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Fitch rebaixa rating de SP, SC e PR e das cidades de São Paulo e Rio
06/03/2018 – Fonte: A Tarde
A agência de classificação de risco Fitch rebaixou de BB para BB- o rating dos Estados
de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, bem como das cidades de São Paulo e do Rio
de Janeiro - todos com perspectiva estável.
A ação vem na esteira de um rebaixamento semelhante do rating soberano do Brasil,
também de BB para BB-.
Em relatório divulgado nesta segunda-feira, 5, a agência diz que não espera uma
mudança na disposição do governo do presidente Michel Temer em "fornecer apoio à
dívida subnacional em caso de necessidade" e cita a intervenção federal no Rio.
"Considerando as características do quadro institucional brasileiro, de acordo com a
Fitch, nenhuma entidade subnacional pode ter uma classificação melhor que à
soberana, ao passo em que o governo exerce um alto grau de controle e possível
intervenção em Estados e cidades. Esse é o caso dos Estado de São Paulo e sua capital,
bem como do Paraná, Santa Catarina e da cidade do Rio de Janeiro, cujos ratings são
limitados pelo soberano", diz a agência.
O documento ainda presume que os governos regionais do Brasil manterão o acesso
aos mercados internacionais e doméstico, mesmo se houver o retorno de uma alta
volatilidade financeira internacional e maiores choques de confiança internos".
Emprego na indústria cai 0,5% em janeiro ante janeiro de 2017
06/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
A indústria brasileira iniciou 2018 com recuo na geração de emprego e na massa
salarial, de acordo com pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 5, pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI). Segundo a confederação, houve aumento no faturamento
e nas horas trabalhadas e maior utilização da capacidade instalada no início do ano.

O emprego recuou 0,5% em relação a janeiro do ano passado, enquanto a massa
salarial encolheu 0,3%. Já o rendimento médio real teve expansão de 0,2% nessa
comparação. Em relação a dezembro, o emprego também apresentou queda de 0,5%,
enquanto a massa salarial aumentou 0,5% e o rendimento médio real subiu 0,2%.
“A queda chama a atenção, mas o emprego vinha crescendo, e, com a recuperação da
atividade, a expectativa é que o resultado de janeiro se reverta nos próximos meses”,
diz o economista da CNI Marcelo Azevedo.
Enquanto o emprego recuou, o faturamento real (já descontada a inflação) subiu 7,7%
de janeiro de 2017 para este ano, caindo 0,1% na comparação com dezembro. O uso
da capacidade instalada também aumentou, passando de 75,9% em janeiro de 2017
para 76,5% no mesmo mês deste ano (era 76,1% em dezembro).
Houve expansão também nas horas trabalhadas na produção, de 1,1% em relação a
janeiro e 0,4% ante dezembro. “O aumento do consumo está aos poucos estimulando
a atividade industrial”, avalia Azevedo.
Editorial: Investimento e crescimento econômico
06/03/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
Se todo aumento do PIB virar consumo, a melhoria do padrão de vida é
pequena; é preciso aumentar a taxa de investimento em infraestrutura e
maquinário

A imaginação popular é estimulada a acreditar que o motor do crescimento econômico
e do desenvolvimento social é o aumento do consumo. A expressão “o crescimento foi
puxado pelo consumo das famílias” tem um viés de verdade à medida que é preciso
haver quem compre os bens e serviços para que o sistema produtivo se disponha a
investir e produzir, e o aumento do consumo das famílias sugere que o padrão de vida
melhora porque as pessoas estão consumindo mais. Em tudo isso há verdades, meias
verdades e algumas falácias.
Primeiro, o total do Produto Interno Bruto (PIB) – que é a soma de todos os bens e
serviços finais produzidos dentro do território nacional – é limitado pela capacidade
produtiva do país. Os primeiros números da contabilidade nacional informam que, a
preços correntes, o PIB de 2017 foi de R$ 6,6 trilhões.
Os bens e serviços que compõem o PIB são divididos em bens e serviços de consumo
(tudo o que o país consome) e bens de capital (tudo o que o país investe, como
estradas, portos, usinas, fábricas, máquinas, equipamentos, veículos etc.). Os bens e
serviços de consumo são destruídos no próprio ano de sua produção, enquanto os
bens de capital se destinam a elevar a infraestrutura física, a infraestrutura
empresarial e a infraestrutura social, e aumentam a capacidade produtiva nacional nos
anos seguintes.
Segundo, a parte do PIB que é consumida é a soma do consumo das famílias, consumo
do governo e consumo do resto do mundo (exportação brasileira de bens e serviços

de consumo). É possível, em dado ano, o consumo total aumentar pela via do aumento
do consumo do governo e pelo aumento das exportações de bens de consumo, sem
que haja elevação do consumo das famílias. Um terceiro aspecto relevante é que, para
garantir que o país tenha capacidade de aumentar o PIB dos anos seguintes a fim de
acompanhar o crescimento da população e melhorar o produto por habitante, o total
de investimentos como proporção do PIB precisa se dar a taxas capazes de dar suporte
ao crescimento.
Sendo o Brasil muito pobre e com sua população crescendo em torno de 0,8% ao ano,
a melhoria rápida do padrão de bem-estar médio requer taxa de crescimento do PIB
de 5% ao ano e, para que isso aconteça, o ideal é uma taxa de investimento de 25%
do PIB. Ou seja, do total que o país produz durante um ano, 75% deveria ser a fatia
de bens e serviços de consumo e 25%, a fatia de bens de capital.
É nesse ponto que o Brasil tem um nó que vem fazendo o país patinar e não ser capaz
de crescer a taxas próximas de 5% ao ano – e sem isso não há como sair do clube dos
pobres e atrasados. A taxa de investimento em 2017 foi de apenas 15,6% do PIB, a
mais baixa taxa desde 1996, taxa essa que os economistas chamam de “formação
bruta de capital fixo” para indicar o total de investimentos de um ano sem levar em
conta o desgaste (depreciação) da estrutura produtiva, isto é, a parte que deixa de
ser produtiva nos anos seguintes. Quanto menor a formação bruta de capital fixo de
um ano, menor é a capacidade de aumento do PIB do ano seguinte.
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) alerta que,
para o Brasil sair da pobreza e do atraso, é necessário ampliar a liberdade econômica,
reestruturar o mercado de crédito, priorizar o setor privado, aumentar a eficiência do
governo e combater a corrupção.
Isso é verdade, mas não basta se o país não conseguir elevar a taxa de investimento
como porcentual do PIB. Se todo aumento do PIB virar consumo agregado (das
famílias, do governo e das exportações), a melhoria do padrão de vida é pequena e
no máximo será uma festa de curta duração, insustentável e incapaz de tirar a
população da pobreza extrema e da baixa renda por habitante.
Os novos, e incertos, números da produção industrial
06/03/2018 – Fonte: Exame
ÀS SETE - Nesta terça será divulgado os números da Produção Industrial de
janeiro, mas o resultado não deve ser elucidador sobre o que esperar para o
ano

Indústria: a expectativa de economistas é de que, após uma surpreendente alta de
2,8% em dezembro (/)
A terça-feira tem a divulgação da Produção Industrial do país em janeiro com um
resultado não muito elucidador sobre o que esperar para o restante do ano.
Às Sete – um guia rápido para começar seu dia
A expectativa de economistas é de que, após uma surpreendente alta de 2,8% em
dezembro, o indicador apresente uma queda de 0,6% na comparação com o mês
anterior.

Já na comparação com o mesmo período de 2017, a expectativa é de um avanço de
6%. Para o restante do ano, as projeções são otimistas.
Os dados do Produto Interno Bruto do quarto trimestre de 2017 divulgados na semana
passada mostraram uma retomada, com o crescimento de 0,5%, do PIB Industrial.
No acumulado do ano, a alta chegou a três dos quatro segmentos da indústria:
extrativa (4,3%), transformação (1,7%) e eletricidade e gás, água, esgoto e
atividades de gestão de resíduos (0,9%).
Se no início a recuperação do setor foi puxada pela indústria automobilística, a alta
agora deve ser mais generalizada. A maior dúvida paira sobre o setor de construção
civil, o único a apresentar queda em 2017, de 0,5%.
Neste ano, a expectativa é de que o indicador volte a subir, mas, para ter uma alta
consistente, é preciso tirar incertezas do caminho, como o processo eleitoral.
Quem der um alento aos milhões subutilizados ficará perto de vencer a
eleição
06/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Saímos da recessão, contivemos a inflação abaixo da meta, mas nossa foto
do emprego é medonha

Oferta de vagas no centro de SP - Danilo Verpa - 20.jun.16/Folhapress
Rotineira e periodicamente, os jornais publicam os dados sobre desemprego no país.
As informações sobre o ano fechado de 2017 são medonhas. A despeito da recente e
suave recuperação da atividade econômica, há ainda no país 26,4 milhões de pessoas
subutilizadas.
Isso mesmo, os dados do IBGE trouxeram à luz essa categoria, dos subutilizados, que
inclui muito mais gente do que os 12,3 milhões de desempregados. Nesse grupo estão
também: 1) 4,3 milhões de desalentados, aqueles que desanimaram e desistiram de
procurar trabalho; 2) 6,5 milhões de subocupados, os que trabalham menos horas do
que gostariam; e 3) 3,3 milhões de integrantes da força de trabalho potencial,
definição que engloba pessoas que não estão ocupadas nem desocupadas, mas têm
potencial para se transformar em força de trabalho.
Esses são, com toda a certeza, os números mais importantes da realidade brasileira
de 2017, ano que terminou com um crescimento modesto do PIB, de 1%. Saímos da
recessão, contivemos a inflação abaixo da meta de 4,5%, mas nossa foto é, repito,
medonha. Ninguém se escandalizou com dela, como se fosse uma sequela inevitável
do combate à inflação.
Agora houve uma novidade nesse contexto. Derrotado em sua batalha pela reforma
da Previdência e sem possibilidade de propor mudanças na Constituição por causa da
intervenção na segurança do Rio, o presidente Michel Temer lançou uma agenda com
15 medidas prioritárias para aprovação do Congresso. Entre elas, surpresa, está a
proposta de autonomia do Banco Central.

A novidade foi comemorada no mundo neoliberal, mas não por muito tempo. Logo se
soube que o governo pretende dar autonomia ao Banco Central —com mandato fixo
para o presidente, sem coincidência com o do presidente da República—, mas quer
algo mais. Pretende exigir dele mais responsabilidades, um duplo mandato: perseguir
uma meta de inflação e, ao mesmo tempo, manter uma taxa de emprego razoável.
"Esse mandato duplo funciona nos Estados Unidos, mas aqui, não", apressaram-se a
dizer os críticos do mercado. Ou seja, apelaram para a velha teoria da jabuticaba
brasileira: "Aqui, as coisas são diferentes".
E são mesmo. Nos EUA, quando veio a crise de 2008, o BC adotou uma política
heterodoxa, baixou os juros quase a zero e cuidou para que o desemprego não
aumentasse muito. Logo, o BCE (Banco Central Europeu) foi convencido a adotar a
mesma política e, juntos, os dois grandes blocos econômicos tiraram o mundo da
recessão.
Os EUA praticamente desfrutam hoje do pleno emprego, com taxa de desocupação de
4%. Aqui, a autoridade monetária, pouco se lixando para o desemprego, manteve os
juros no nível mais alto do mundo durante toda a recessão. Deu no que deu, 26,4
milhões de subutilizados, dos quais 12,3 milhões efetivamente desempregados.
O Brasil precisa das reformas, da Previdência e outras. Com ou sem elas, porém, não
pode haver irresponsabilidade monetária. Ninguém está autorizado, em nenhum país
civilizado, a destruir empregos e desagregar famílias para manter a inflação na meta.
Seria como autorizar o médico a matar o doente para reduzir sua febre.
Vem aí a eleição. E ela está na mão de um candidato, político profissional ou não, que
demonstre sensibilidade para essa chaga nacional. Quem der um alento a esses 26,4
milhões de subutilizados, seja de esquerda ou de direita, estará muitíssimo perto da
vitória.
Benjamin Steinbruch - É empresário, diretor-presidente da CSN e primeiro vicepresidente da Fiesp.
CNI mapeia desafios para País crescer de forma sustentada nos próximos
anos
06/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
Melhorar a eficiência do sistema educacional e descomplicar o sistema tributário
brasileiro nos próximos quatro anos podem fazer com que o Produto Interno Bruto
(PIB) brasileiro possa crescer 4% ao ano a partir de 2023, na avaliação da
Confederação Nacional da Indústria (CNI). O Mapa Estratégico da Indústria 20182022, publicado nesta segunda-feira, 5, também propõe iniciativas como o aumento
da capacidade de inovação das empresas, a inserção na chamada Indústria 4.0 e a
participação na economia de baixo carbono.
Para a entidade, com uma economia mais produtiva, inovadora e integrada ao
mercado internacional até o fim do próximo governo, o PIB per capita passaria a
crescer a uma média de 3,5% ao ano a partir de 2023. Isso faria a renda dos brasileiros
saltar de US$ 14 mil em 2016 para cerca de US$ 30 mil em 2040. Até 2054, a renda
per capita nacional chegaria a US$ 50 mil, mesmo patamar atual da renda nos Estados
Unidos, Holanda e Suíça.
“Fazer mais do mesmo não reverterá, com a intensidade necessária, a trajetória
percorrida nos últimos anos. Com um trabalho contínuo e persistente de reformas
econômicas e institucionais, é possível recuperar e alcançar patamares mais elevados
de produtividade e competitividade”, considera o presidente da CNI, Robson Braga de
Andrade. “Precisamos fazer mais e melhor nos próximos quatro anos”, completou.

