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Abertura comercial manteria ou elevaria emprego em 48 de 57 setores
08/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Automóveis, maquinário, couro, têxteis e vestuário seriam os setores mais
afetados
A abertura comercial da economia traria maior crescimento para o país, afetando um
número limitado de setores e de regiões, indica relatório da SAE (Secretaria Especial
de Assuntos Estratégicos da Presidência).
Automóveis, maquinário, couro, têxteis e vestuário seriam os setores mais afetados
pela liberalização, com as maiores perdas de postos de trabalho. Ao mesmo tempo, o

grupo também registraria as quedas mais significativas de preços, favorecendo
consumidores e elevando a competitividade internacional.
Não por acaso, são esses os segmentos com maior proteção comercial efetiva --que
inclui não só tarifas de importação cobradas, mas também o grau de proteção
registrado na cadeia até o produto final.
Entre as regiões, os maiores impactos seriam sentidos no Vale do Itajaí (SC), Sul da
Bahia e noroeste cearense --todas com níveis de proteção tarifária muito altos.
Para chegar às conclusões, o estudo parte de um cenário livre de todas as tarifas hoje
aplicadas em 57 setores.
Em 20 anos de abertura, 48 setores oscilariam da variação nula à alta de emprego.
Em petróleo e gás, por exemplo, a alta seria de 1,5%.
Na outra ponta, equipamentos eletrônicos, automóveis e peças, maquinário e bebidas
e tabaco teriam redução de até 0,5% do emprego. No setor de couro, a queda passaria
de 1% e, em têxteis e vestuário, chegaria a 2%.
Preços
A eliminação de tarifas mexeria também nos preços, reduzindo o nível geral em 5%.
Nos setores muito protegidos, porém, essa queda seria maior, passando de 10% em
vestuário e bebidas e encostando em 16% nos têxteis.
Nesse cenário, diz o estudo, empresas menos competitivas não sobreviveriam,
levando os trabalhadores a migrarem para outros setores.
Ao longo de todo o processo, três milhões de trabalhadores teriam de mudar de setor,
com grandes fluxos observados em especial no interior de São Paulo, Paraná, Pará,
Rondônia e Roraima.
Segundo a SAE, uma redução das tarifas médias brasileiras e uma maior abertura ao
comércio internacional aumentaria o grau de eficiência da economia e de níveis de
bem-estar. O movimento, no entanto, deveria ser acompanhado de uma política de
requalificação da mão de obra.
Em um grupo de 24 economias em desenvolvimento, a liberalização comercial foi
seguida por uma alta média do crescimento econômico de 2% ao ano em países como
Chile, Paraguai, Uruguai, Indonésia e Coreia do Sul.
O Brasil, diz a SAE, tem nível de comércio internacional ao redor de 25% do PIB, o
que o coloca à frente apenas do Sudão entre os países mais fechados do mundo.
Globalização do Brasil tiraria 6 mi da pobreza
08/03/2018 – Fonte: Bem Paraná
Para ganhar eficiência e crescer mais, o Brasil tem de abrir sua economia à
concorrência estrangeira, afirma o Banco Mundial. Cálculo apresentado no relatório
"Emprego e Crescimento: a agenda da produtividade", divulgado nesta quarta-feira
(7), mostra que o Brasil poderia tirar 6 milhões da pobreza com uma abertura
coordenada com seus pares do Mercosul.
Se conseguisse distribuir os benefícios da abertura de maneira mais equilibrada a
todas as regiões do Brasil, mais 3 milhões poderiam deixar a pobreza, cuja linha
delimitada pelo Banco Mundial é US$ 5,50 por dia, a preços de 2011 pela paridade de
poder de compra (que tenta capturar os efeitos das diferenças de custos entre os
países desconsiderando oscilações cambiais). Ainda que tenha gerado dificuldade em

vários setores econômicos do país, a liberalização comercial dos anos 1990, feita no
governo do ex-presidente Fernando Collor de Mello (1990-1992), é citada como um
exemplo de ganho para os mais pobres.
Na ocasião, o Brasil reduziu unilateralmente as tarifas de importação de uma média
de 30% para 13%. "O aumento dos rendimentos reais das famílias pobres foi o dobro
do aumento dos rendimentos das famílias mais ricas", afirma o texto.
Dessa vez, o país deveria reduzir as tarifas de importação em todos os membros do
Mercosul em 50% para compras vindas de países de fora do bloco. Já os impostos de
exportação seriam extintos. Isso poderia elevar as exportações em 7,5% e as
importações, em 6,6%. O PIB poderia crescer quase 1 ponto percentual a mais.
Indicador antecedente indica aceleração na recuperação do mercado de
trabalho do Brasil
08/03/2018 – Fonte: R7
O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) indicou aceleração no ritmo de
recuperação do mercado de trabalho ao atingir em fevereiro o nível mais alto da série
histórica, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV).
O IAEmp teve alta de 1,9 ponto e atingiu 109,6 pontos em fevereiro, de acordo com
os dados divulgados nesta quinta-feira.
"O otimismo com o maior crescimento da economia ao longo deste ano e a perspectiva
de uma maior contratação ao longo de 2018 explicam o elevado nível do Indicador
Antecedente de Emprego", explicou o economista Fernando de Holanda Barbosa Filho,
da FGV/Ibre, em nota.
A principal influência para o resultado do IAEmp em fevereiro foi o indicador que mede
a situação dos negócios atual no setor de Serviços e da Indústria de Transformação.
Por sua vez o Indicador Coincidente de Emprego (ICD), que capta a percepção das
famílias sobre o mercado de trabalho, subiu 0,4 ponto e foi a 96,7 pontos em fevereiro.
"Apesar da perspectiva de melhora futura, da criação de vagas e da expectativa de
forte geração de empregos formais em 2018, a taxa de desemprego permanece em
nível elevado", completou Barbosa Filho, explicando que a expectativa é de que a taxa
de desemprego permaneça em níveis elevados.
O Brasil iniciou 2018 com aumento da taxa de desemprego para 12,2 por cento no
trimestre até janeiro, de acordo com dados do IBGE, registrando alta no número de
pessoas sem trabalho como reflexo das demissões sazonais após as vagas temporárias
de final de ano.
Em 2030, Brasil terá mais criança e idoso do que trabalhador
08/03/2018 – Fonte: Bem Paraná
O Brasil vive os últimos anos de uma vantagem populacional que se esgotará, segundo
projeção do Banco Mundial, em aproximadamente três anos, em 2020. A população
em idade ativa (entre 15 e 64 anos) vai parar de crescer, e o número de idosos e
crianças vai aumentar.
"O perfil demográfico do Brasil em breve começará a assemelhar-se ao de muitos
países europeus, embora o país se encontre em nível muito inferior de
desenvolvimento econômico", diz o banco no relatório "Competência e Empregos: uma
agenda para a juventude", divulgado nesta quarta-feira (7) em Brasília. A chamada
taxa de dependência (proporção de crianças até 14 anos e idosos acima de 65 anos

