro do ano passado. “Estou aprendendo coisas que vou levar para a vida toda, 
além de conquistar meu próprio salário para poder ajudar em casa”, celebra. 

 
Por lei, companhias devem aderir à ação, válida a partir de 14 anos 
“Começar ainda jovem é uma das melhores chances de crescer e ter uma carreira na 

empresa”, avalia Luciana Aparecida Montuanelli, diretora de RH da Allianz World Wide. 
Por lei, empresas de médio e grande portes devem ter entre 5% e 15% de jovens e 

adolescentes em seus quadros de funcionários. Há programas que atuam com pessoas 
desde os 14 anos até os 24 anos. A Lei de Aprendizagem foi idealizada para 
proporcionar caminho mais seguro para a inserção do jovem no mercado de trabalho 

e combater o trabalho infantil. 
 



Na Allianz, especializada em assistência 24 h, o programa de aprendiz está em sua 
primeira turma, com 30 jovens entre 16 e 24 anos. O recrutamento é realizado pelo 
Camp (Centro de Formação e Integração Social). Os cursos oferecidos são 

generalistas, preparatórios para ambientes corporativos, capacitando em áreas 
administrativas, rotinas de escritório e postura profissional. Segundo a empresa, têm 

chance de efetivação aqueles que se mostrarem comprometidos e interessados em 
crescer internamente. 

 
Já a Mercedes-Benz, que em janeiro efetivou 140 aprendizes, conta com o programa 
Estrelas do Amanhã, para jovens entre 16 e 20 anos. Além dos cursos oferecidos fora 

do horário de trabalho, como assistente de RH e controle de produção, entre outros, 
também são promovidas atividades culturais, a exemplo de visitas a museus e teatros. 

Ainda, os jovens são orientados sobre quais faculdades de adequam às suas 
necessidades. 
 

Ao todo, a montadora conta com 407 aprendizes, sendo 120 no setor administrativo 
e 287 na área industrial. O recrutamento é feito pelo Ciee (Centro de Integração 

Empresa Escola) e pelo Camp, respectivamente. 
 
A Ford participa dos programas Jovem Aprendiz, do governo federal, Aprendiz 

Industrial, em parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e 
Jovem Cidadão, do governo do Estado de São Paulo. Atualmente, possui 100 

participantes em áreas administrativas e na produção. 
 
A fabricante afirma que, conforme os resultados, há chances de contratação. “As 

avaliações de desempenho são aplicadas, e temos muitos exemplos de jovens que se 
destacaram e conseguiram permanecer na empresa como estagiários, prestadores de 

serviço e empregados diretos”, diz Miriam Barbaroto, gerente de RH da Ford. 
 
A planta são-bernardense da Toyota, por sua vez, dispõe do programa aprendiz em 

parceria com o Senai e com o Jovem Cidadão, sendo este voltado para estudantes do 
Ensino Médio. Ambos requerem idade mínima de 14 anos. Embora não haja plano de 

efetivação para os participantes – a montadora não divulga números –, há a 
possibilidade de contratação daqueles que se destacarem. 
 

Com 55 pessoas participando do Jovem Cidadão, a Volkswagen, em São Bernardo, 
oferece, por meio de parceria com a Universidade Mackenzie, orientação com 

psicólogos que incentivam o autoconhecimento e orientam para escolha profissional 
adequada. Até o momento, não há possibilidade de efetivação dos jovens. 
 

O recrutamento para o programa Jovem Cidadão é feito pelo Poupatempo, onde já é 
realizada a primeira parte da seleção. O requisito é que a pessoa frequente o Ensino 

Médio em escola estadual. A Toyota também conta com o programa de estágio 
universitário para diversas áreas, cuja inscrição pode ser feita pelo site da empresa. 

 
NAS PREFEITURAS - O Paço de Santo André conta com o programa Meu Primeiro 
Emprego, voltado para estudantes universitários. Em 2018, serão 1.166 postos para 

atuar em serviços públicos, sendo 1.103 para trabalhar na própria Prefeitura, 55 para 
a Semasa e oito para o Instituto de Previdência. O contrato vale por dois anos e os 

benefícios totalizam R$ 1.517. A inscrição pode ser feita pelo Ciee. 
 
Já Ribeirão Pires informa que tem parceria com o Camp de São Bernardo para o 

programa Jovem Aprendiz, sem divulgar números. Questionadas, as demais 
prefeituras do Grande ABC não divulgaram informações sobre programas de 

aprendizagem até o fechamento desta edição.  
 
 