A CNI aponta que o Brasil ficou para trás na competição global durante a recessão.
Citando o ranking de competitividade do Fórum Econômico Mundial, o País caiu de 48º
em 2013 para apenas o 80% lugar em 2017, de uma lista de 137 países avaliados.
Além disso, a produtividade brasileira cresceu menos que as dos dez principais
parceiros comerciais do País entre 2006 e 2016.
“Duas agendas são centrais para que um novo patamar de competitividade seja
alcançado de forma sustentável. Superar rapidamente os gargalos atuais que
decorrem de deficiências que há muito já deveriam ter sido vencidas, a agenda do
século 20, e trabalhar no desenvolvimento de capacidades para a indústria do futuro,
a agenda do século 21”, acrescenta Andrade.
Fatores-chave
O Mapa Estratégico traz 11 fatores-chave que levariam a um ganho de competitividade
nos próximos anos: segurança jurídica; ambiente macroeconômico; eficiência do
Estado; governança e desburocratização; educação; financiamento; recursos naturais
e meio ambiente; tributação; relações do trabalho; infraestrutura; política industrial,
de inovação e de comércio exterior; produtividade e inovação na empresa. Dentro
desses fatores, a CNI traçou 60 objetivos com metas até 2022.
A necessidade de maior segurança jurídica é um dos fatores com maior destaque no
documento. “Os problemas derivados da insegurança em leis e regulações no ambiente
de negócios se exacerbaram. Esses problemas, somados à relação superposta e, por
vezes, conflituosa entre poderes e entre poderes e órgãos de controle criaram uma
segunda geração do Custo Brasil, com impacto sobre a produtividade”, avalia o CNI.
Mapa Estratégico da Indústria 2018-2022
06/03/2018 – Fonte: CNI
Os desafios que o Brasil precisa enfrentar para superar a pior crise da história, a
concorrência global e voltar a crescer de forma sustentada estão no Mapa Estratégico
da Indústria 2018-2022.
Elaborado pela CNI com a participação de líderes empresariais, o estudo é uma agenda
para o Brasil, pois visa à construção, nos próximos quatro anos, de uma economia
mais produtiva, inovadora e integrada ao mercado internacional.
Acesse o documento

AQUI

Mapa Estratégico pode dobrar ritmo de crescimento da renda per capita, diz
CNI
06/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
O Mapa Estratégico da Indústria 2018-2022 divulgado nesta segunda-feira, 5, pela
Confederação Nacional da Indústria (CNI) pode fazer o País dobrar a velocidade de
crescimento da economia. De acordo com a entidade, as metas do documento podem
levar a renda per capita brasileira dos atuais US$ 14 mil para US$ 30 mil em 24 anos.
Sem as iniciativas propostas, o País levaria 50 anos para chegar nesse patamar.
“Seria frustrante chegar em 2022 com o padrão de crescimento dos últimos quatro
anos”, avaliou o diretor de Políticas e Estratégia da CNI, José Augusto Fernandes.
O documento da entidade estima que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB)
pode crescer em média 4% ao ano a partir de 2023, caso as iniciativas propostas pelo
setor sejam levadas adiante. Sem as medidas, a média de expansão seria 2%.
A CNI levará as questões abordadas e as medidas sugeridas no Mapa Estratégico 20182022 aos candidatos à Presidência da República nas eleições deste ano. Segundo

Fernandes, é inevitável um novo ciclo de reformas estruturais no País. “A questão da
Previdência Social mostra a inevitabilidade de uma reforma nessa área, por exemplo.
Não há como adiar também a Reforma Tributária”, completou.
Segurança jurídica e estabilidade no ambiente macroeconômico seriam outros prérequisitos para aumentar a taxa de crescimento do País. O diretor da CNI destacou
ainda que a inovação tecnológica é um dos pontos principais que deve ser levado em
conta na estratégia do País para a economia. “Se no mercado global de bens há um
pouco mais de ruído protecionista, no mercado digital a demanda é por mais
liberdade”, apontou.
O Mapa Estratégico traz 11 fatores-chave que levariam a um ganho de competitividade
nos próximos anos: segurança jurídica; ambiente macroeconômico; eficiência do
Estado; governança e desburocratização; educação; financiamento; recursos naturais
e meio ambiente; tributação; relações do trabalho; infraestrutura; política industrial,
de inovação e de comércio exterior; produtividade e inovação na empresa.
Dentro desses fatores, a CNI traçou 60 objetivos com metas até 2022, último ano do
próximo governo. “Parte dos problemas está fora da empresa, mas há fatores que as
próprias companhias precisam melhorar, revisando sua gestão”, acrescentou
Fernandes.
Para além da Educação – que é fundamental para o aumento da competitividade -, o
documento aborda questões de eficiência do Estado inclusive nas áreas de Saúde e
Segurança, e seus impactos sobre a produtividade da economia brasileira. “O Brasil
gasta mais em Segurança Pública do que em Pesquisa e Desenvolvimento. Essa
despesa está fora do lugar”, criticou o diretor.
Brasil gasta mais com segurança pública do que com pesquisa, diz CNI
06/03/2018 – Fonte: Agência Brasil
Indústria gasta mais em segurança do que com pesquisa e desenvolvimento, de acordo
com a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Segundo a confederação, no ano
passado, foram gastos cerca de R$ 30 bilhões com segurança, enquanto, com
pesquisa, foram gastos R$ 12,5 bilhões, de acordo com os últimos dados disponíveis,
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2015.
"É uma despesa que está fora do lugar", diz o diretor de Políticas e Estratégia da CNI,
José Augusto Fernandes. "As empresas estão tendo perdas com segurança pública no
Brasil, com perda de mercadorias, com a necessidade de gastar mais com segurança.
O conjunto das despesas faz com que a CNI estime que se gasta mais em segurança
pública que em pesquisa e desenvolvimento", acrescenta.
De acordo com a CNI, em 2017, a indústria de transformação teve que gastar R$ 30
bilhões devido à roubos, furtos, vandalismos, além de gastos com seguro e segurança
privada. Com pesquisa e desenvolvimento, todos os ramos da indústria, incluídas
também a indústria extrativa e da construção civil, gastaram R$ 12,5 bilhões, em
2015, segundo o IBGE.
Hoje (5), a CNI divulgou o Mapa Estratégico da Indústria 2018–2022, que traz uma
agenda para o próximo governo, que será eleito em outubro. O documento listou 11
fatores-chave para aumentar a competitividade e promover o crescimento sustentado
da economia nos próximos quatro anos, elaborado com base em sugestões de
empresários. A segurança pública é um desses fatores.
De acordo com a pesquisa, para 12% dos empresários, a segurança pública afeta
muito na hora de investir e escolher a localização da empresa. Outros 23% disseram
que afeta moderadamente a decisão de investimento, em termos da localização. Para

33% afeta pouco; para 25% não afeta. Outros 7% não responderam. Para a CNI, o
resultado mostra que localizações mais eficientes, perto da fonte das matérias-primas
ou do consumidor, são desconsideradas devido à insegurança, o que aumenta o custo
de produção.
A CNI diz que a baixa qualidade da segurança pública faz com que as pessoas paguem
duas vezes, primeiro em impostos e depois em segurança privada. Um impacto
indireto é a redução da produtividade dos trabalhadores. "A ansiedade em relação à
própria segurança e à de sua família prejudica o aprendizado e a concentração dos
trabalhadores, além de gerar atrasos e até mesmo ausências do trabalho", diz o
estudo.
A intervenção federal no Rio de Janeiro colocou em evidência a segurança pública no
país e o debate sobre a necessidade ou não de maior presença do governo federal nos
demais entes federativos. Para a CNI, a melhoria da segurança pública "deve resultar
em maior qualidade de vida e um ambiente mais favorável à atividade econômica",
diz o relatório.
A confederação recomenda ao novo governo o estímulo a criação de um plano nacional
de segurança pública; estímulo à criação de sistema nacional de informações de
segurança, com dados padronizados e disponíveis à sociedade; e, promoção do
combate à pirataria e à venda de produtos roubados.
CNI recomenda desburocratização, educação e pesquisa para indústria
crescer
06/03/2018 – Fonte: Agência Brasil
O equilíbrio fiscal, a redução da carga tributária e da burocracia e o investimento em
educação, pesquisa e inovação são os principais caminhos para a indústria brasileira
crescer de forma sustentável nos próximos anos. As conclusões constam do relatório
da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que apresenta hoje (5) sugestões para
os candidatos às próximas eleições presidenciais.

CNI recomenda desburocratização, educação e pesquisa para indústria crescer nos
próximos anos
Elaborado com base em sugestões de empresários, o Mapa Estratégico da Indústria
2018–2022 pretende apresentar uma agenda para o próximo governo, que será eleito
em outubro. O documento listou 11 fatores-chave para aumentar a competitividade e
promover o crescimento sustentado da economia nos próximos quatro anos.
De acordo com a CNI, se as ações forem implementadas, o Produto Interno Bruto (PIB,
soma dos bens e dos serviços produzidos no país) brasileiro pode crescer, em média,
4% ao ano a partir de 2023. O PIB per capita aumentaria 3,5% ao ano em média,
caso a população cresça 0,5% ao ano. Nas projeções da entidade, a renda média do
brasileiro dobraria em 24 anos e passaria de cerca de US$ 14 mil em 2016 para US$
30 mil em 2040.

Eixos
Esses fatores se concentram em dois eixos, segundo a CNI. O primeiro consiste na
superação de gargalos que encarecem a produção e impactam a produtividade. O
segundo eixo é representado por medidas que desenvolvem competências para
aumentar a competitividade, como os investimentos em inovação, na Indústria 4.0
(que usa a internet direta entre objetos e a inteligência artificial para aumentar a
automação) e na economia de baixo carbono.
Ambiente de negócios
As três primeiras ações consistem na melhoria do ambiente de negócios, definidos
como fatores externos às empresas, relativos ao Estado, mas com impacto nas
decisões empresariais. O primeiro passo é o reforço da segurança jurídica. De acordo
com a CNI, as leis precisam ser claras, estáveis e com aplicação inequívoca para
assegurar o cumprimento dos contratos.
A segunda etapa consiste na estabilidade macroeconômica, por meio do reequilíbrio
das contas públicas que melhore a confiança nos investimentos. A entidade defende a
manutenção do teto de gastos federais e a aprovação da reforma da Previdência. Em
terceiro lugar, a CNI defende a melhoria da gestão do Estado, por meio da
desburocratização, do controle de gastos, do aumento da transparência e do combate
à corrupção.
Fatores de produção
Após a reformulação do Estado, a CNI considera necessária a melhoria dos fatores de
produção – capital, recursos naturais e trabalho qualificado. Apesar de diretamente
ligados às empresas, esses fatores dependem do governo, que provê e regulamenta
a oferta e o uso dos recursos. Nesse grupo de ações, a entidade defende a melhoria
da educação em todos os níveis, a ampliação do acesso das empresas ao
financiamento – tanto dos bancos privados e como por meio do desenvolvimento de
novos mecanismos dentro do mercado financeiro.
A CNI defende a ampliação do crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) para micro e pequenas empresas, para exportações e
inovações. Em relação ao meio ambiente, a entidade estipulou como metas o aumento
em 10% da produtividade da indústria no uso de energia, o aumento da reciclagem
de plásticos, a melhoria na gestão dos recursos hídricos e a ampliação do uso
econômico e sustentável da biodiversidade.
O governo regulamentaria os instrumentos econômicos da Política Nacional de
Resíduos Sólidos, a recuperação energética de resíduos sólidos urbanos e a cobrança
pelo uso da água, incluindo mecanismo de aplicação reembolsável de arrecadação. As
mudanças na legislação teriam como objetivo oferecer incentivos aos empresários com
boas práticas ambientais.
Custos de produção
O terceiro grupo de medidas, apontou a CNI, consiste na melhoria do ambiente de
negócios por meio da redução de custos de produção. A entidade defende uma reforma
tributária que simplifique a cobrança e reduza o peso dos impostos na economia. Entre
as sugestões, estão a redução, de oito para dois, do número de tributos sobre a
circulação de mercadorias e serviços, desonerar os investimentos e eliminar a
tributação em cascata (quando um tributo incide sobre todas as etapas da cadeia
produtiva, encarecendo o produto final).
Mesmo considerando como avanço a reforma trabalhista aprovada no ano passado, a
CNI defende medidas adicionais de flexibilização do emprego, como a redução de
encargos trabalhistas e a eliminação de “lacunas” na legislação atual que, na visão da
indústria, trazem insegurança jurídica. Em troca, a entidade apoia o aperfeiçoamento
dos benefícios sociais e trabalhistas e dos sistemas de cotas para menor deficiente e
menor aprendiz para melhorar a segurança econômico-financeira do trabalhador.