na população) parará de cair em 2020, ficando estável em 47% até 2024, quando
passará a subir. Em 2030, as pessoas fora da idade habitual para trabalhar serão mais
numerosas do que os potenciais trabalhadores. A previsão é alarmante porque o
crescimento do Brasil, nas últimas duas décadas, se deu basicamente pela inserção de
mais pessoas no mercado de trabalho.
E quase nada sobre ganhos de eficiência (ou de produtividade). A produtividade do
trabalho, segundo o Banco Mundial, respondeu por 39% do aumento da renda per
capita entre 1996 e 2014. O país poderia crescer cerca de 4,5% ao ano de maneira
sustentável se aumentasse a produtividade. Caso não consiga gerar mais eficiência, o
potencial de expansão do PIB e da renda da população fica limitado.
A instituição sugeriu ao país focar na juventude, uma vez que, mais numerosos, os
entrantes do mercado terão de ser mais produtivos. Mais da metade dos jovens com
idade entre 15 e 29 anos, porém, se enquadra no conceito de desengajamento. São
"nem-nem" (não estudam nem trabalham).
A economista do Banco Mundial Rita Almeida diz que a chave desse processo é a
qualidade da educação. "A escolaridade não está relacionada com produtividade no
Brasil", disse Almeida. Segundo a instituição, quatro em cada dez pessoas no Brasil
com mais de 25 anos concluíram o ensino médio. Nos países da OCDE (Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), a média é de seis. "Dessa maneira,
o país não tem força adequada para alcançar a renda alta", disse.
Mínimo pode sofrer perda de 0,7% em três anos
08/03/2018 – Fonte: GS Notícias/ Jornal do Comércio- RS
Depois de o governo José Ivo Sartori (PMDB) protocolar na Assembleia Legislativa o
projeto que reajusta em 1,81% o salário-mínimo regional, centrais sindicais
solicitaram ao deputado estadual Luiz Fernando Mainardi (PT) que apresentasse uma
emenda ao texto, elevando o índice para 4,17%.
Em um evento no plenarinho, ontem, os sindicalistas reclamaram do "achatamento"
do piso regional causado pelos reajustes concedidos pela gestão Sartori. Se o reajuste
proposto pelo Palácio Piratini neste ano for aprovado, o mínimo regional pode acumular
perdas de 0,7%.
O reajuste deste ano ficou 0,2% abaixo da inflação. Em 2017 (período usado para
calcular a reposição deste ano), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)
indicou aumento nos preços de 2,07%.
"O projeto que veio do Palácio Piratini provoca o achatamento salarial, pois o reajuste
de 1,81% está abaixo da inflação medida pelo INPC, gerando perda ao mínimo
regional", criticou o presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Claudir
Nespolo.
Nespolo complementou: "O reajuste que estamos propondo recompõe o poder de
compra do piso regional, pois passaria a representar novamente 1,28 salário-mínimo
nacional. O momento é oportuno, pois os indicadores econômicos estão dando sinais
de retomada da economia". Mainardi reconheceu que "o esforço é para, no mínimo,
conseguir a reposição da inflação, para manter o poder de compra dos trabalhadores".
Os dois projetos de correção do piso apresentados pelo governo do peemedebista,
aprovados em 2016 e 2017, totalizaram 0,5% de desvalorização no mínimo regional.
O reajuste de 2016 foi de 9,61%; a inflação do período, segundo o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC), foi de 11,31%. Portanto o salário-mínimo regional se
desvalorizou 1,5% em relação à inflação. O reajuste de 2017 foi de 6,48%, e o INPC
marcou crescimento de 5,44%. Neste caso, houve aumento real de 1%.

O secretário do Planejamento, Governança e Gestão, Carlos Búrigo (PMDB), explicou
que, como os empresários e sindicalistas não chegaram a um acordo nas negociações
mediadas pelo Piratini, o governo resolveu conceder o mesmo reajuste que o governo
federal deu ao mínimo nacional. O piso regional do Paraná também foi reajustado em
1,81%.
Em outros estados, a correção foi maior. Em Santa Catarina, empresários e
sindicalistas chegaram a um acordo em torno de 2,95% de reajuste, elevando a
primeira faixa salarial do piso para R$ 1.110,00. Em São Paulo, o reajuste foi de
2,99%, elevando a primeira faixa para R$ 1.108,38. E, no Rio de Janeiro, a Assembleia
Legislativa aprovou aumento de 5%.
O deputado Elton Weber (PSB) também negocia com o governo uma emenda ao
projeto do piso, reajustando-o em 2,95%, o que corresponde à inflação medida pelo
Índice de Preços ao Consumidor (IPCA).

Diferença salarial é maior entre os mais escolarizados
08/03/2018 – Fonte: Bem Paraná
As causas e consequências da inserção desigual de homens e mulheres no mercado
de trabalho têm sido tema recorrente de estudos internacionais recentes que chegam
a conclusões semelhantes às de Ribeiro. Embora a diferença salarial por sexo tenha
diminuído em alguns países, incluindo o Brasil, ela persiste desde a estreia na vida
profissional e se amplia à medida que as pessoas envelhecem. Medir o tamanho da
discriminação não é trivial -e o tema às vezes gera polêmica-, mas o avanço de
técnicas estatísticas tem facilitado as estimativas.
CÁLCULO Para calcular a discriminação por gênero em três mil municípios brasileiros,
Santos utilizou a Rais (Relação Anual de Informações Sociais), que reúne dados do
mercado formal de trabalho. O estatístico chegou a uma estimativa do tamanho do
preconceito depois de isolar o impacto de outros fatores que, comprovadamente,
influenciam os salários.
Ou seja, ele identificou o que restou de diferença entre as remunerações de homens
e mulheres depois de descontados os efeitos como escolaridade, ocupação, tempo de
empresa, raça e região. Assim se uma mulher ganha menos do que um homem por
ter um diploma de ensino superior menos valorizado do que o dele, esse efeito não