Outras reivindicações
A CNI reivindica a ampliação e a melhoria da infraestrutura do país, para eliminar a
perda de competitividade. A recuperação, segundo a entidade, pode ser acelerada com
qualidade regulatória e ampliação da participação privada nos investimentos e na
prestação dos serviços. Os empresários também pedem uma política industrial
consistente e integrada, que estimule a inovação e as exportações.
Por fim, o relatório destaca medidas que dependem exclusivamente das próprias
empresas, como a melhoria da gestão empresarial, a intensificação das atividades de
inovação e a maior integração com a cadeia internacional de produção. Entre as metas,
estão a elevação da nota do Brasil em qualidade da gestão de 5,3 para 7,5, a mudança
da taxa de inovação de 36,4% para 45%, o aumento do número de empresas que
qualificam os trabalhadores e a elevação da quantidade de empresas industriais que
atuam no comércio exterior, de 13.057 para 15 mil.
Urgência
Segundo a entidade, as medidas para reformular a economia brasileira são necessárias
e urgentes. O relatório citou dados do Fórum Econômico Mundial (grupo de
empresários e líderes políticos que se reúne todos os anos na Suíça) segundo os quais
o Brasil caiu da 48ª posição em 2013 para o 80º lugar em 2017 no ranking global de
competitividade. Um estudo da própria CNI mostra que, de 2006 a 2016, a
produtividade brasileira cresceu apenas 5,5%, contra 11,2% na Argentina e 16,2%
nos Estados Unidos.
Pedidos de falências caem 19,8% nos 12 meses até fevereiro, diz Boa Vista
SCPC
06/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
Os pedidos de falências de empresas acumularam uma queda de 19,8% no período de
12 meses até fevereiro comparado com igual período no ano passado. Os dados são
de um levantamento divulgado nesta segunda-feira, 5, pela Boa Vista SCPC (Serviço
Central de Proteção ao Crédito).
As falências decretadas, segundo a mesma base de comparação, subiram 7,9%,
enquanto para os pedidos de recuperação judicial e recuperações judiciais deferidas
foram observadas quedas de 14,3% e 14,5%, respectivamente.
Na comparação mensal os pedidos de falência cresceram 31,8% em relação a janeiro
de 2018.
As falências decretadas caíram 32,4%, enquanto houve avanço em pedidos de
recuperação judicial, de 81,9%, e recuperação judicial deferidas, de 39,0%.
Indústria brasileira: a melhora no ranking internacional
06/03/2018 – Fonte: IEDI
De volta ao azul: o Brasil no ranking mundial da indústria
O ano de 2017 marcou o início da reação da indústria, muito embora seja possível
afirmar que faltou vigor a este movimento diante da magnitude das quedas sofridas
nos três anos anteriores e da aceleração que o setor registrou no mundo como um
todo. A produção industrial brasileira fechou o ano passado com alta de 2,5% frente
ao ano anterior. Se considerarmos os dados com ajuste sazonal, o resultado geral foi
de +2,9% em igual comparação.
Deste modo, a indústria brasileira cresceu, mas permaneceu abaixo do desempenho
da indústria mundial. Segundo estimativas do CPB Netherlands Bureau for Economic
Policy Analysis, no acumulado de janeiro a dezembro de 2017 o setor avançou 3,5%

no mundo, puxado principalmente pela Ásia emergente (+5,6%) e, dentre as
economias avançadas, pelo Japão (+4,5%). Em oposição, coube à indústria da
América Latina o pior desempenho (-0,8%) – a única região a apresentar retração em
2017.
A partir dos dados coletados pela OCDE, Eurostat e pelo National Bureau of Statistics
of China, o IEDI elaborou um ranking internacional de crescimento da indústria geral
com 48 países. Para que o tamanho da amostra fosse o maior possível, optou-se por
trabalhar apenas com as séries com ajuste sazonal, ainda que as comparações
utilizadas sejam frente ao mesmo período do ano anterior. Usualmente, o IBGE calcula
as comparações interanuais a partir das séries sem ajuste.
O dinamismo industrial do Brasil, em 2017, foi suficiente para retirar o país das piores
colocações no ranking internacional do setor. O Brasil ocupava em 2016 a 47ª
colocação, referente a um desempenho de -6,7% no ano como um todo, ficando atrás
apenas da Islândia. A recuperação em 2017 fez com que o país galgasse posições e
atingisse a 30º colocação, isto é, um avanço de nada menos do que 17 posições.
Cabe observar que em função da celeridade na divulgação dos dados da indústria pelos
institutos de pesquisa estatística de cada país, o cômputo do resultado acumulado em
2017 para alguns casos considera o período janeiro-novembro, enquanto que para a
maioria dos países, como o Brasil, o período de referência é janeiro-dezembro. Com o
ano praticamente completo, pouca influência esse aspecto exerce sobre o ranking.
Assim, não pertencemos mais ao grupo de países com indústria em retração, mas
ainda continuamos longe das primeiras colocações do ranking. O desempenho de 2017
não foi capaz de superar a taxa de crescimento mediana da amostra considerada pelo
IEDI (+3,6%). Ficamos, então, na metade da amostra que reúne os países menos
dinâmicos. Este é mais um aspecto a sugerir uma reativação muito modesta da
indústria brasileira.
Porém, funciona como atenuante o fato de que o Brasil ficou muito próximo de outras
potências industriais no ranking de 2017, com um resultado industrial superior ao
delas. Os EUA, por exemplo, ficaram na 34ª colocação com uma alta de 2,0% na
produção industrial. A Coreia do Sul, um país de grande expressão industrial no
mundo, ocupou, por sua vez, a 38º colocação devido a uma expansão de 1,2% em
sua indústria.
Outros países importantes também ficaram abaixo do resultado do Brasil, como França
(31º) e Reino Unido (33º), além de Rússia (39º), Chile (41º) e México (43º), entre
outros. Em contrapartida, vale observar que em nenhum desses casos mencionados
anteriormente o declínio industrial em 2016 foi tão forte quanto o brasileiro (-6,7%),
nem vinha se prolongando por tanto tempo.
Acima do Brasil, a seu turno, encontram-se muitos países europeus, cujas economias
aceleraram seu crescimento em 2017, e as potências da Ásia. Com um resultado muito
próximo do brasileiro, ficaram Espanha (29º) e Itália (28º). A indústria da Índia ao
crescer 3,6% em 2017 colocou o país na 25º colocação. Melhores posicionados no
ranking ficaram Alemanha (22º), Portugal (17º) e Japão (15º).
Além da China, que obteve o 8º melhor desempenho industrial em 2017 (+6,6%), os
dez melhores colocados do ranking se referem a economias do leste europeu, como
Romênia (+9,2%), Letônia (+8,5%) e Eslovênia (+8,0%) nas três primeiras posições.
Estes países, assim como outros da região, se beneficiaram muito do maior dinamismo
da União Europeia, já que muitos deles funcionam como “fábricas” de suas grandes
potências, como a Alemanha. Além disso, esses países também vêm registrando um
ritmo acelerado de crescimento econômico, alavancado por investimentos de capital

fixo, financiados com recursos da União Europeia e estimulados pela adoção de
políticas macroeconômicas expansionistas.

MDIC descarta perdas significativas nas exportações após nova operação da
PF
06/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
O ministro interino da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, descartou
nesta segunda-feira, 5, um impacto significativo na balança comercial brasileira
provocado pela deflagração de mais uma fase da operação Carne Fraca, que investiga
a adulteração de laudos pela BRF para burlar a fiscalização sanitária.
“Temos a convicção de que não haverá maiores prejuízos para as exportações
brasileiras”, comentou o ministro depois de visitar a Abrin, feira organizada pela
indústria de brinquedos na zona norte da capital paulista.
Jorge, após lembrar que a operação de hoje contou com a participação do Ministério
da Agricultura, destacou que o País conseguiu mostrar após a primeira fase da Carne
Fraca, realizada em março do ano passado, que as fraudes foram isoladas em
“pouquíssimos frigoríficos”.

O ministro interino da Indústria fez ainda comentários sobre a decisão do governo
norte-americano de sobretaxar as importações de aço e alumínio. Ele disse que, em
encontro na semana passada, levou ao secretário de Comércio dos Estados Unidos,
Wilbur Ross, a mensagem de que o aço brasileiro não representa qualquer tipo de
risco à indústria e segurança nacional daquele país.
“Pelo contrário, temos uma indústria complementar entre ambos os países. Somos o
principal importador de carvão dos Estados Unidos, que é processado aqui e volta para
lá como aço semiacabado, fomentando a própria siderurgia americana em produtos
em que os Estados Unidos não têm capacidade de atender a toda a demanda local”,
comentou o ministro.
Jorge evitou falar sobre o Rota 2030, política automotiva que está em discussão no
governo para substituir o Inovar-Auto, regime condenado pela Organização Mundial
do Comércio (OMC). O projeto, lembrou, saiu de sua pasta e está agora na Casa Civil.
Sindigás: Petrobras anunciará queda entre 4,1% e 4,4% para o GLP
industrial
06/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
O Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo
(Sindigás) informou nesta segunda-feira, 5, que a Petrobras vai reduzir o GLP
Industrial em 4,1% e 4,4%, dependendo do polo de suprimento, a partir de terçafeira, 6.
De acordo com o Sindigás, apesar da queda, o combustível ainda ficará 27,24% acima
da paridade de importação e 29,52% mais caro do que o gás comercializado em
embalagens de até 13kg (gás de cozinha).
“A entidade reforça que a falta de uma política de preços para o GLP empresarial faz
persistir essa diferença de preços entre o GLP residencial e o empresarial e, ainda, o
ágio cobrado pela Petrobras em relação ao preço praticado no mercado internacional
para o produto”, informou a entidade em nota.
Em fevereiro a estatal já havia reduzido o preço do GLP Industrial em 4,6%.
Expectativa de economia com reoneração da folha recua 30%
06/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Um dos fatores que explicam a redução é a recuperação da atividade
econômica

A economia esperada pelo governo com a reversão do programa de desoneração da
folha de pagamentos recuou para R$ 6,171 bilhões neste ano, informou nesta
segunda-feira (5) a Receita Federal.
A nova estimativa é quase 30% inferior à projeção de R$ 8,8 bilhões, feita pelo
governo há pouco mais de três meses. A economia ocorreria com a retirada do
benefício para mais de 50 setores.

Um dos fatores que explicam a redução é a recuperação da atividade econômica. Isso
tem desestimulado a adesão de muitas empresas que poderiam ser atendidas pela
desoneração, mas optaram pela tributação tradicional.
Criada em 2011, a política permite que empresas de 56 setores deixem de pagar a
contribuição previdenciária de 20% sobre a folha de pagamentos. Em troca, recolhem
um percentual que varia de 1% a 4,5% do faturamento.
Com a retomada da economia (e das vendas), muitas empresas têm percebido que
pagariam mais imposto recolhendo um percentual da receita. Assim, em um ano (entre
outubro de 2016 e outubro de 2017, dado mais recente disponível), 7.000 empresas
saíram espontaneamente do regime de desoneração.
A redução também se explica pela proposta do relator Orlando Silva (PC do B-SP) de
manter mais setores do que deseja a equipe econômica na desoneração.
No ano passado, o governo tentou aprovar uma medida provisória com apenas três
setores no programa: construção civil, transporte público urbano e comunicações
(entre os quais jornais e TVs).
Sem apoio, porém, a MP expirou e um projeto de lei passou a tramitar na Câmara dos
Deputados. Silva já indicou que pretende manter dez setores, além dos já elencados
pelo governo, no programa, com o argumento de que são grandes empregadores
Uma pessoa morre a cada quatro horas e meia no Brasil, vítima de acidente
de trabalho
06/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
Segundo o Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, entre 2012 e 2017,
a Previdência Social gastou mais de R$ 26,2 bilhões com o pagamento de auxíliosdoença, aposentadorias por invalidez, auxílios-acidente e pensões por morte de
trabalhadores brasileiros

Entre o começo de 2017 e as 14h do dia 05 de março, foram registradas 675.025
comunicações por acidentes de trabalho (CATs) e notificadas 2.351 mortes de
trabalhadores.
No Brasil, desde o início de 2017, um trabalhador morreu vítima de acidente de
trabalho a cada quatro horas e meia. Os dados foram revelados nesta segunda-feira
(5) pelo Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, desenvolvido pelo
Ministério Público do Trabalho (MPT) e pela Organização Internacional do Trabalho
(OIT).
De acordo com o observatório entre o começo do ano passado e as 14h de hoje, foram
registradas 675.025 comunicações por acidentes de trabalho (CATs) e notificadas
2.351 mortes. Ainda segundo a instituição, entre 2012 e 2017, a Previdência Social
gastou mais de R$ 26,2 bilhões com o pagamento de auxílios-doença, aposentadorias
por invalidez, auxílios-acidente e pensões por morte de trabalhadores.

Para o procurador do trabalho e co-coordenador do laboratório de gestão SmartLab de
Trabalho Decente Luís Fabiano de Assis, isto representa que o país perde, anualmente,
4% do seu Produto Interno Bruto (PIB) com gastos decorrentes de “práticas pobres
em segurança do trabalho”.
Ponta do iceberg
Segundo Assis, no ano passado, estas perdas gerais à economia com acidentes de
trabalho foram equivalentes a cerca de R$ 264 bilhões. Para os procuradores do
trabalho, no entanto, os números “alarmantes” são apenas a “ponta do iceberg”, não
representando a real dimensão do problema.
O procurador do trabalho ainda acrescenta que as notificações não vêm caindo.
“Quando analisamos o número de [trabalhadores] expostos [ao risco de acidente], o
número de contratos de trabalho existentes, o número de acidentes não caiu em
comparação a 2016. Ele se manteve estável”.
A Agência Brasil procurou Ministério do Trabalho e a Previdência Social, mas os órgãos
não se manifestaram até a publicação desta reportagem.
Acidentes por setor
Por setor, as notificações de acidente de trabalho foram mais frequentes no ramo
hospitalar e de atenção à saúde, público e privado, onde foram registradas 10% das
CATs. Na sequência aparecem o comércio varejista (3,5%); a administração pública
(2,6%); Correios (2,5%) e a construção (2,4%), seguido pelo transporte rodoviário
de cargas (2,4%).
Entre os profissionais mais vitimados estão os que trabalham em linhas de produção;
os técnicos de enfermagem; faxineiros; serventes de obras e motoristas de
caminhões. Quem trabalha em contato com máquinas e equipamentos tem mais
chances de se acidentar e de sofrer ferimentos mais graves.
De acordo com o MPT e a OIT a divulgação dos dados não tem como objetivo expor
os empregadores, mas estimular as discussões sobre como reduzir os riscos de
acidentes do trabalho.
“Os acidentes de trabalho envolvem um problema de saúde pública, econômico e
previdenciário – em um momento em que se discute a necessidade de reformar
[alterar as regras da] Previdência Social. Há perdas de vidas, perdas para as famílias,
para a economia e um aumento do número de ações na Justiça”, ponderou Assis.
Notificações
O procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Curado Fleury, enfatizou que os índices de
acidentes laborais e de adoecimentos em função do trabalho são extremamente
preocupantes. Fleury diz que a maioria dos acidentes não são notificados, contrariando
a legislação trabalhista.
“É importante que as empresas, os trabalhadores e o próprio governo se
conscientizem. Que as políticas públicas sejam direcionadas para garantir que os
trabalhadores possam voltar para casa vivos e saudáveis”, disse Fleury, criticando a
“cultura” de que o trabalhador acidentado deixa de ser responsabilidade dos
empregadores para se tornar um problema da Previdência Social.
“Temos demonstrado que, em muitas áreas, estes acidentes ocorrem por
descumprimento de normas de segurança e saúde por parte das próprias empresas.
Tecnicamente, não poderiam sequer ser classificados como acidentes de trabalho, mas
sim como acidentes que ocorrem por culpa das empresas”, comentou Fleury,
explicando que o MPT e a Advocacia-Geral da União (AGU) têm buscado, na Justiça,
responsabilizar as empresas pelo pagamento de pensões e benefícios previdenciários.
“Não é justo toda a sociedade arcar com estas despesas”, finalizou o procurador-geral.

Setor de vendas diretas encerra 2017 com recuo de 1,1% em negócios
06/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
O setor de vendas diretas encerrou o ano de 2017 com uma queda de 1,1% no volume
de negócios para R$ 45,2 bilhões, informou nesta segunda-feira, 5, a Associação
Brasileira das Empresas de Vendas Diretas (ABEVD). Segundo a entidade, o número
de empreendedores ativos caiu para 4,1 milhões, um recuo de 3,6%, enquanto o
volume de itens comercializados teve diminuição de 3,6%, para 1,987 milhão.
Em nota, a diretora executiva da ABEVD, Roberta Kuruzu, destaca que o setor dá sinais
de que está entrando em um período de estabilização. “As vendas diretas seguem de
perto a situação econômica do País.
Quando há muito desemprego, cresce o número de pessoas que empreendem para
manter a renda. E quando o desemprego diminui, muitos optam por continuar na área
para melhorar os seus ganhos pessoais e da família, além de terem um aumento na
sua capacidade de consumo”, afirma.
Para a executiva, a queda do volume de negócios não reflete as perspectivas das
associadas, que se mantêm positivas para 2018. Entre as razões, ela cita, a
recuperação econômica e a confiança de que o setor desfruta no Brasil. “A ABEVD vê
uma tendência de melhora no setor durante o ano e um crescimento da
profissionalização dos empreendedores de vendas diretas”, diz.
“O que vemos é um canal ainda em expansão, com possibilidade de distribuição de
diferentes produtos e serviços e que agora já conta com mais empreendedores que
vivem apenas dele e precisam pensar seus negócios de forma cada vez mais
profissional. E este é um dos aspectos que nos fazem ter uma perspectiva bastante
animadora para este ano”, diz Roberta na nota.
Anfavea acredita em Rota 2030 ainda em 2018 e fala em nova reunião com
Temer
06/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores
(Anfavea), Antonio Megale, afirmou nesta segunda-feira, 5, que acredita que o Rota
2030 seja anunciado ainda em 2018, mesmo depois de alguns adiamentos. Ele disse
que já há uma nova reunião marcada com o presidente da República, Michel Temer,
mas não quis revelar a data.
“Há boa chance de sair ainda neste governo. Pode ser que não saia integralmente,
mas pelo menos parcialmente”, disse o executivo.
O que não pode ficar para o ano que vem, afirmou Megale, é a definição dos incentivos
fiscais para as montadoras, em troca de investimentos em pesquisa e
desenvolvimento. “Isso não pode atrasar”, comentou.
O tema é o principal entrave para a definição das regras do programa.
Para Abeifa, Rota 2030 não é prioridade do governo e não tende a sair em
2018
06/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
Um dos participantes das discussões em torno do Rota 2030, o presidente da
Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos
Automotores (Abeifa), José Luiz Gandini, afirmou nesta segunda-feira, 5, que o atraso

no anúncio do programa demonstra que o tema não é uma prioridade para o governo.
“Eu acho que não sai este ano”, disse.
O Rota 2030 está sendo elaborado para ser a nova política para o setor automotivo,
no lugar do Inovar-Auto, que expirou em 31 de dezembro de 2017.
A discussão para o novo programa começou no primeiro semestre no ano passado e o
anúncio estava previsto inicialmente para o fim do ano passado.Sem uma definição
em questões ligadas a incentivos fiscais, o anúncio ficou para fevereiro, o que não
ocorreu. Não há mais prazo.
Na visão de Gandini, o Rota 2030 atrasou em um primeiro momento porque a
prioridade do governo era aprovar a reforma da Previdência. Depois, passou a ser
livrar o presidente Michel Temer das denúncias da Procuradoria-Geral da República. E
agora é a questão da segurança no Rio de Janeiro. “O norte do governo não é o Rota
2030”, afirmou.
Para ele, o governo está empurrando a questão com a barriga porque entende que a
indústria automobilística não precisa que o Rota 2030 seja anunciado agora. Além
disso, afirmou, o novo titular do Ministério da Indústria, Marcos Jorge de Lima, não
tem força política para enfrentar o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em defesa
das montadoras. “Nós sabemos que quem manda no País hoje é o Meirelles. Está tudo
na mão da Fazenda”, disse.
Para Gandini, Meirelles está decidido em não dar incentivos fiscais para o setor. O
empresário afirmou também que tanto o ministro da Indústria quanto Meirelles devem
deixar os cargos para disputar as eleições, o que causará um novo atraso nas
discussões.
2,4% detêm mais da metade das isenções de IR
06/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
Os 2,4% mais ricos entre os declarantes do Imposto de Renda Pessoa Física no ano
passado detêm R$ 463,87 bilhões em rendimentos isentos de tributação – o
equivalente a 55% do total de R$ 844 bilhões que ficaram livres do imposto em 2017.
O levantamento feito pelo ‘Estadão/Broadcast’ a partir de dados da Receita Federal
revela o tamanho das distorções na tributação do Imposto de Renda no Brasil.
A proporção de isenção sobre o rendimento total é maior quanto mais rico é o
contribuinte. Segundo dados da Receita, quem ganhou mais de R$ 70,4 mil mensais
em 2016 teve cerca de dois terços da renda isentos de tributação. “Fala-se muito de
benefícios como isenção de lucros e dividendos, mas não é só o setor privado. Não são
só os empresários.
É um conjunto de benefícios que estão no topo da pirâmide. No funcionalismo há um
volume enorme de isenções que também são concentradoras de renda”, diz Rodrigo
Orair, especialista em tributação e diretor da Instituição Fiscal Independente (IFI) do
Senado.
Como mostrou o Estadão/Broadcast, quase um terço da renda da elite do
funcionalismo público, formada pelos membros do Judiciário, Ministério Público e
Tribunais de Contas, está isento de IRPF. Em 2016, cada juiz, procurador, ministro ou
conselheiro de tribunal de contas do País recebeu em média R$ 630 mil, sendo cerca
de R$ 180 mil livres de qualquer tributação. Boa parte dessa isenção é alimentada por
“penduricalhos” como o auxílio-moradia e a ajuda de custo.
Para o diretor da IFI, é normal que uma parcela de servidores receba auxílios, mas ele
defende que esses pagamentos precisam ser controlados e transparentes. “O que

vemos é que isso cresceu demais e você começa a abrir margem para benefícios que
são injustificáveis. Aí tem que separar. Se é indenização, tem que ter contrapartida,
prestação de contas e um pouco de razoabilidade. Se é remuneração disfarçada, tem
que ser tratada como salário. Se é salário, tem que ser tributado e tem que estar
sujeito ao teto remuneratório”, afirma.
Segundo Orair, o Brasil precisa urgentemente fazer uma reforma do IRPF para diminuir
a concentração de isenções nas mãos dos mais abastados. Segundo ele, sem essa
discussão, as propostas recorrentes de correção da tabela do IR ou de criação de uma
nova faixa de tributação com alíquota de 30% ou 35% (hoje, a faixa mais elevada é
de 27,5%) são contraproducentes e não resolvem as desigualdades de tratamento
entre os contribuintes. “Quando cria a nova faixa, acaba não atingindo os beneficiários
da isenção tributária.”
Além disso, esse aperto na tabela poderia, na visão do economista, incentivar
trabalhadores com carteira assinada, que têm seus salários tributados, a migrarem
para a atuação como pessoa jurídica – a chamada “pejotização” -, com rendimentos
isentos de IR. Orair lembra que, nas décadas de 8 e 90, havia uma visão global de
que os benefícios tributários concedidos a quem estava no topo da pirâmide se
converteria em investimento e crescimento. A realidade, porém, mostrou que isso não
ocorreu, e os países agora começaram a rever essa tendência.
Com medo de mudanças na Previdência, brasileiro se aposenta ainda mais
cedo
06/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
Brasileiros que se aposentaram por tempo de contribuição em 2017 eram mais jovens
do que quem solicitou o benefício em 2016, segundo dados da Secretaria de
Previdência obtidos pelo ‘Estadão/Broadcast’. Entre as mulheres, a idade média na
concessão da aposentadoria caiu de 53,25 para 52,8 anos. Entre os homens, essa
idade passou de 55,82 para 55,57 anos.
Os resultados interromperam uma tendência longa, embora gradual, de aumentos na
idade média de concessão das aposentadorias. A última vez em que houve queda foi
em 2008, entre homens, e em 2005, entre mulheres. Do total de 1,4 milhão de
aposentadorias concedidas no ano passado, 470 mil foram por tempo de contribuição.
A aposentadoria precoce onera as contas públicas porque a expectativa de vida dos
brasileiros é maior do que no passado, ou seja, o beneficiário tende a ficar mais tempo
recebendo os valores do INSS. Segundo o IBGE, uma mulher aos 53 anos tende a
viver outros 30. Já a expectativa de sobrevida de um homem de 55 anos é de mais 24
anos.
A idade média de aposentadoria no Brasil é menor do que entre os países-membros
da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que é
superior a 64 anos no caso de homens. Em 2017, o rombo no INSS atingiu o recorde
de R$ 182,45 bilhões.
Segundo o secretário de Previdência, Marcelo Caetano, o problema não é apenas o
recuo da idade mínima, mas o fato de que ela tem se mantido no mesmo patamar na
última década. Isso indica que os trabalhadores não estão mais postergando o pedido
de aposentadoria como esperava o governo com regras como o fator previdenciário
(que reduz o valor do benefício quanto mais novo é o segurado) ou a fórmula 85/95
(que concede 100% do salário de contribuição a quem espera uma soma de idade e
tempo de serviço). “Isso reforça a necessidade de se ter idade mínima de
aposentadoria no Brasil”, diz Caetano.