distorceria os resultados encontrados. Mas há outras questões -como interrupções na
carreira causadas por pausas relacionadas à maternidade e qualidade da formaçãoque não foram quantificadas. Alguns estudos recentes que se dedicam a estimar o
impacto desses fatores sobre a desigualdade salarial concluem que, mesmo depois de
descontá-lo, ainda sobra uma diferença substancial que provavelmente é causada por
discriminação ou o que algumas empresas têm chamado recentemente de "vieses
inconscientes".
Após mensurar o efeito de sua estimativa para a discriminação sobre os salários em
2007, Santos analisou a relação dessa variável com os movimentos do PIB per capita
(valor da riqueza gerada no país dividida pelos habitantes) até 2014. Nessa etapa,
também foi descontado o impacto de outras fatores que influenciam o crescimento
econômico, como o peso de diferentes setores no PIB ou mudanças no nível médio de
escolaridade da mão de obra. Concluiu que a parcela do crescimento do PIB per capita
explicada pela desigualdade de gênero é relevante.
Os resultados corroboram ainda outros estudos -como um feito por Regina Madalozzo,
orientadora de Santos- que indicam que conforme o nível de escolaridade dos
profissionais aumenta, a desigualdade salarial entre eles também cresce. Talvez isso
ajude a explicar o nível alto de discriminação em municípios mais desenvolvidos. Esse
fenômeno tem sido chamado de "efeito do teto de vidro" e sugere a existência de uma
barreira invisível que impede a mulher de avançar a partir de certos níveis
hierárquicos. Um número crescente de empresas tem reconhecido esse problema. Por
outro lado, em municípios de renda baixa, a menor diferença entre remunerações por
sexo pode ter mais ligação com a prevalência de ocupações que pagam apenas o
salário mínimo do que com menor preconceito contra a mulher.
DESISTÊNCIA Laíse diz entender perfeitamente porque a desigualdade entre os sexos
tem custos para a sociedade: "Acho que muitas mulheres qualificadas acabam
desistindo ou optando por trabalhar informalmente, com mais flexibilidade, porque se
dá conta de que não vai chegar lá", diz. Mas a analista se diz otimista com mudanças
que vê ocorrendo. Na multinacional onde trabalha atualmente, ela ressalta, há muitas
mulheres em cargos de gestão.
"Isso motiva quem está em outras posições." Segundo Madalozzo, as conclusões de
Santos aprimoram a discussão sobre o tema porque mostram que a economia -o que
inclui empresas individualmente- é penalizada pela discriminação. "Se ele encontrasse
a relação contrária, de que a discriminação gera crescimento, talvez teríamos de
concluir que as empresas podem estar lucrando mais com isso, e assim, reduzindo os
custos de sua mão de obra. Mas não é esse o caso".
Valorização do salário mínimo se tornou obstáculo a emprego de jovens
08/03/2018 – Fonte: Bem Paraná
O salário mínimo brasileiro se tornou um obstáculo à geração de empregos formais
para jovens, de acordo com o Banco Mundial. De 2002 a 2016, segundo o banco, o
salário mínimo subiu mais de 77% em termos reais (descontada a inflação). A
valorização colocou o piso brasileiro a 70% do salário mediano dos trabalhadores do
setor privado, o que é considerado elevado.
O percentual é superior ao da média dos países da OCDE (Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China
e África do Sul). Segundo relatório apresentado nesta quarta-feira (7), em Brasília, há
efeito adverso da valorização do piso sobre o emprego de jovens.
"Como recém-chegados ao mercado de trabalho, as competências e a produtividade
dos jovens são inferiores às dos trabalhadores mais experientes. Se todos os demais
fatores permanecerem iguais, os trabalhadores mais jovens podem representar, para

o empregador, maior risco a assumir. "Além disso, o Banco Mundial salienta que, na
hora de demitir, os mais jovens são os primeiros da fila. Isso reduz a empregabilidade
dos jovens. Como remédio, o banco sugere alternativas já adotadas em alguns países.
Grécia e Nova Zelândia adotaram pisos diferenciados para os mais jovens. Outra
recomendação é repensar a fórmula de valorização do mínimo, que vence em 2019.
Pelas regras atuais, o salário mínimo é corrigido pelo crescimento da economia de dois
atrás mais a inflação. O resultado é que, mesmo em tempos de recessão, o salário é
reajustado levando as empresas que precisam cortar custos a optar pela demissão.
Mulheres comandam mais de 38 mil microempresas em Curitiba
08/03/2018 – Fonte: Bem Paraná

Mais de 200 mulheres empreendedoras foram homenageadas em Curitiba no ano
passado com o Prêmio Empreendedora Curitibana (foto: Cido Marques/FCC)
Rosicler Deresch, 50 anos, é referência na Fazendinha quando o assunto é beleza. Há
20 anos, ela vem conquistando uma clientela fiel em busca dos seus cortes, escovas
e colorações.
A cabeleireira, que comanda um salão na Rua Pablo Picasso, em frente à UPA e à Rua
da Cidadania do bairro, é um exemplo do avanço das mulheres no empreendedorismo
de Curitiba. Hoje, elas representam 49% dos 78 mil microempreendedores individuais
(MEIs) da capital.
“A cidade conta, atualmente, com 38,2 mil microempreendedoras individuais. Em
alguns setores, elas são maioria, representando 78% na atividade de cabeleireiro,
79,5% na de pequeno varejo de vestuário e acessório e até 96,3% em outros
segmentos de tratamento de beleza, como manicure e depilação”, conta Letícia Justus,
coordenadora dos Espaços Empreendedor, unidades da Prefeitura que oferecem
serviços gratuitos para os MEIs.
Outras áreas com grande atuação de mulheres MEI são treinamento em
desenvolvimento profissional e gerencial (52,8%) e atividades de ensino (55,8%).
De acordo com Letícia, o avanço das mulheres no empreendedorismo local tem sido
importante.
“Boa parte delas tem o próprio negócio como objetivo, mas há também uma parcela
significativa de mulheres que buscam se tornar MEI por necessidade e acabam ‘se
encontrando’ como empreendedoras”, salienta a coordenadora dos espaços vinculados
à Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação.
Letícia reforça que, nas oito unidades da Prefeitura
www.agencia.curitiba.pr.gov.br/espaco-empreendedor), todos os serviços de apoio
aos MEIs são gratuitos, como a formalização ou encerramento da empresa, a emissão

de alvará e a realização da declaração anual. Além disso, a pessoa pode obter
informações contábeis do negócio, como débitos em aberto e formas de quitação.
Uma cooperação técnica entre a Agência Curitiba e o Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas no Paraná (Sebrae/PR) também garante aos MEIs a oferta de
consultorias de profissionais em gestão do negócio.
“Essas consultorias oferecidas aos MEIs formalizados são customizadas, pois levam
em conta as peculiaridades do negócio de cada microempreendedor individual,
inclusive, se é uma mulher, que muitas vezes trabalha em casa e tem tripla jornada
de trabalho”, explica Letícia.
Vários papéis
Mãe, esposa e MEI. Para cumprir todos estes papeis, é preciso ter muita disciplina.
“Além de trabalhar no salão, ainda sou artista plástica e cuido da casa, do meu marido
e dos meus dois filhos”, conta Rosicler Deresch, dona do Salão Toke Mágico, na
Fazendinha.
De acordo com ela, a rotina, muitas vezes é estressante, mas vale a pena. “As
mulheres têm que ir pra cima mesmo, encarar os desafios e conquistar espaço. Só é
preciso mesmo ter muito cuidado com os horários”, aconselha a microempreendedora
individual.
Ela acorda às 5h30 da manhã para preparar o café para a filha ir à escola e só vai
dormir por volta da meia noite, após cuidar dos afazeres da casa e de relaxar criando
algumas peças em seu pequeno ateliê.
A diarista Elena Maria Barbosa, 44 anos, procurou há seis meses um dos Espaços
Empreendedor para se formalizar como MEI, sistema simplificado de criação de
empresa em que é possível ter CNPJ e benefícios como aposentadoria e auxílios doença
e maternidade.
Mais tranquila agora com a formalização e as garantias previdênciárias, ela se
desdobra para atender os clientes e ainda cuidar da casa e dos filhos Valdir, 22 anos,
e Pedro, 4 anos.
“A gente tenta fazer tudo com perfeição e ser muito correta com os horários. Mas é
preciso aprender a dividir algumas tarefas”, observa Elena, que em meio ao trabalho,
das 8h às 17h, corre para buscar o filho mais novo no CMEI Marechal Rondon, na CIC,
e ainda precisa arrumar a casa e cuidar das refeições da família à noite. “É muito
trabalho todo dia, mas eu estou lutando para oferecer um futuro para os meus
meninos”, ressalta ela.
Dicas para microempreendedoras:
Trabalhar como MEI em casa ajuda a reduzir custos com a empresa e, no caso das
mulheres, facilita o dia a dia, por conta dos afazeres domésticos e com os filhos. Essa
escolha, no entanto, pode causar alguns riscos. A seguir, cinco dicas de Letícia Justus,
coordenadora dos Espaços Empreendedor, da Prefeitura, para evitar problemas:
1 - Não é folga: avise aos familiares que é trabalho, mesmo sendo na residência. Não
dá para ficar interrompendo ou ajudando nos afazeres domésticos.
2 - Estabeleça uma rotina: tenha hora para começar o expediente e para as pausas
ao longo do dia. Também marque horário para encerrá-lo.
3 - Tenha um espaço para trabalhar: monte seu mini escritório longe dos lugares por
onde os outros moradores circulam.
4 - Upgrade nos serviços: contrate uma linha de telefone ou internet mais veloz.
5 - Programe reuniões fora de casa para que você possa se relacionar com outros
profissionais e sair da rotina.

Salário mais baixo para as mulheres reduz o crescimento do país
08/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Entre 2007 e 2014, cada 10% de aumento na diferença salarial reduziu em
1,5% a expansão do PIB

Rafael Ribeiro, autor da pesquisa sobre o impacto da discriminação por gênero no
crescimento econômico, e sua esposa, Laise Pereira - Marcelo Justo/Folhapress
Com cinco anos de carreira, a analista de logística Laíse Pereira, 26, recebe menos
que o marido, o estatístico Rafael Ribeiro dos Santos, 29, ganhava com um ano de
formado.
"Vejo a batalha dela e não me conformo. Sinto na pele a vantagem de ser homem
branco em relação a ela, que, além de mulher, é negra", diz ele.
"Sei que a formação importa. O Rafael estudou na USP, sei que a área também
influencia. Mas acho que nada justifica a discrepância tão grande", afirma ela, que fez
administração na Unip e pós-graduação no Senac.
Ciente do impacto da desigualdade sobre o orçamento do casal -que ainda não tem
filhos-, o estatístico começou a refletir sobre esse custo para a sociedade e resolveu
pesquisar o tema durante o mestrado em economia no Insper.
Os resultados da tese recém-concluída confirmaram suas suspeitas: a discriminação
contra a mulher no mercado de trabalho reduz o crescimento econômico.
Segundo o estudo, entre 2007 e 2014, cada 10% de aumento na diferença entre
salários --que tenha relação com o preconceito de gênero -- reduziu em cerca de 1,5%
a expansão do PIB per capita dos municípios brasileiros.
Entre as capitais do país, Curitiba tinha a maior diferença em 2007. O sexo do
trabalhador explicava 28% do hiato de remuneração entre homens e mulheres.
São Paulo exibia o terceiro pior indicador em 2007: 23%. Para ter uma ideia do efeito
econômico disso, se a capital paulista tivesse, naquele ano, o mesmo indicador que
Florianópolis, 15,4%, a renda média dos paulistanos subiria de R$ 52.797 para R$
53.258 em 2014.
"É uma descoberta importante. Mostra que a discriminação contra a mulher não é
apenas questão de injustiça social. Também gera ineficiência econômica", diz a
pesquisadora Regina Madalozzo, que orientou a tese de Santos.
As causas e consequências da inserção desigual de homens e mulheres no mercado
de trabalho têm sido tema recorrente de estudos internacionais recentes que chegam
a conclusões semelhantes às de Ribeiro.
Embora a diferença salarial por sexo tenha diminuído em alguns países, incluindo o
Brasil, ela persiste desde a estreia na vida profissional e se amplia à medida que as
pessoas envelhecem.

Medir o tamanho da discriminação não é trivial - e o tema às vezes gera polêmica--,
mas o avanço de técnicas estatísticas tem facilitado as estimativas.
Cálculo
Para calcular a discriminação por gênero em três mil municípios brasileiros, Santos
utilizou a Rais (Relação Anual de Informações Sociais), que reúne dados do mercado
formal de trabalho.
O estatístico chegou a uma estimativa do tamanho do preconceito depois de isolar o
impacto de outros fatores que, comprovadamente, influenciam os salários. Ou seja,
ele identificou o que restou de diferença entre as remunerações de homens e mulheres
depois de descontados os efeitos como escolaridade, ocupação, tempo de empresa,
raça e região.
Assim se uma mulher ganha menos do que um homem por ter um diploma de ensino
superior menos valorizado do que o dele, esse efeito não distorceria os resultados
encontrados.
Mas há outras questões -como interrupções na carreira causadas por pausas
relacionadas à maternidade e qualidade da formação --que não foram quantificadas.
Alguns estudos recentes que se dedicam a estimar o impacto desses fatores sobre a
desigualdade salarial concluem que, mesmo depois de descontá-lo, ainda sobra uma
diferença substancial que provavelmente é causada por discriminação ou o que
algumas empresas têm chamado recentemente de "vieses inconscientes".
Após mensurar o efeito de sua estimativa para a discriminação sobre os salários em
2007, Santos analisou a relação dessa variável com os movimentos do PIB per capita
(valor da riqueza gerada no país dividida pelos habitantes) até 2014. Nessa etapa,
também foi descontado o impacto de outros fatores que influenciam o crescimento
econômico, como o peso de diferentes setores no PIB ou mudanças no nível médio de
escolaridade da mão de obra.
Concluiu que a parcela do crescimento do PIB per capita explicada pela desigualdade
de gênero é relevante.
Os resultados corroboram ainda outros estudos --como um feito por Regina Madalozzo,
orientadora de Santos--que indicam que conforme o nível de escolaridade dos
profissionais aumenta, a desigualdade salarial entre eles também cresce. Talvez isso
ajude a explicar o nível alto de discriminação em municípios mais desenvolvidos.
Esse fenômeno tem sido chamado de "efeito do teto de vidro" e sugere a existência
de uma barreira invisível que impede a mulher de avançar a partir de certos níveis
hierárquicos. Um número crescente de empresas tem reconhecido esse problema.
Por outro lado, em municípios de renda baixa, a menor diferença entre remunerações
por sexo pode ter mais ligação com a prevalência de ocupações que pagam apenas o
salário mínimo do que com menor preconceito contra a mulher.
Desistência
Laíse diz entender perfeitamente porque a desigualdade entre os sexos tem custos
para a sociedade: "Acho que muitas mulheres qualificadas acabam desistindo ou
optando por trabalhar informalmente, com mais flexibilidade, porque se dá conta de
que não vai chegar lá", diz.
Mas a analista se diz otimista com mudanças que vê ocorrendo. Na multinacional onde
trabalha atualmente, ela ressalta, há muitas mulheres em cargos de gestão.
"Isso motiva quem está em outras posições."