A reforma da Previdência foi engavetada pelo presidente Michel Temer por falta de
apoio suficiente no Congresso e por causa da intervenção federal na segurança do Rio
– medida que impede alterações na Constituição. A proposta previa idades mínimas
iniciais de 53 anos para mulheres e 55 anos para homens, com aumento gradual ao
longo de duas décadas até chegar a 62 anos para mulheres e 65 para homens. Hoje,
quem se aposenta por tempo de contribuição não precisa cumprir nenhuma idade
mínima.
A discussão da reforma ao longo de 2017 e o medo de mudanças podem ter levado
muitas pessoas a uma corrida para solicitar a aposentadoria, reduzindo a idade média
da concessão do benefício, avalia o economista Pedro Nery, consultor legislativo do
Senado e especialista em Previdência. “Quem já tinha preenchido os requisitos não
seria afetado pela reforma e poderia esperar até conseguir uma aposentadoria mais
vantajosa, mas o desconhecimento tende a provocar o movimento de antecipação”,
afirma o técnico.
Ilan diz que não ficou frustrado com reforma porque votação é algo complexo
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O presidente do Banco Central (BC) Ilan Goldfajn, disse nesta segunda-feira, 5, que
não se sentiu frustrado com o adiamento da reforma da Previdência. O processo de
discussão e votação da reforma foi suspenso na Câmara por conta da intervenção
federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro. Segundo o texto constitucional, em
períodos de intervenções não se pode nem discutir Propostas de Emendas à
Constituição (PECs).
“Não fiquei frustrado porque sei que votação é algo complexo”, disse o presidente do
BC. Mas ele não deixou de dizer que a reforma é algo necessário para o Brasil
estabilizar suas contas públicas.
Ilan concedeu entrevista na manhã desta segunda-feira à Rádio CBN, em São Paulo.
Mandatos
O presidente do Banco Central rejeitou a ideia de dois mandatos, com duas metas
(inflação e crescimento), para a instituição cumprir. Em entrevista à Rádio CBN, Ilan
justificou a posição contrária à sugestão para que autarquia passe a ter dois mandatos
pelo risco de judicialização caso uma das metas não seja atingida.
Para ele, ou o BC busca cumprir a meta de inflação ou tenta buscar a meta de
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).
A ideia de se atribuir duplo mandato ao BC consta do mesmo projeto do senador
Romero Jucá (PMDB-RR) que propõe conferir autonomia ao BC, com mandatos fixos
para os presidentes do BC alternados com os mandatos de presidentes da República,
como ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos.
“Em relação ao duplo mandato, há um equívoco porque meta de crescimento, meta
de desemprego é uma meta do governo todo. É uma meta da política fiscal, é uma
meta de vários ministérios. É uma meta de todo mundo porque crescimento depende
de produtividade, depende da capacidade e ser mais eficiente”, disse Ilan.
Ele admitiu, no entanto, que o BC nunca deixa de olhar o crescimento. “Quando você
estabiliza a inflação, quando você faz a taxa de juro cair tem um benefício para todos.
Quando a economia fica mais estável, investe mais. Então o BC, na sua função básica,
que é controlar a inflação e estabilizar o sistema financeiro, já contribui para o
crescimento”, afirmou Ilan, acrescentando que “o que não dá é dar para o BC duas
metas simultâneas que podem confundir”.

“E você sabe como é no Brasil, acaba
judicializando. Ah, cumpriu essa meta, mas não
cumpriu a outra. Esse ano é eleitoral, quero
que você cumpra a de crescimento, esqueça a
de inflação. Não dá. Vamos ser bem claros: é
uma meta de inflação e essa leva a crescimento
maior”, disse o presidente do Banco Central.
Criptomoedas
Ilan Goldfajn voltou a afirmar em entrevista à
Rádio CBN que as criptomoedas não contam
com lastros e regulamentação de nenhum
banco central no mundo. “Criptomedas não são
lastreadas por bancos centrais em lugar
nenhum do mundo”, reiterou o banqueiro central.
Segundo o presidente do BC, estas moedas virtuais – entre elas a o bitcoin – são muito
voláteis, podendo oferecer ganhos expressivos e perdas muito grandes. “Por favor,
não penhorem suas casas baseados em criptomoedas”, alertou o presidente do BC.
Meirelles
Ilan evitou emitir sua opinião sobre uma possível candidatura do ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles, à Presidência da República. “Eu deixo esse assunto para ele”, disse.
Afirmou ainda que, por força de ofício, o BC não discute política.
Perguntado sobre o que achava do fato de ter seu nome ventilado para substituir
Meirelles no comando da Fazenda, caso o ministro resolva deixar o cargo para
concorrer à eleição para presidente da República, Ilan disse: “Estou bem no BC e tenho
uma tarefa a cumprir.”
“Tenho uma tarefa inacabada e gostaria de continuar a fazê-la”, afirmou Ilan. Ele
afirmou que ninguém bateu a sua porta sugerindo a possibilidade dele vir a substituir
Meirelles na Fazenda.
Quais lições para o restante do ano podem ser tiradas do desempenho dos
Mercados em fevereiro?
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Quais lições para o restante do ano podem ser tiradas do desempenho dos
Mercados em fevereiro?
O desempenho dos mercados no mês de fevereiro reflete o que devemos esperar para
o restante do ano. O mês surpreendeu a todos com um início tenebroso marcado por
fortes quedas nos mercados mundiais de ações, teve momentos de euforia, mas
encerrou apresentando um bom resultado para os mercados de risco.

Ao contrário do que ocorreu no ano passado, os índices de ações de pequena
capitalização (SMLL) e de ações pagadoras de dividendos (IDIV) foram um dos piores
investimentos do mês.

Esse resultado vem como reflexo da cautela dos investidores internacionais com esse
segmento, devido à elevação das taxas de juros nos EUA como reflexo do receio dos
investidores com a trajetória da inflação naquele país. Ações pagadoras de dividendos
são muitas vezes comparadas a títulos de renda fixa perpétuos, ou seja, sem um
vencimento. Nesse sentido, tendem a sofrer mais com altas de juros, assim como
títulos de renda fixa.
Avaliando o desempenho dos índices nos meses de fevereiro dos últimos anos,
curiosamente percebe-se que o ouro, sazonalmente, foi um destaque em todos eles.
O resultado do mês nos deixa três lições que devemos atentar para os próximos meses
do ano afim de obter os melhores resultados.
Volatilidade
Durante o mês de fevereiro, o Ibovespa, principal índice da bolsa de valores brasileira
B3, chegou a apresentar uma queda de mais de 4,7% nos primeiros 10 dias, subiu
3,23% até três dias antes de encerrar o mês, mas encerrou o ano com uma leve alta
de 0,52% de alta. Apesar do humor dos investidores estrangeiros com mercados
emergentes e com o Brasil, o cenário mais negativo internacionalmente, retirou o
brilho nos últimos dias do mês.
Um reconhecido efeito da volatilidade é que ela evolui em degraus, ou seja, quando
ela sobe, tende a ficar elevada por um tempo. Portanto, espere que este cenário de
alta volatilidade permaneça pelo resto do ano. Essa maior oscilação é esperada tanto
pelas incertezas internacionais com relação ao cenário de juros americanos, assim
como pelo ambiente eleitoral incerto que passaremos.
Mas a volatilidade traz o benefício de oportunidades para rebalancear o portfólio,
investindo nos momentos de baixa.
Paciência
O mês de janeiro de 2018 foi marcado por forte alta do Ibovespa. Essa alta, estimulou
muitos investidores a aplicar em bolsa. Entretanto, a paciência mostrou que aqueles
que esperaram um pouco para investir foram beneficiados com uma oportunidade de
entrada com a queda das ações até meados de fevereiro.
O ano de 2018 deve repetir estas oportunidades e a paciência será premiada. Não
tenha pressa para rebalancear o portfólio fugindo das baixas taxas de juros. Realize o
movimento de forma escalonada e lembre o que falei sobre qual é o melhor período
para comprar bolsa no link.
Diversificação
Como temos comentado, as baixas taxas de juros estão impulsionando os investidores
a procurarem alternativas para obter melhor rentabilidade. Entretanto, mesmo depois
das fortes reduções, as taxas de juros brasileiras ainda são atrativas e ativos de renda
fixa devem sempre fazer parte do portfólio como forma de suavização do risco.
Como forma de diversificação do portfólio, sugiro avaliar os fundos multimercados que
são apresentados nas tabelas acima com o índice IHFA. Veja que esse índice é um dos
que apresenta a melhor relação retorno/ risco. Nesse cenário de alta volatilidade, nada
melhor que deixar para um profissional a escolha dos melhores momentos para entrar
e sair dos mercados.
Outro ativo que se mostra um destaque em fevereiro e que deve ser acompanhado
para diversificação ao longo do ano, são os fundos de investimentos imobiliários (IFIX).
Portanto, para o resto do ano, fique atento para oportunidades que podem surgir com
as oscilações do mercado, tenha paciência para não entrar no mercado logo depois de
altas fortes e diversifique seu portfólio.

Definição dos índices na tabela:
Renda Fixa
Poupança – Aplicação de renda fixa comercializada pelos bancos que rende TR+0,5%
ou TR+70% da Selic quando essa taxa estiver menor que 8,5% ao ano.
CDI – O Certificado de Depósito Interbancário é negociado apenas entre os bancos. A
Cetip calcula a taxa média e essa taxa é utilizada para atualização de diversas
aplicações como CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures e outros.
IMA-B – Índice calculado pela Anbima que representa a valorização de uma carteira
de todos os títulos públicos federais indexados ao IPCA.
IMA-B5 – Índice calculado pela Anbima que representa a valorização de uma carteira
de todos os títulos públicos federais indexados ao IPCA com vencimento menor que 5
anos.
IMA-B5+ – Índice calculado pela Anbima que representa a valorização de uma carteira
de todos os títulos públicos federais indexados ao IPCA com vencimento maior que 5
anos.
IRFM – Índice calculado pela Anbima que representa a valorização de uma carteira de
todos os títulos públicos federais prefixados.
IHFA – Índice calculado pela Anbima que representa a valorização de uma carteira de
fundos multimercados.
Renda variável
Ibovespa – Índice calculado pela B3 que representa uma carteira teórica de ações com
maior negociabilidade e valor de mercado na BM&FBOVESPA.
IDIV – Índice calculado pela B3 que representa uma carteira teórica de ações que que
se destacaram em termos de remuneração dos investidores, sob a forma de dividendos
e juros sobre o capital próprio.
SMLL – Índice calculado pela B3 que representa uma carteira teórica de ações de
empresas de menor capitalização na BM&FBOVESPA.
S&P 500 – Índice que representa uma carteira teórica de 500 ações de maior valor de
mercado americanas.
IFIX – Índice calculado pela B3 que representa uma carteira teórica dos fundos
imobiliários negociados nos mercados de bolsa e de balcão organizado da
BM&FBOVESPA.
Dólar – Representa a variação do câmbio Reais/ Dólar.
Euro.Real – Representa a variação do câmbio Reais/ Euro.
Emissões de COE crescem 36% em 2017; entenda esse investimento
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Um produto financeiro relativamente novo – no mês passado, completou quatro anos
-, ganhou destaque nas prateleiras de bancos e corretoras em 2017. Com a vantagem
de combinar a segurança da renda fixa com os ganhos da renda variável, o Certificado
de Operações Estruturadas (COE) atrai investidores que querem se aventurar em
ações sem “perder dinheiro” ou investir no exterior a custos menores. A desvantagem
é abrir mão da liquidez – e correr o risco de resgatar apenas o investimento inicial,
sem nenhum centavo a mais.

O COE é uma aplicação que mistura diferentes produtos – renda fixa, ações e até
ativos mais sofisticados, como derivativos. Cada COE tem uma estratégia específica,
que pode ser “apostar” na alta do dólar ou na queda dos juros. A segurança vem pelo
fato de boa parte dos COEs garantir o valor nominal da aplicação. Por exemplo: se um
COE estiver atrelado à alta da Bolsa e ela recuar, o investidor recebe de volta no
vencimento o que aportou.
As emissões de COE cresceram 36% em 2017, com estoque de R$ 12,5 bilhões. Em
2016, a maioria (36,9%) era atrelada a câmbio. Já em 2017, com queda de inflação e
juros, houve forte alta dos produtos atrelados a índices internacionais – a participação
saltou de 1,69% para 22,84% – e a cestas de ativos, como ações, que representaram
17,20%.
O diretor da tesouraria do Bradesco, Paulo Waack, lembra que, no início, eram
predominantes COEs de dólar, dada a volatilidade – no segundo trimestre de 2015, o
dólar ultrapassou a marca de R$ 4. Também cresceu bastante a oferta de COEs de
inflação, que naquele ano alcançou dois dígitos. “Já em 2017, aumentou a participação
de ações brasileiras, e no último trimestre, a busca por ativos no exterior.”
O capital garantido é um chamariz. “É um produto que pode atender a todo tipo de
perfil”, diz o gestor da área de derivativos do Santander, Simon Peled. O banco tem
R$ 2,28 bilhões em estoque e espera crescer 30% neste ano, ante 45% em 2017.
A comercialização de COEs, porém, não é mais restrita aos bancos. “Há um ano e meio
foi liberada a distribuição por terceiros, como corretoras – e bancos estrangeiros
também passaram a emitir”, explica Fábio Zenaro, superintendente de produtos da
B3.
A entrada das corretoras na jogada ajudou a tornar o produto mais acessível – hoje,
já pode ser adquirido a partir de R$ 1 mil. Em 2017, as corretoras foram responsáveis
pela comercialização de 35% das novas emissões.
“Em janeiro de 2017, tínhamos cinco produtos na plataforma. Hoje temos 30”, diz
Victor Mansur, sócio e diretor da mesa de produtos estruturados da XP Investimentos.
Ele afirma que a modalidade mais vendida nos últimos meses é o COE de cotas de
fundos estrangeiros. “O investidor pode ficar alavancado – ganhar quatro vezes e meia
a valorização de um fundo europeu.”
Outra forma de usar o produto para colocar o pé lá fora é via COEs de ações (veja
infográfico). Um que se popularizou foi o de empresas estrangeiras de tecnologia,
como Google e Facebook. “Ele dá acesso a empresas nas quais o cliente não
conseguiria investir”, explica Lenon Borges, gerente de Produtos e Estratégias da Ativa
Investimentos.
Custo de oportunidade
Apesar de ser um produto acessível, antes de aplicar em COE, o investidor precisa
colocar na balança alguns fatores, como a liquidez. Os produtos têm um prazo médio
de dois a cinco anos e a maioria só pode ser resgatada no vencimento.
Isso significa que, além de aplicar montante de que não vai precisar no curto prazo, é
preciso considerar o custo de oportunidade.
“Não é uma montanha-russa como a Bolsa, mas é um produto arriscado, pois o cenário
esperado pode não se concretizar”, diz Juliana Inhasz, professora de finanças do
Insper. “O investidor vai receber o capital de volta, mas não terá correção; então pode
haver perda do poder de compra. Fora o custo de oportunidade: ele ‘perde’ os juros
que poderia ter ganhado em outra aplicação.”