Segundo Madalozzo, as conclusões de Santos aprimoram a discussão sobre o tema
porque mostram que a economia --o que inclui empresas individualmente - é
penalizada pela discriminação.
"Se ele encontrasse a relação contrária, de que a discriminação gera crescimento,
talvez teríamos de concluir que as empresas podem estar lucrando mais com isso, e
assim, reduzindo os custos de sua mão de obra. Mas não é esse o caso".
Juíza do trabalho diz que avanços são insuficientes para mão de obra
feminina
08/03/2018 – Fonte: Isto É Dinheiro
A diretora de Direitos Humanos da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho
da 1ª Região (Amatra1), Daniela Muller, disse que no Dia Internacional da Mulher,
comemorado hoje (8), os avanços registrados para a categoria no mercado de trabalho
ainda não são suficientes para assegurar melhores ganhos.
Segundo a juíza, persiste a desigualdade de gênero no mercado de trabalho do Brasil.
Hoje em dia, para que o profissional avance na carreira é exigida cada vez maior
disponibilidade para o cargo e, muitas vezes, as mulheres não conseguem sequer
concorrer ao posto pretendido, nem podem aceitá-lo pelas limitações que têm fora do
ambiente de trabalho.
Muitos empregadores também não colocam mulheres em alguns postos já com esse
pensamento, lamentou. Essa divisão fora do ambiente de trabalho, que é muito
desigual, pesa porque as empresas acabam privilegiando o homem, “até porque, se o
homem tiver filhos, é a mulher que vai cuidar e ele fica disponível para os cargos de
chefia”.
Daniela criticou o que, na prática, ocorre com as mulheres que engravidam e
trabalham, uma vez que a gravidez ainda é considerada por muitas pessoas ou
empresas uma limitação. “Só vai mudar quando a sociedade entender que isso é uma
questão de todos. Cada novo cidadão interessa a todos nós. Enquanto isso for visto
como um problema só da mulher, haverá essa dificuldade. A situação precisa ser
melhor compreendida e acomodada”.
Licença-maternidade
A juíza defendeu o estabelecimento de uma licença-maternidade maior, mas que seja
dividida entre o casal, porque isso diminuiria a pressão e a impossibilidade de a mulher
crescer no emprego. Atualmente, o tempo de licença-maternidade é obrigatoriamente
de 120 dias, ou quatro meses. No momento, somente empregadores que fazem parte
do Programa Empresa Cidadã podem estender o período para 180 dias, ou seis meses.
O Projeto de Lei 151/2017, da senadora Rose de Freitas (MDB-ES), dá à mulher
gestante 180 dias de licença-maternidade, podendo compartilhar até 60 dias do
período com seu cônjuge ou companheiro, possibilitando que o próprio casal decida
quem vai cuidar do filho durante a licença. “A licença passa a ser do casal. Isso
igualaria um pouco a condição no mercado de trabalho”, disse Daniela Muller.
Ela acrescentou que o mercado de trabalho ainda é injusto para a mulher, apesar de
a Constituição assegurar que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações.
“Não basta só o processo jurídico, tem que ser política pública”. Para a juíza, a
desigualdade continua de forma evidente.
Entre os avanços registrados, ela lembrou que as mulheres se estabeleceram no
mercado de trabalho. “A gente não vive mais a situação de que a mulher trabalha só
para complementar a renda do marido. Nisso, avançamos”.

Salários
“As pesquisas comprovam que a mulher ainda tem dificuldade de ter acesso a cargos
de maior hierarquia e que os salários são menores”. Isso ocorre, segundo a juíza, por
todas as atribuições que acabam ficando com a mulher na família, o que reflete muito
na carreira, fora o próprio preconceito em algumas atividades. “Essa divisão injusta
das atividades domésticas, creio que é o maior empecilho ao mercado de trabalho”.
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), relativos ao quarto
trimestre do ano passado, mostram que apesar de a maioria da população em idade
de trabalhar ser formada por mulheres (52,4%), a maior parte das pessoas ocupadas
é de homens (56,3%). Além disso, as mulheres são maioria (54,2%) entre os
trabalhadores subutilizados, sub-ocupados e trabalhadores em potencial, como
mulheres que desistiram de trabalhar para cuidar dos filhos.
Em relação aos baixos salários, a juíza argumentou que esse fato está relacionado a
outra questão, que é o elevado número de brasileiros que têm na mãe o único
responsável. “Isso acaba levando a mulher a se sujeitar a piores formas de trabalho,
com remuneração pior também. Acredito que uma coisa está relacionada a outra”. De
acordo com o IBGE, as mulheres ainda recebem, em média, no Brasil, 22,9% a menos
que os homens.
A mesma razão faz com que a mulher acabe tolerando um nível de desrespeito no
ambiente de trabalho maior do que o homem, pela responsabilidade de ser a única
provedora para seus dependentes.
“E acaba se sujeitando. Fatores históricos e culturais também contribuem para que
isso ocorra. A juíza do trabalho observou que, muitas vezes, ocorre que mulheres em
posição hierárquica superior reproduzem essa situação quando têm subordinados do
mesmo sexo. “A gente está muito condicionada a dizer que está tudo bem, a não ser
agressiva. Essas questões culturais se repetem e a mulher, muitas vezes, se cala”.
O assédio sexual passa também por essa visão sobre a mulher, que está ali para servir
ao homem, afirmou Daniela Muller. Ela lembrou que a primeira greve geral no Brasil,
em 1917, foi iniciada por tecelãs de São Paulo, que denunciavam abusos sofridos das
pessoas encarregadas. “O assédio é uma das questões mais antigas da pauta das
trabalhadoras brasileiras”.
Artigo: Protagonismo feminino e as ameaças às mulheres
08/03/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
As dificuldades e os percalços da vida atingem de maneira desproporcional
homens e mulheres

Pensando a respeito da importância da data que comemoramos neste 8 de março,
passam pela minha mente várias mulheres que já cruzaram minha trajetória. Será que
o Dia da Mulher, que representa o protagonismo feminino, tem o mesmo significado
para mim e para as assistidas que atendi, vítimas de violência doméstica que
buscavam na Defensoria Pública ajuda e acolhida para se livrar de uma situação de
perseguição, abuso, violência e desamparo? E para as defensoras públicas que
represento?
Difícil responder. As lutas e os obstáculos que as mulheres enfrentam são inúmeros,
e a minha experiência na Defensoria mostra que sua intensidade acompanha o grau