IPC-C1 (baixa renda) cai 0,01% em fevereiro ante 0,50% em janeiro, revela
FGV
06/03/2018 – Fonte: EM.com
O Índice de Preços ao Consumidor - Classe 1 (IPC-C1) caiu 0,01% em fevereiro, após
a alta de 0,50% registrada em janeiro, informou na manhã desta terça-feira, 6, a
Fundação Getulio Vargas (FGV).
O indicador é usado para mensurar o impacto da movimentação de preços entre
famílias com renda mensal entre um e 2,5 salários mínimos. Com o resultado, o índice
acumulou alta de 0,49% no ano e avanço de 1,94% em 12 meses.
Em fevereiro, o IPC-C1 ficou abaixo da variação da inflação média apurada entre as
famílias com renda mensal entre um e 33 salários mínimos, obtida pelo Índice de
Preços ao Consumidor - Brasil (IPC-BR), que teve alta de 0,17% no mês. No
acumulado em 12 meses, a taxa do IPC-BR também foi superior, aos 3,07%.
As famílias de baixa renda gastaram menos com alimentação em fevereiro, o que
ajudou a reduzir o IPC-C1 no mês.
Sete das oito classes de despesa registraram taxas de variação mais baixas:
Alimentação (de 1,19% em janeiro para -0,31% em fevereiro), Transportes (de 1,77%
para 0,76%), Educação, Leitura e Recreação (de 2,24% para -0,18%), Vestuário (de
0,19% para -0,72%), Comunicação (de 0,08% para -0,10%), Saúde e Cuidados
Pessoais (de 0,18% para 0,17%) e Despesas Pessoais (de 0,14% para 0,13%).
Os destaques partiram dos itens hortaliças e legumes (de 16,30% para -0,39%), tarifa
de ônibus urbano (de 2,53% para 0,47%), cursos formais (de 7,00% para 0,00%),
roupas (de -0,26% para -0,70%), mensalidade para TV por assinatura (de 0,16% para
-2,60%), salão de beleza (de 0,57% para 0,26%) e cartão de telefone (de 0,91% para
-0,10%), respectivamente.
Na direção oposta, apenas o grupo Habitação registrou aceleração, saindo de um recuo
de 0,83% em janeiro para avanço de 0,07% em fevereiro, sob influência da tarifa de
eletricidade residencial, que saiu de -5,39% para 0,84% no período.
Juros caem com dólar e produção industrial apoiando mais um corte da Selic
06/03/2018 – Fonte: Isto É Dinheiro
Os juros futuros operam em baixa na manhã desta terça-feira, 6, pressionados pelo
dólar fraco ante o real e no exterior e a queda da produção industrial brasileira em
janeiro ante dezembro maior que a esperada. A produção industrial caiu 2,4% em
janeiro ante dezembro, mais do que a mediana das Projeções Broadcast (-2,0%) e
dentro do intervalo das apostas dos investidores (-3,7% A +0,9%).
Operadores de renda fixa dizem que os fracos dados industriais tendem a reforçar a
percepção de que pode haver mais afrouxamento monetário na reunião do Copom
neste mês (dias 20 e 21).
A expectativa de derrota do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no julgamento de
habeas corpus nesta terça no Superior Tribunal de Justiça (STJ) também colabora para
o ajuste de baixa dos juros e do dólar em meio à melhora do humor externo, afirmam.
Está no radar, ainda, a pesquisa CNT/MDA, que será divulgada pela manhã e abrange
as eleições de 2018 e avaliações de governo Temer (11h).
Às 9h20 desta terça, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2019
estava a 6,465%, na máxima, após registrar mínima em 6,455%, ante 6,464% do

ajuste de segunda-feira, 5. O DI para janeiro de 2020 estava a 7,38%, ante mínima
em 7,36%, de 7,41% no ajuste da véspera. O DI para janeiro de 2021 caía a 8,27%,
na máxima, após tocar em 8,24% na mínima, ante 8,30% no ajuste anterior.
Já o contrato de DI para janeiro de 2023 recuava a 9,10%, ante mínima em 9,07%,
de 9,13% no ajuste anterior. No mercado de câmbio, o dólar à vista recuava 0,71%,
aos R$ 3,2250. O dólar futuro de abril caía 0,55%, aos R$ 3,2335.
Indústrias de aço e alumínio dos EUA estão mortas, diz Trump
06/03/2018 – Fonte: Exame
A fala do presidente sinaliza que ele não vai recuar do seu plano de impor
tarifas sobre as importações de alumínio e aço

Diante de críticas de aliados no exterior e membros de seu próprio partido, o
presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está sinalizando que não vai recuar
do seu plano de impor tarifas sobre as importações de alumínio e aço.
Na noite deste domingo, Trump disse no Twitter que as indústrias norte-americanas
de aço e alumínio “estão mortas”. “Estamos no lado perdedor de quase todos os
acordos comerciais. Nossos amigos e inimigos se aproveitaram dos EUA por muitos
anos”, disse o presidente.
“Desculpe, é hora de mudar!” Trump apresentou na semana passada o plano de impor
tarifas de 25% sobre importações de aço e de 10% sobre as importações de alumínio,
respectivamente.
O movimento protecionista cumpre uma promessa de campanha de proteger os
fabricantes norte-americanos, mas republicanos que defendem o livre mercado e
parceiros comerciais dos EUA estão alertando que isso pode provocar uma guerra
comercial.
A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, ligou para Trump neste domingo
para registrar seu desagrado com a ação.
Brasil protesta na OMC contra barreiras americanas
06/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
O governo brasileiro protestou nesta segunda-feira, 5, na Organização Mundial do
Comércio contra os planos do governo de Donald Trump de impor novas tarifas contra
a importação do aço. Brasília pediu que a Casa Branca repense sua decisão.
Na semana passada, Trump indicou que iria elevar a tarifa de importação de aço e
alumínio em 10% e 25%. O anúncio levou vários governos a alertar sobre uma
eventual retaliação.
Falando durante uma das principais reuniões da OMC, representantes do Itamaraty
insistiram que o sistema “não vive tempos normais” e que a entidade “enfrenta sérios
desafios, mesmo existenciais”.

Sem citar nominalmente os EUA, o governo brasileiro deixou claro sua frustração. “No
centro da ameaça está o protecionismo”, disse. “O recente anúncio unilateral, por um
importante membro, leva essa ameaça a um novo patamar”, disse.
“Temos profundas preocupações sobre as implicações sistêmicas, o que poderia levar
a sérias consequências que não seriam de interesse de ninguém”, afirmou um
representante do Brasil, numa alusão a uma guerra comercial. “Pedimos a esse
membro que reconsidere sua decisão”, disse.
Durante o encontro da OMC, Europa, Japão e outras delegações também criticaram as
medidas americanas.
Centrais protestam contra decisão dos EUA de sobretaxar importações de aço
06/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
Centrais sindicais e sindicatos de metalúrgicos realizaram um protesto nesta segundafeira, 5, em frente ao Consulado dos Estados Unidos na capital paulista, contra a
decisão do governo norte-americano de elevar as tarifas de importação sobre o aço e
o alumínio em 25% e 10%, respectivamente.
O ato aconteceu no final do período da manhã e contou com a presença da CUT, Força
Sindical, UGT, Nova Central, CSB e Conlutas, bem como o Sindicato dos Metalúrgicos
de São Paulo, de São José dos Campos e a Federação Nacional dos Trabalhadores em
Transportes Aéreos.
Além do carro de som, os manifestantes levaram uma bandeira mostrando o
presidente dos EUA, Donald Trump, fantasiado de conde Drácula.
Segundo Miguel Torres, presidente da Confederação Nacional de Trabalhadores
Metalúrgicos, o objetivo do ato é começar a chamar a atenção da opinião pública para
essa “tijolada” anunciada pelo governo norte-americano.
“A cadeia do setor de aço e alumínio tem cerca de um milhão de trabalhadores, e o
principal comprador (externo) são os EUA. Então, na pior das hipóteses, essa medida
poderia resultar em cerca de 300 mil, 350 mil demissões”, afirmou Torres, que
participou da manifestação desta segunda.
Segundo o dirigente, as centrais tentam agora uma audiência com o Itamaraty para
agilizar a interlocução com o governo.
“O nosso governo tem que, no mínimo, defender os interesses do País, os nossos
empregos. Queremos que o governo agilize essa conversa (com os EUA) ou então
entre com uma denúncia na Organização Mundial do Comércio (OMC)”, completou
Torres.
Tarifa sobre aço e alumínio vira ponto central de renegociação do Nafta
06/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
Os negociadores dos Estados Unidos, do Canadá e do México não tinham como pauta
debater a decisão do presidente americano, Donald Trump, de impor tarifas sobre o
setor siderúrgico, mas o tema foi o centro das discussões da sétima rodada de
renegociação do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), realizada na
cidade do México.
Mais uma vez, o Canadá e o México fizeram coro às críticas internacionais à proposta
de Trump de tarifar em 25% das importações de aço e em 10% para as de alumínio.
“Essas tarifas são inaceitáveis”, criticou a chanceler canadense, Chrystia Freeland.

Já o ministro da Economia do México, Ildefonso Guajardo, foi mais ponderado.
“Estamos esperando a decisão final dos EUA sobre o aço. Vamos esperar qualquer
resolução concreta em relação a este assunto para decidir se vamos responder. Mas
já adianto que faz todo sentido que o México seja excluído das tarifas de aço”, afirmou.
Em resposta, Robert Lighthizer, representante americano das negociações do Nafta,
afirmou que a esperança dele é que não haja “um fluxo comercial tropeçado e
perturbado” com o México e o Canadá após a imposição das novas tarifas.
Sobre o Nafta em si, pouco avanço foi feito, segundo o próprio Lighthizer. Apenas seis
dos trinta tópicos de discussão foram concluídos e a oitava rodada de negociação ainda
não foi sequer agendada.
Lighthizer afirmou, no entanto, que espera que o texto final seja fechado em “um mês,
um mês e meio”, antes do início do período eleitoral no México. “É concebível que
durante as eleições suspendamos as negociações. Por isso, queremos encerrá-las
antes”, disse.
Mas a demora nas negociações não preocupa Guajardo, do México. “Estamos
preparados para negociar o quanto for necessário”, disse.
Nós não vamos desistir de impor tarifas de importação, diz Trump
06/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou que haja qualquer projeto
alternativo à imposição das tarifas de importação de aço e alumínio. “Nós não vamos
desistir do plano”, afirmou Trump, em coletiva na Casa Branca com o primeiro-ministro
de Israel, Benjamin Netanyahu.
As declarações de Trump foram uma resposta à declaração de mais cedo do presidente
da Câmara dos Representantes, o republicano Paul Ryan. O deputado disse estar
“extremamente preocupado” com o projeto, que, segundo ele, pode ameaçar o
impulso de crescimento econômico que a reforma tributária deu aos EUA.
Trump disse também que não acredita que a medida de tarifação de importação vai
gerar uma guerra comercial.
O presidente americano voltou a criticar o Acordo de Livre Comércio da América do
Norte (Nafta), o qual classificou como “um desastre”. “As tarifas de aço e alumínio
podem fazer parte do Nafta”, afirmou, em resposta à ideia do Canadá de pedir exclusão
dessa tarifação.
Quais os efeitos da guerra comercial de Trump para o Brasil?
06/03/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
Sob argumento de proteção à “segurança nacional”, governo dos EUA quer
restringir importações de aço e alumínio. Medida põe em risco R$ 10 bilhões
em exportações brasileiras

A ameaça de uma guerra comercial global aberta pelo presidente dos Estados Unidos,
Donald Trump, que anunciou o desejo de aumentar tributos sobre importações de aço

e alumínio, põe em risco as exportações brasileiras desses produtos para o mercado
americano, que rendem cerca de R$ 10 bilhões ao ano.
E acarreta impactos em toda uma cadeia produtiva que vai da indústria automotiva às
fábricas de cerveja, passando pelo setor de tecnologia, que produz computadores e
celulares.
Ao se isolar de outros países para estimular a indústria dos EUA – e de quebra cumprir
promessas de campanha –, Trump deixa entrever que ainda pode lançar mão de um
grande arsenal de medidas controversas para fazer valer o que prometeu nas eleições,
mesmo se precisar fragilizar as regras internacionais de comércio exterior.
“O impacto pode ser sistêmico. Se a Organização Mundial do Comércio [OMC] parar
de atuar como órgão legítimo, os países em desenvolvimento perdem muito, por não
terem como barganhar diretamente com os Estados Unidos. A mensagem que ele
[Trump] passa é de que passaram-se anos com discurso do multilateralismo e que
agora farão o que é bom para os Estados Unidos”, avalia Wagner Parente, diretor da
consultoria Barral M Jorge.
Desde o final de janeiro, Trump vem anunciando medidas protecionistas para favorecer
a indústria nacional. De lá para cá, ele reportou a elevação do imposto de importação
de máquinas de lavar roupa e placas de geração de energia solar vindas da China e o
estudo da elevação do tributo sobre as importações de aço e alumínio, para 25% e
10%, respectivamente.
O prejuízo para o Brasil pode ser grande, caso a medida seja de fato instituída. Os
EUA são o maior destino das exportações brasileiras de aço – 32,7% em 2017. Das
15,4 milhões de toneladas dessa commodity vendidas para todo o mundo, 5 milhões
de toneladas vão para os Estados Unidos. Essa atividade paga salários a trabalhadores
brasileiros de cerca de R$ 350 milhões ao ano e gera impostos da ordem de R$ 200
milhões, segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI).
Para poder aumentar o tributo, o governo americano estuda acionar a chamada seção
232, dispositivo legal criado em 1962 para permitir que se investigue se importações
de certos setores podem ameaçar a segurança nacional (por risco de
desabastecimento ou impacto econômico de uma concorrência desleal). A seção 232
foi utilizada poucas vezes e é uma medida extrema.
“O pessoal está com medo. O que mais ele pode fazer? Ele tem uma caixa de maldades
grande se não for considerar as regras internacionais. E esse é o medo do Brasil, que
respeita a legitimidade da Organização Mundial do Comércio”, avalia Parente.
Até a cerveja pode ficar mais cara nos EUA
Nos Estados Unidos, Trump pode causar um grande dano a outros setores da economia
de seu país ao tentar proteger a indústria nacional de aço e alumínio. Depois do
anúncio, diversos setores da economia que dependem desses dois insumos para
produzir viram queda das ações e investimentos na bolsa de valores, em especial o
setor automobilístico e de aeronaves; as empresas que fabricam produtos enlatados
(como a cerveja); a indústria tecnológica (que produz computadores e celulares); e
até a indústria petroleira, um setor que vem recebendo incentivos da administração
Trump.
Um carro poderá ficar até US$ 200 mais caro com a medida e os preços de cervejas e
celulares podem subir, conforme divulgaram empresas desses setores à imprensa
internacional. O combustível também pode ficar mais caro, inclusive no Brasil, pois o
setor petroleiro calcula que um projeto de exploração do petróleo pode ficar quase
US$ 100 milhões mais caro por causa da sobretaxa no aço.