de vulnerabilidade de cada uma, seja em termos financeiros, seja em termos raciais,
seja em termos de orientação sexual, seja em termos de local de trabalho, estado
social, ser ou não mãe.
Mas existe um denominador comum nessa história. As dificuldades e os percalços da
vida atingem de maneira desproporcional homens e mulheres. O desemprego e a
pobreza não são sentidos da mesma forma por um homem e uma mulher, ainda que
sejam da mesma classe social.
Nós, mulheres, compreendemos e nos solidarizamos uma com a outra. É sobre isso o
dia de hoje
Um estudo salarial realizado pela Catho, em 2017, revela que a diferença de
remuneração entre homens e mulheres pode chegar a quase 60% para o mesmo
cargo.
De igual sorte, mulheres têm mais dificuldade de se inserir no mercado de trabalho.
Dados de 2015 levantados pelo IBGE apontam que a taxa de desocupação feminina,
em todas as faixas etárias, era quase o dobro da taxa masculina entre os anos de
2004 e 2014.
Além disso, a ausência de creche pública ou a impossibilidade de pagar uma creche
particular quase sempre culminam no desemprego materno, e não paterno. E não é
só isso: segundo relatório da Organização Internacional do Trabalho, publicado em
2012, 52% das mulheres afirmam já ter sofrido assédio sexual no trabalho, contra
20% por parte de homens.
Também em termos de segurança pública há desigualdade: eis que 81% das
mulheres, em pesquisa realizada pelo site Think Olga em 2013, declararam já ter
deixado de fazer algo, como andar na rua à noite e usar determinada roupa, por
sentirem medo de assédio. Por fim, uma em cada três mulheres sofreu algum tipo de
violência no Brasil no último ano, de acordo com uma pesquisa do Datafolha divulgada
em 2017.
O machismo não escolhe características. Não se pode negar, ainda, que as variadas
formas de machismo acompanham todas nós, mulheres, em todas as etapas de nossas
vidas. Por este motivo é que o movimento de mulheres, a consagração do Dia
Internacional da Mulher, é tão relevante.
Ainda que o gênero de mulheres seja de fato um coletivo heterogêneo, formado por
diversas mulheres que enfrentam a mais variada gama de problemas sociais, a
condição feminina torna todos eles mais árduos e mais dificultosos.
E é exatamente por meio da nossa união para eliminar o machismo, para empoderar
uma à outra, e conscientizar a sociedade a respeito dessa situação é que poderemos
extinguir essa diferença e desproporção.
Diz a música de Caetano Veloso, “cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é”; nós,
mulheres, compreendemos e nos solidarizamos uma com a outra. É sobre isso o dia
de hoje. Como propõe a Marcha Mundial das Mulheres, “seguiremos em marcha até
que todas sejamos livres”.
Lívia Brodbeck é presidente da Associação dos Defensores Públicos do Paraná
(Adepar).

Rose de Freitas comemora avanços na legislação em benefício das mulheres
08/03/2018 – Fonte: Senado Notícias

A senadora Rose de Freitas (PMDB-ES) comemorou os avanços na legislação em
defesa da mulher após a Constituição de 1988. Segundo a senadora, a maior vitória
das mulheres foi ter participado da Assembleia Nacional Constituinte. Ela citou desafios
da época, como a ausência de banheiros para mulheres nos plenários das duas Casas
do Congresso Nacional.
Rose de Freitas afirmou que passou o tempo em que o argumento do “crime de honra”
era capaz de absolver um homem que assassinava uma mulher. A senadora disse
embora as mulheres continuem sendo agredidas, hoje os homens já estão sendo
condenados por este tipo de crime. Por isso, para Rose de Freitas, as mulheres sabem
a importância da união e da conscientização.
Em sua avaliação, os avanços obtidos até hoje foram consequência da luta da
sociedade organizada, como no caso da Lei Maria da Penha.
- Hoje as mulheres sabem o direito que têm e querem ver suas leis aprovadas
refletindo esse direito. Elas exercitam o direito e cobram o direito, respaldadas sempre
no texto que nós, respeitosamente e ousadamente, construímos e foi promulgado em
outubro de 88 - afirmou a senadora.
O que o setor automotivo quer de dia das mulheres?
08/03/2018 – Fonte: Automotive Business
Receber flores e chocolates de presente das empresas é um clássico do Dia do Mulher.
O gesto pode ser atencioso, mas não ataca os grandes desafios que profissionais sexo
feminino enfrentam para desenvolver carreira em grandes companhias da indústria.
A pesquisa Presença Feminina no Setor Automotivo apurou fatores como salários até
34% menores do que o dos os homens e participação tímida da mulher na liderança,
com 87% das empresas participantes do estudo sem nenhuma colaboradora em
cargos de vice-presidência e presidência.
Estes desafios foram colocados em debate durante o AB Lab que aconteceu no I Fórum
Presença Feminina no Setor Automotivo, no último dia 20 de fevereiro: uma seção de
debates e construção da inteligência coletiva que colocou as 240 pessoas presentes
no evento para buscar soluções para tornar as empresas automotivas mais igualitárias.
Alguns caminhos, surpreendentemente, são simples e dependem menos de
investimentos e mais de apoio da liderança da companhia e de engajamento tanto das
mulheres quanto dos homens. Afinal, a maior presença feminina na indústria é
benéfica a todos, como a ponta estudo da Mckinsey, que constatou que organizações
com mais colaboradoras na liderança aumentam em 21% a chance de alcançar
desempenho financeiro acima da média.

O relatório final da pesquisa Presença Feminina no Setor Automotivo será divulgado
apenas em abril. Adiantamos, no entanto, algumas das medidas sugeridas pelos
participantes do AB Lab para elevar o número de mulheres nas empresas
automotivas:
-Aumentar a transparência sobre práticas e salários:: implementar políticas
mais claras que tenham foco na competência profissional;
- Desenhar outras compensações além do ganho salarial: oferecer flexibilidade
de horário e possibilidade de home office são alguns dos pontos mais destacados
para melhorar a participação feminina nas empresas;
- Melhorar a cultura organizacional: promover ações para combater o machismo
inconsciente e adotar políticas para promover a igualdade de gênero;
- Ampliar benefícios: melhorar o esforço para reter talentos femininos e unificar
alguns programas. Em caso de aposentadoria, por exemplo, muitas empresas
desligam as mulheres automaticamente enquanto oferecem assistência na transição
para os homens, facilitando para que eles virem consultores.
MULHERES TÊM 20% DE DESCONTO NA INSCRIÇÃO DO FÓRUM DA
INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA
Além do esforço contínuo para promover a busca por igualdade de gêneros no setor,
o presente de Automotive Business para o dia da mulher é desconto de 20% na
inscrição do Fórum da Indústria Automobilística, evento que vai reunir perto de mil
profissionais desta indústria no dia 16 de abril, em São Paulo. Com a promoção, o
valor da inscrição cai de R$ 1.700 para R$ 1.350.
A promoção vale apenas para novas inscrições realizadas no dia 8 de março de
2018 e não tem efeito em convites comprados anteriormente. Para se inscrever, basta
entrar em contato com Carolina Piovacari (carolina@portalab.com.br ou 5095-8883).
Dia do Consumidor deve registrar alta de 10% nas vendas do e-commerce,
diz Ebit
08/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
Celebrado no dia 14 de março, o Dia do Consumidor virou uma data de promoções no
comércio eletrônico e deve gerar um crescimento de vendas de 10% este ano na
comparação com o mesmo período de 2017. A previsão da Ebit, empresa especializada
em informações do setor, é que o faturamento atinja R$ 223 milhões.
O aumento nas vendas deverá ser impulsionado pela previsão de número de pedidos:
a expectativa é que sejam 479 mil ordens de compra este ano, ante 421 mil de 2017.
Já o tíquete médio das compras deve cair, saindo de R$ 480 no ano passado para R$
466.
Entre as categorias mais desejadas pelo consumidor, segundo o estudo, estão os
eletrônicos, com 8% de intenção de compra. Em seguida, aparecem telefonia e
celulares e cosméticos, perfumaria e cuidados pessoais.
Comissão aprova relatório de MP de fundos exclusivos por 13 votos a zero
08/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
A equipe econômica não conseguiu reverter as mudanças que desfiguraram o texto da
Medida Provisória (MP) 806, que altera a tributação dos fundos exclusivos de
investimento voltados para a alta renda. O parecer do relator, deputado Wellington
Roberto (PR-PB), foi aprovado nesta quarta-feira,7, na comissão mista por 13 votos a
zero e agora segue para o plenário da Câmara dos Deputados.