Para o analista Wagner Parente, Trump calculou bem os impactos que a medida teria
no mercado interno, mas pode ter decidido seguir em frente com a medida por
entender que com isso cumpre promessas de campanha, agradando a seu eleitor.
“Ele fez o cálculo político. E também o econômico. Ele sabe que vai desagradar a muita
gente, mas tem plena consciência do que ganha em capital político, em especial nas
regiões de seus eleitores. Os empregos de seus eleitores [no setor beneficiado pelo
aumento de impostos] valem mais para ele do que a industria do petróleo agora. Ele
está dando resposta a quem votou nele, fazendo exatamente o que ele prometeu”,
avalia Parente.
Governo brasileiro está preocupado e barganha com carvão ou
questionamentos na OMC
Há preocupação no Brasil caso o imposto seja aumentado. O governo tenta evitar a
aplicação da medida ou ao menos amenizá-la. O ministro da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços, Marcos Jorge, esteve em Washington na semana passada para
tentar negociar a retirada do Brasil da lista de países alvo de tributação mais alta.
E o governo brasileiro deixou sobre a mesa de discussões um argumento que pode
ajudar os americanos a recuarem: o Brasil é o maior importador de carvão mineral
norte-americano (cerca de US$ 1 bilhão foi comprado em 2017), que é um insumo
importante para a indústria siderúrgica, a primeira a sofrer caso os embarques de aço
e alumínio sejam reduzidos.
O Brasil também estuda ações de defesa comercial que podem ser adotadas. “Tal como
anunciadas, as medidas restritivas às importações de aço seriam incompatíveis com
as obrigações dos EUA ao amparo da OMC, não sendo justificadas, tampouco, ao
amparo de exceções de segurança. O governo brasileiro está avaliando todas as
opções bilaterais e multilaterais para defender seus interesses e direitos, assim como
os de seus exportadores”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores, em nota.
A indústria de transformação e do aço também prometem se mobilizar para evitar
perdas de investimentos e até empregos no Brasil. A CNI classificou a medida como
“injustificada e ilegal”. A entidade defende que o governo brasileiro utilize “todos os
meios disponíveis para responder à decisão americana”, que podem chegar a uma
retaliação. A CNI avalia que a atitude de Trump “politiza os processos de defesa
comercial”, eliminando a análise técnica.
“O setor enfrenta um cenário mundial de excesso de oferta de produtos e a solução
desse problema requer negociações multilaterais entre todos os países produtores”,
afirma a CNI, em nota.
O Instituto Aço Brasil destaca que 80% das exportações de aço para os Estados Unidos
são de bens semiacabados, ou seja, matéria-prima para a indústria daquele país, sem
prejuízo à atividade econômica e à geração de empregos, de forma complementar. A
entidade viu com surpresa o anúncio da inclusão do Brasil na lista de países com tarifas
extras, o que seria uma relação comercial injusta, na visão do setor. “Portanto, o Brasil
vai recorrer”, afirma a entidade, em nota.
Geração solar no Brasil pode até ganhar, com equipamentos mais baratos
Para os defensores da energia limpa e renovável, a administração Trump já vinha
trazendo más notícias e agora o setor sofreu novo baque, com a elevação do imposto
de importação de painéis solares da China. A tarifa imposta pelos EUA será de 30%
no primeiro ano, caindo 5% ao ano, para estacionar em 15% daqui a quatro anos.
A medida é mais um revés para o setor e há cálculos de que mais de 23 mil empregos
na indústria de geração solar americana serão perdidos. No Brasil, com a
desaceleração da expansão dessa tecnologia nos Estados Unidos, pode aumentar a
oferta de sistemas fotovoltaicos.

“Os efeitos diretos deste processo no mercado solar fotovoltaico brasileiro ainda não
estão claros. Caso a disponibilidade de equipamentos no mercado aumente devido a
este fator nos EUA, o aumento da oferta poderia contribuir para uma redução
conjuntural de preços nos equipamentos.
No entanto, é possível que o efeito seja marginal e contrabalanceado por outros
fatores, como alteração na percepção do risco Brasil, variação cambial, variações
macroeconômicas e o cenário de eleições majoritárias de 2018”, avalia Rodrigo Sauaia,
presidente executivo da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica
(ABSOLAR).
Brasil precisa modernizar estratégias de ação em Washington
06/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Em tempos como esses, o setor privado brasileiro deveria tomar a dianteira

Detalhe da produção de autopeças na siderúrgica MTA Fundições que recicla metais
para produzir peças de automóveis - Folhapress
Donald Trump acaba de anunciar que taxará todo o aço e o alumínio importados pelos
Estados Unidos. A medida é um golpe de bilhões de dólares nas exportações do Brasil.
Esta não é a única guinada comercial de Trump: seu governo transformou as relações
comerciais no mundo para pior.
Em questões comerciais, a Casa Branca é imprevisível. Por isso, o gasto com lobby,
que ultrapassa US$ 3,2 bilhões por ano, registra seus picos mais altos. Mais de 80
start-ups de lobby surgiram, lideradas por ex-assessores de campanha ou pessoas da
confiança de Trump que aterrissaram em Washington.
O setor privado adaptou-se à nova cena: alguns lobbies passaram a apoiar a
renegociação do Nafta --acordo de livre-comércio na América do Norte-- proposta por
Trump e as reformas econômicas, tirando vantagens.
Até o empresariado moderninho do Vale do Silício, base dos democratas, reconquistou
espaço no Salão Oval.
O destaque é a Argentina. Com sua mensagem bem disciplinada de abertura, o
governo Macri ganhou espaço político sem precedentes na Casa Branca e até recebeu
apoio na sua candidatura à OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico).
O Brasil ficou para trás. Em 2017, o governo Temer retomou uma agenda intensa com
Washington, mas os percalços vividos pela política e pela economia criam barreiras e
limites à ação governamental. Em tempos como esses, o setor privado brasileiro
deveria tomar a dianteira.
O empresariado brasileiro continua a delegar boa parte de sua atuação e influência
internacional ao governo.
A virada para a atuação externa do setor privado brasileiro deveria focar em sua
importante contribuição como investidor estrangeiro na economia americana.

Dentre os emergentes, o Brasil é o segundo maior gerador de empregos nos Estados
Unidos, e tem mais de 40 grandes multinacionais investindo em mais de 150 distritos
eleitorais americanos --quase um terço do Congresso americano.
A era dos eventos de "autopromoção" institucional ou agendas setoriais muito
específicas precisa ficar para atrás, pois não ressoa no ambiente político
extremamente competitivo de Washington.
As empresas brasileiras têm de começar a participar efetivamente das centenas de
grupos consultivos e das associações de classe em Washington. Assim como as
empresas americanas fazem no Brasil há décadas, nossas empresas têm de se
envolver na formulação de políticas públicas americanas de forma direta.
Sem modernizar sua estratégia de ação em Washington, as empresas brasileiras
perderão mercado no novo mundo da política comercial americana.
O aço é só o começo do que vem pela frente.
Editorial: É a estupidez
06/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Trump diz que restringirá importações de aço e alumínio e há risco de
escalada protecionista

Operário atua no processo de corte de aço em Qingdao, na China - AFP
Após meses de retórica protecionista, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
resolveu partir para a ação —infelizmente. Em recente reunião com empresários,
anunciou que imporá em breve tarifas sobre as importações de aço e alumínio, medida
que pode ser o primeiro tiro de uma guerra comercial em larga escala.
Houve pronta repercussão no Brasil, cujos embarques de aço ao mercado americano
somaram US$ 2,6 bilhões em 2017 (de US$ 217,7 bilhões em exportações do país).
Em dois dias, as principais siderúrgicas nacionais perderam R$ 2 bilhões em valor de
mercado.
O objetivo é assegurar que ao menos 80% da capacidade industrial dos EUA nesses
segmentos possa se manter em uso, o que não vem ocorrendo por causa das compras
de produto estrangeiro.
De forma mais ampla, trata-se de reduzir o déficit comercial americano —de cerca de
US$ 800 bilhões anuais, o maior do mundo em valores absolutos.
Baseada em considerações de segurança nacional (produção de equipamento militar),
a recomendação do Departamento de Comércio, que tende a ser seguida por Trump,
é estabelecer cotas ou taxar as importações de aço e alumínio em 25% e 10%,
respectivamente.

Não está claro se todos os países estariam sujeitos às mesmas restrições. O mesmo
documento listou os principais vendedores para os EUA, entre os quais estão, entre
outros, Brasil, China e Índia.
A ofensiva estúpida pode desencadear retaliações em série dos parceiros comerciais e
retrair o volume de comércio internacional, com prejuízo generalizado.
Nem mesmo parecem claros os benefícios mais imediatos à economia americana.
Outros compradores desses insumos, como os fabricantes de automóveis, perdem
competitividade e empregos. O risco de inflação e juros mais altos também se torna
crescente.
O republicano se move para agradar a sua base eleitoral antes das eleições legislativas
de outubro, especialmente nos estados associados à velha base industrial do país.
Nesse sentido, é até plausível que Trump se contente com uma ou outra providência
pontual.
Tudo indica, porém, que a escalada protecionista vai continuar, com foco na China.
Está em curso uma investigação com potencial mais amplo, relacionada às práticas
chinesas para ganhar acesso à propriedade intelectual.
Se a restrição ao aço e ao alumínio —que representam parcela ínfima das compras
americanas— já pode enfraquecer os mecanismos multilaterais de negociação
comercial, um conflito aberto das duas maiores potências na área tecnológica teria
impactos desastrosos.
Etanol sobe em 14 Estados e no Distrito Federal, diz ANP
06/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
Os preços do etanol hidratado nos postos brasileiros subiram em 14 Estados brasileiros
e no Distrito Federal na semana passada, segundo levantamento da Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas. Em 11
Estados houve recuo e no Amapá não houve base de comparação, porque na semana
anterior os preços não foram divulgados.
Em São Paulo, principal Estado produtor e consumidor, a cotação média do hidratado
apresentou recuo de 0,42% sobre a semana anterior, de R$ 2,886 pra R$ 2,874 o
litro. No período de um mês, os preços do combustível ficaram estáveis nos postos
paulistas.
A maior alta no preço do biocombustível na semana passada, de 1,41%, foi em
Roraima. A maior baixa semanal, de 0,86%, ocorreu no Rio de Janeiro. Na média dos
postos brasileiros pesquisados pela ANP houve queda de 0,26% no preço do etanol na
semana passada.
No período de um mês os preços do etanol recuaram apenas em Goiás, Ceará, Paraíba
e Paraná. O destaque de alta mensal foi o Amapá, com 10,05% no período. Na média
brasileira, o preço do etanol nos postos brasileiros pesquisados pela ANP acumulou
aumento de 0,57% na comparação mensal.
No Brasil, o preço mínimo registrado na semana passada para o etanol em um posto
foi de R$ 2,199 o litro, em Mato Grosso, e o máximo individual ficou de R$ 4,739 o
litro, no Rio Grande do Sul. O menor preço médio estadual foi de R$ 2,571 o litro,
também em Mato Grosso, e o maior preço médio também ocorreu no Rio Grande do
Sul, de R$ 4,002 o litro.