O relator previu no substitutivo que a alteração na tributação não incidirá sobre o
estoque dos rendimentos das aplicações de grandes investidores obtidos até 31 de
dezembro de 2018, como queria a área econômica. A cobrança semestral de Imposto
de Renda (IR) seria feita apenas sobre os rendimentos obtidos a partir de 1º de janeiro
de 2019. Esse ponto é crucial e abriu um impasse nas negociações porque
simplesmente vai anular, na prática, o incremento na arrecadação ao inibir futuros
investimentos nessa modalidade e deixar intacto o que já foi aplicado.
A equipe econômica do governo contou com um aliado inusitado, o deputado Henrique
Fontana (PT-RS), que tentou restabelecer a cobrança sobre o estoque de rendimentos
e trabalhou para obstruir a sessão da comissão mista. Ele apresentou requerimento
para adiar a votação por até 24 horas, mas o pedido nem sequer foi analisado pelo
colegiado.
O líder do governo no Congresso, deputado André Moura (PSC-SE), argumentou que
o requerimento deveria ser declarado prejudicado porque o adiamento na votação
implicaria problemas de prazo na tramitação da MP. “Se não votarmos hoje, o prazo
constitucional de tramitação da MP não será cumprido”, disse durante a sessão. O
argumento foi acatado pelo presidente da comissão mista, senador Eduardo Amorim
(PSDB-SE).
A MP dos fundos tem mais um mês para ser analisada no Congresso. Ela tem vigência
até o dia 8 de abril. Fontana, que defendeu a votação do texto original enviado pelo
governo, argumentou que o prazo para análise da MP no plenário da Câmara vai até
19 de março, o que daria uma margem para maiores discussões na comissão. “Seria
interessante o líder do governo explicar por que ele abre mão do texto que aumenta
a arrecadação do governo”, provocou o petista, sem obter réplica.
Após a votação, em conversa com jornalistas, Moura se justificou dizendo que o acordo
firmado com o governo era votar o texto nesta quarta na comissão mista, para evitar
atrasos na tramitação. “Tentamos construir um entendimento, e esse foi o
entendimento possível”, afirmou. Embora o deputado petista tenha tentado
restabelecer o texto original enviado pela equipe econômica, Moura disse que a
oposição “está cumprindo o papel dela de tentar atrapalhar, tentar prejudicar”.
O líder do governo no Congresso disse que haverá negociação para tentar ajustar a
MP no plenário, talvez até restituindo a previsão de cobrança de tributos sobre o
estoque de rendimentos desses fundos exclusivos de investimentos obtidos até o fim
de 2018. “Mas não é discussão fácil, existe muita resistência, parlamentares levantam
questão de inconstitucionalidade”, disse.
O relator do texto disse achar “difícil” que a previsão de cobrança sobre o estoque de
rendimentos volte ao texto. Segundo ele, os parlamentares não concordam com uma
mudança de regra no “meio do jogo”. Roberto argumentou ainda que os grandes
investidores “não têm culpa se a legislação foi feita dessa forma”. Hoje, o IR só é
cobrado sobre esses recursos no momento do resgate de cotas ou de liquidação do
fundo.
‘É preciso tocar a agenda de reformas’
08/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
O pesquisador da área de Economia Aplicada da FGV/Ibre, Bruno Ottoni, diz que os
resultados do Banco Mundial corroboram uma percepção já partilhada pelos
pesquisadores brasileiros. Estudo do Ibre sobre o tema, do qual ele participou, mostra
que para ganhar produtividade e criar empregos de qualidade seria preciso fazer as
reformas, a fim de ter um ambiente de negócios mais favorável. “É preciso tocar essa
agenda de reformas.” A seguir, trechos da entrevista.

O sr. concorda com os dados do estudo do Banco Mundial?
Temos sim um problema seriíssimo, que já era grande antes da crise piorou com a
crise, de pessoas que estão numa situação educacional e profissional que as tornam
menos prováveis de terem sucesso no mercado de trabalho no futuro.
Como reverter a situação?
Algumas sugestões do Banco Mundial já estão mapeadas. Eles citam informar melhor
os jovens sobre os benefícios do estudo. O custo de fazer isso é muito baixo,
simplesmente mandar pessoas na casa dos alunos para informá-los. O efeito é grande.
Outra é desenhar programas de transferência de renda para estimular a conclusão do
ensino médio.
Estudo do Ibre mostra que só o aumento da escolaridade não foi suficiente
para tornar o País mais competitivo. Qual é a saída?
Para ganhar produtividade e gerar empregos de qualidade no País seria preciso fazer
as reformas para que tenhamos um ambiente de negócios mais favorável. É preciso
tocar a agenda de reformas.
Dólar sobe 1% com temor por guerra comercial após renúncia de assessor
da Casa Branca
08/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, em Washington Mandel Ngan/AFP
O dólar seguiu os temores externos sobre uma guerra comercial global e fechou em
alta ante o real nesta quarta-feira (7), um dia após um dos principais assessores
econômicos da Casa Branca, Gary Cohn, deixar o cargo.
O dólar comercial subiu 1,02%, para R$ 3,244, devolvendo praticamente toda a queda
de 1,16% do dia anterior. O dólar à vista teve alta de 0,99%, cotado a R$ 3,243. A
moeda americana subiu ante 19 das 31 principais divisas do mundo.
A renúncia de Cohn acontece menos de uma semana após o presidente dos EUA,
Donald Trump, anunciar tarifas de importação sobre o aço e o alumínio.
O anúncio gerou uma onda de críticas de países e entidades. Pela manhã, Cecilia
Malmstrom, chefe de comércio da União Europeia, disse que a UE está pronta para
reagir às tarifas, ponderando que "uma guerra comercial não tem vencedores".
A saída de Cohn já era esperada: internamente, ele foi um dos nomes que mais se
opôs à medida, que entende ser prejudicial ao mercado americano e ao livre comércio.
A expectativa é que a assinatura oficial da medida, com o detalhamento das tarifas,
seja feita até o final desta semana –possivelmente nesta quinta (8).