Competitividade
Os valores médios do etanol hidratado permanecem vantajosos sobre os da gasolina
somente em postos dos Estados de Mato Grosso e Goiás, segundo dados da ANP,
compilados pelo AE-Taxas.
O levantamento considera que o combustível de cana, por ter menor poder calorífico,
tenha um preço limite de 70% do derivado de petróleo nos postos para ser considerado
vantajoso.
Em Mato Grosso, onde o etanol é o mais competitivo, o biocombustível é vendido em
média por 60,91% do preço da gasolina. Em Goiás a paridade está em 67,20%. Minas
Gerais, onde o etanol vale, em média, 71,85% do preço da gasolina é o Estado onde
o limite de paridade desfavorável entre o etanol e o combustível de petróleo está mais
próximo aos 70%.
A gasolina é mais vantajosa no Amapá. Naquele Estado, o preço do etanol atinge
95,47% do cobrado em média pela gasolina.
Carro autônomo sem volante deve chegar em 2025, diz executivo da Volks
06/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Um sedã com mais de cinco metros de comprimento é a aposta da Volkswagen para o
futuro dos carros autônomos.
O protótipo elétrico I.D. Vizzion foi exibido pela marca nesta segunda (5) e será a
principal atração do espaço da marca no Salão de Detroit.
Segundo o presidente da montadora, Herbert Diess, a versão final do carro deve
chegar às ruas por volta de 2025.
A cabine tem quatro bancos que se adaptam ao corpo dos ocupantes. Não há pedais,
nem volante ou painel: os passageiros viajam como se estivessem em uma sala de
estar, comandando as ações por meio de voz ou de gestos.
O I.D.Vizzion é equipado com dois motores elétricos e terá autonomia para percorrer
665 quilômetros até que seja necessário fazer uma recarga.
"As imagens captadas pelas câmeras ao redor do carro aprenderão a distinguir
caminhões, carros, motos e pedestres, o sedã conseguirá fazer sozinho as manobras
mais adequadas para cada situação", afirma Diess.
Volkswagen apresenta nova marca de carros no Salão de Genebra
06/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
O grupo Volkswagen apresenta uma nova marca de carros no Salão de Genebra, a
Cupra. Antes, o nome era utilizado para batizar as versões esportivas da Seat, divisão
espanhola da empresa.
O primeiro modelo a receber a nova logomarca é o conceito e-Racer, um hatch médio
movido por motor elétrico e, segundo a fabricante, capaz de chegar aos 270 km/h de
velocidade máxima e acelerar de zero a 100 km/h em 3,2 segundos.
De acordo com Luca De Meo, diretor-executivo da Seat e da Cupra, o protótipo tem
cerca de 670 cv de potência e 1.050 quilos, peso equivalente ao de um compacto
popular no Brasil.
A primeira aparição do e-Racer aconteceu em um evento promovido pela Volkswagen
nesta segunda (5).

O Salão de Genebra estará aberto ao público entre os dias 8 e 18 de março. O evento
é realizado no centro de exposições Palexpo.
Lamborghini exibe carro que poderá reparar a carroceria por conta própria
06/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
A parceria entre a Lamborghini e o MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts)
resultou no carro mais futurista já feito pela marca italiana.
Chamado Terzo Millenio (terceiro milênio em italiano), o superesportivo elétrico em
exibição no Salão de Genebra tem carroceria em fibra de carbono e soluções
tecnológicas ainda distantes das ruas, como os supercapacitores que substituirão as
baterias tradicionais.
Outra tecnologia que ainda está sendo desenvolvida é a autoregeneração: o veículo
deverá ser capaz de detectar pequenas fissuras na carroceria e conseguir reparar o
dano por conta própria.
O MIT tem contrato de parceria com a Lamborghini até 2019. O instituto precisa
preservar os detalhes estéticos típicos dos supercarros italianos, mas tem liberdade
para aplicar seus conhecimentos em ciência dos materiais. O resultado final só deve
chegar às ruas daqui a 20 anos.
Montadoras apostam em carro híbrido a etanol
06/03/2018 – Fonte: EM.com
Dispostas a mostrar ao mundo que o Brasil tem uma solução viável no curto prazo até
que a eletrificação dos automóveis seja adotada em grande escala, montadoras locais
farão novos testes com o uso do etanol como gerador de energia das baterias de
modelos híbridos ou a célula a combustível.
No dia 19, a Toyota iniciará viagem de São Paulo a Brasília com um Prius híbrido
usando etanol no lugar da gasolina, que é o combustível da versão original importada
do Japão. O protótipo foi desenvolvido por engenheiros da empresa no País, que
acompanharão o trajeto de mil quilômetros do teste.
No segundo semestre, a Nissan trará de volta ao Brasil o utilitário-esportivo NV200
para nova etapa de testes. No inédito modelo, a célula combustível usa etanol
misturado à água como gerador da eletricidade e rodou exclusivamente por ruas e
estradas do País no ano passado. "Ele foi enviado à matriz com os resultados da
avaliação e sugestões de ajustes necessários e agora vai retornar para nova fase de
testes", informa o presidente da Nissan, Marco Silva.
O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores
(Anfavea), Antonio Megale, defende o etanol e o biodiesel como solução mais eficiente
e mais barata para o curto e médio prazos.
"No futuro, toda a propulsão será elétrica, mas precisamos avaliar como levar isso
para dentro dos veículos", diz o executivo, que ontem participou, em São Paulo, de
evento promovido pela agência Autodata para discutir as tendências para o setor
automotivo.
Megale criticou a demora do governo brasileiro em aprovar o novo regime automotivo,
chamado de Rota 2030, que inclui incentivos à pesquisa e desenvolvimento e,
paralelamente, redução de impostos para carros elétricos e híbridos.

Opção
"Se temos essa opção (de usar o etanol) é impensável que o governo não tenha essa
possibilidade como prioridade", diz Megale. "É um potencial que outras regiões do
mundo não têm", diz Megale.
Tanto o Rota 2030 quanto uma medida provisória com redução do IPI para esses
veículos são promessas feitas no ano passado e ainda não cumpridas pelo governo.
Na semana passada, integrantes do Planalto afirmaram que não há prazo para a
adoção desses programas em razão de desavenças entre os Ministérios da Fazenda
(contrário a incentivos) e o da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic), que é
favorável.
O presidente da Bosch no Brasil, Besaliel Botelho, ressalta que a empresa é muito
ativa na Europa no desenvolvimento de tecnologias para os carros elétricos, mas
afirma que iniciativas no País só serão avaliadas quando houver demanda.
"Criamos várias tecnologias com o uso do etanol, como a injeção eletrônica e o próprio
motor flex", lembra ele, para quem o Brasil pode ser um dos protagonistas globais no
uso do combustível da cana em carros híbridos e a célula de combustível.
Diz que, com a Argentina e demais países da América do Sul, a região teria "massa
crítica" (produção) para fazer frente às novas tecnologias com soluções próprias.
Mercedes-Benz terá carros híbridos com motor a diesel
06/03/2018 – Fonte: Automotive Business
Primeiros serão Classe C e Classe E, que chegam à Europa no início do
segundo semestre
A Mercedes-Benz divulgou que pela primeira vez fará a combinação de um motor
elétrico com seus motores a diesel para seus carros híbridos.
Em comunicado divulgado na segunda-feira, 5, a montadora informa que os modelos
escolhidos para estrear esta configuração serão os sedãs Classe C e Classe E, que
utilizam um motor 2.0 de quatro cilindros com 195 cv de potência.
Embora a montadora não tenha especificado qual será a potência total do novo
conjunto, disse que o motor elétrico terá 122 cv e que os carros terão autonomia de
50 quilômetros no modo elétrico.
Os modelos também poderão ser carregados totalmente em até duas horas com o
novo carregados desenvolvido pela empresa. Em uma tomada convencional, a recarga
completa será feita em sete horas.
Os modelos começam a ser oferecidos primeiro na Europa no início do segundo
semestre. Os modelos estarão no estande da Mercedes durante o Salão de Genebra,
que abre as portas ao público de 8 a 18 deste mês.
O anúncio da Mercedes foi feito dias depois de cidades europeias ganharem o aval
para a proibição da circulação de veículos movidos a diesel, o que pode atingir o
equivalente a 12 milhões de carros.

Novos SUVs mudam o rumo do segmento
06/03/2018 – Fonte: Automotive Business
Importados e veteranos perdem espaço no mercado; FCA e Honda acertam a
mão e avançam
A maior oferta de SUVs mudou bastante o cenário do segmento nos anos mais
recentes, como mostra a comparação dos primeiros bimestres de 2015 para cá. No
começo daquele ano havia quatro modelos importados entre os dez primeiros
colocados: Chevrolet Tracker (6º), Kia Sportage (7º), Toyota Hilux SW4 (8º) e Toyota
RAV4 (10º). Neste começo de 2018 o único forasteiro entre os dez mais é o mexicano
Tracker.
Outro efeito foi a troca de liderança. O Ford EcoSport não resistiu à pressão. Do topo
que ocupava no início de 2015, caiu para o terceiro lugar no começo de 2016 e para
o sexto em 2017. A permanência na sexta colocação em 2018 mostra que o facelift na
metade do ano passado não foi suficiente para combater a concorrência. Em volume
de vendas o modelo revela queda de 31,9% na comparação entre o primeiro bimestre
de 2015 e o de 2018. O lançamento recente da versão Storm 4x4 (leia aqui) deve
ajudar o Ford a manter, mas não recuperar posições.
A análise de igual período mostra que o veterano Duster caiu do segundo para o
décimo lugar. Em nono está outro Renault, o Captur. E a venda dos dois juntos (4,7
mil carros) é inferior ao que o Duster fez sozinho no começo de 2015.
O período mostra a decisão acertada do Grupo FCA com a nacionalização do Jeep
Compass. Mais do que a liderança entre os SUVs com esse produto, a soma com o
Renegade leva a 13 mil unidades somente neste primeiro bimestre. Nos dois primeiros
meses de 2015 a Jeep somava menos de 700 veículos emplacados porque dependia
dos importados, inclusive do antigo Compass.
Também acertou a Honda. Com o HR-V ela liderou o segmento de SUVs nos resultados
anuais (janeiro a dezembro) em 2015 e 2016 e fechou o ano passado pouco atrás do
Compass. O carro inicia 2018 em segundo lugar, mas a Honda conta agora com a
ajuda do WR-V. Pouco menor, mas montado sobre a mesma plataforma do HR-V, o
modelo foi lançado em abril do ano passado e ocupa atualmente a oitava posição.
Juntos eles tiveram 10,6 mil unidades emplacadas no primeiro bimestre.
A nacionalização e aumento da oferta de versões fizeram bem ao Nissan Kicks. Ele
chegou às concessionárias em agosto de 2016 importado do México e no início de 2017
ainda estava restrito a opções importadas, sempre automáticas, completas e vendidas
por cerca de R$ 90 mil. Com a nacionalização em abril do ano passado e a chegada de
uma opção com câmbio manual em maio (veja aqui) o Kicks aparece agora em
terceiro lugar.
O aumento da oferta de modelos também atrapalhou os veteranos Hyundai Tucson e
ix35, que no primeiro bimestre de 2015 apareciam em terceiro e quarto lugares. Neste
início de 2018 o ix35 está na 11ª posição, com 1.364 unidades licenciadas, e o Tucson
na 17ª, com 761 emplacamentos.
Os dois são produzidos pela Caoa Montadora em Anápolis (GO). Por outro lado, o
modelo Creta, fabricado pela própria Hyundai em Piracicaba (SP), ocupa o quarto
lugar.

Fábrica da VW em São Carlos começa a exportar virabrequins para a
Alemanha
06/03/2018 – Fonte: Automotive Business
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Serão enviadas 5 mil unidades à planta de Chemnitz, que passa a produzir o
motor 1.0 TSI
A fábrica de motores da Volkswagen em São Carlos, no interior paulista, amplia a
exportação de componentes com o fornecimento de 5 mil virabrequins para a unidade
de Chemnitz, na Alemanha, que passou a fabricar o motor 1.0 TSI de 3 cilindros, antes
feito somente no Brasil. Com capacidade para produzir 1 mil unidades por dia em suas
17 etapas de produção, a linha de usinagem brasileira de virabrequim é responsável
pelas peças que são utilizadas nas versões 1.0 TSI, 1.4 TSI e 1.6 MPI da linha de
motores EA211.
O virabrequim tem uma função essencial no powertrain: também conhecido como
árvore de manivelas, nele são fixados os conjuntos de bielas e pistões, tornando-o
responsável por transformar a energia produzida pela combustão em torque, que por
sua vez é enviado às rodas e faz com que o carro se movimente.
“A linha de virabrequim conta com um processo produtivo altamente tecnológico e
eficiente, alinhado com as demais fábricas de motores do Grupo Volkswagen o que
possibilita à fábrica atender outros mercados além do interno”, informa o vicepresidente de operações da Volkswagen do Brasil Antônio Pires.
A planta de São Carlos também começou a fornecer recentemente 90 mil blocos de
motores da família EA211 na versão 1.0 também para a fábrica de Chemnitz. A
produção local deste motor abastecerá os modelos Polo e Up! na Europa. Além destes,
a unidade brasileira também está fornecendo 250 mil unidades do motor EA211 1.4
TSI para o complexo industrial de Puebla, no México, para equipar os modelos Jetta,
Golf e Golf Variant.
“A relevância da Volkswagen do Brasil pode ser comprovada com números: somente
em 2017 as exportações da empresa movimentaram mais de R$ 5,4 bilhões, o que
representa um crescimento na receita de mais de R$ 1,4 bilhão com relação a 2016.

Além de automóveis e comerciais leves, enviamos também para outros países
componentes, como é o caso da exportação de blocos, virabrequim e motores
completos produzidos a partir de São Carlos”, comenta o presidente e CEO da
Volkswagen para América do Sul e Brasil, Pablo Di Si.