Depois de especulações sobre a Casa Branca não fazer nenhuma exceção a países, o
governo dos EUA sinalizou nesta quarta que alguns parceiros, como Canadá e México,
podem ser excluídos da taxação.
"Até o mercado entender até que ponto vai essa possibilidade de guerra comercial, o
mundo para, e o investidor com aversão a risco começa a fechar a torneira e se
resguardar. Hoje foi um dia do investidor preocupado em se garantir no mercado",
diz Reginaldo Galhardo, gerente de câmbio da Treviso Corretora.
Ele avalia, porém, que a oscilação ainda condiz com como o mercado vem operando,
permanecendo numa média entre a perspectiva de piora no cenário (com o dólar
próximo de R$ 3,30) e uma percepção de melhora (mais perto de R$ 3,2).
O Ibovespa, índice que reúne as ações mais negociadas na Bolsa brasileira, também
acompanhou as preocupações do exterior e caiu 0,2%, para 85.483,55 pontos. O
volume financeiro somou R$ 10,7 bilhões.
A queda não foi maior porque as siderúrgicas, que vinham pressionando o índice,
caíram menos, e os papéis da BRF subiram, apesar de a agência de classificação de
risco Moody's ter rebaixado a nota de crédito da empresa na terça (6).
A Usiminas recuou 2,84%, os papéis da Vale caíram 0,51% e a CSN (Companhia
Siderúrgica Nacional) perdeu 0,33%. A Gerdau, que tem produção nos Estados Unidos,
subiu 2,51%, e a Metalúrgica Gerdau, holding que a controla, 2,09%.
As ações da BRF subiram 4,22%, após acumularem queda de quase 22% nos dois
últimos pregões, desde que a empresa se tornou alvo da nova fase da Operação Carne
Fraca, da Polícia Federal.
"Isso acontece por ela ter caído muito, mas também por conta da especulação, com
as quedas anteriores deixando o preço do papel atrativo. É um papel que atraia um
perfil de investidor mais arrojado", diz Régis Chinchila, analista da Terra
Investimentos.
OUTROS PAPÉIS
Das 64 ações que compõem o Ibovespa, 34 caíram, 29 subiram e uma ficou estável.
Pesou também para o recuou do índice a queda das ações da Petrobras, diante da
baixa no preço do petróleo no exterior. Os papéis preferenciais se desvalorizaram
1,05%, e os ordinários, 1,35%.
Na véspera, a Petrobras negou que poderia mudar sua política de preços para os
combustíveis, após o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, dizer em entrevista à
rádio CBN que o governo discutia o assunto junto à petroleira.
Nesta quarta, em Nova York, Meirelles falou que o governo estuda alterar a tributação
sobre os combustíveis.
As ações da Eletrobras caíram 4,51% (preferenciais) e 3,07% (ordinárias), com
entraves para a instalação na terça da comissão especial que analisará a
desestatização da companhia na Câmara, após uma questão de ordem do deputado
Arlindo Chinaglia (PT-SP).
No setor financeiro, as ações do Itaú Unibanco caíram 0,13%. Os papéis preferenciais
do Bradesco recuaram 1,76%, e as ordinárias, 3,12%. O Banco do Brasil perdeu
0,68%, e as units —conjunto de ações— do Santander Brasil subiram 0,3%.

Mais de 100 republicanos assinam carta em oposição à tarifação de aço e
alumínio
08/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
Um grupo de parlamentares republicanos divulgou nesta quarta-feira uma carta em
oposição à tarifação das importações de aço e alumínio proposta pelo presidente dos
Estados Unidos, Donald Trump. Os legisladores pedem que chefe da Casa Branca
reconsidere a barreira alfandegária.
Na carta, os republicanos alertam para “consequências negativas inesperadas” e para
o fato de que a tarifação pode deixar os EUA menos competitivos. Além disso, os
parlamentares dizem que a proteção à indústria siderúrgica pode anular os benefícios
da recente reforma tributária, que eles ajudaram a aprovar no Congresso.
“Nós estamos convencidos que os benefícios desse corte de impostos estão apenas
começando e nós estamos olhando adiante para garantir que as benesses continuem
a se espalhar entre os trabalhadores e os criadores de emprego dos Estados Unidos”,
diz o texto, que é subscrito por 107 parlamentares.
Os parlamentares republicanos disseram ainda que apoiam que os Estados Unidos
resolvam as distorções comerciais com a China, porém sem imposição de tarifas.
Por carta, governo brasileiro pede para não ser sobretaxado
08/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
O governo brasileiro recebeu como sinal favorável o comunicado emitido nesta quarta,
7, pelos Estados Unidos, informando que Canadá, México e outros países poderão ficar
fora da sobretaxa de 25% a ser aplicada sobre as importações de aço e alumínio.
Ainda nesta quarta o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos
Jorge, enviou carta ao secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross,
reiterando o pedido do Brasil de ficar fora das novas barreiras comerciais.
“Queremos esgotar todas as possibilidades de diálogo, mas não descartamos nenhum
tipo de reação, caso haja efetivação das medidas anunciadas pelos americanos”, disse
ao jornal O Estado de S. Paulo Marcos Jorge.
Henrique Meirelles critica decisão dos EUA sobre aço e alumínio
08/03/2018 – Fonte: Bem Paraná
O ministro da Fazenda criticou em Nova York a decisão do governo americano de impor
tarifas sobre o aço e o alumínio importados, dizendo que o protecionismo é negativo e
prejudica inclusive a indústria americana. "É negativo para todos os envolvidos e nós
somos contra isso."
Em sua visita oficial aos Estados Unidos, onde se reúne com investidores, Henrique
Meirelles evitou, no entanto, dizer que o Brasil, um dos maiores exportadores de
aço para a indústria dos EUA, pode retaliar de qualquer maneira à medida de Donald
Trump, dizendo que a situação não está bem definida.
O americano anunciou as tarifas de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio na
semana passada, desencadeando fortes perdas de empresas do setor automobilístico
na Bolsa de Nova York e uma onda de promessas de retaliação econômica por parte
de aliados históricos dos EUA, entre eles a União Europeia. Mas nesta semana, Trump
voltou atrás da ideia de que não haveria exceção à regra, dizendo que países do Nafta,
os vizinhos Canadá e México, talvez tenham condições especiais em relação ao tributo,
o que prejudicaria mais o Brasil numa concorrência.

"Vamos aguardar para ver como isso se desenvolve", afirmou o ministro. "Temos de
tomar cuidado para não criar uma guerra de palavras. A guerra de palavras pode ser
pior do que a guerra de fatos."
Meirelles também voltou a falar em Nova York sobre a política de preços da Petrobras,
assunto que fez os papéis da estatal despencarem na Bolsa nos últimos dias. Ele
esclareceu que ainda está no início de uma negociação com os estados para criar um
sistema bem menos volátil.
"Está se estudando até que ponto poderia haver ou não um sistema que mantivesse
não uma questão fixa, mas volatilidade menor na coleta de impostos pelos estados e
em escala menor pela União", disse. "É o início de uma discussão longa que envolve
todos os estados brasileiros, os governadores, muita gente."
O ministro disse ainda que os investidores com os quais se reuniu na Bolsa de Valores
de Nova York e num encontro organizado pela XP Investimentos num hotel de
Manhattan já não têm dúvidas sobre a retomada do crescimento econômico do Brasil.
"Tínhamos no ano passado a preocupação sobre a saída do Brasil da recessão e os
investidores preocupados se era já o momento de investir", ele afirmou. "Hoje essa
dúvida já está equacionada."
Meirelles deu como exemplo a privatização da Eletrobras e disse que houve interesse
dos investidores americanos no possível leilão da estatal. "O Brasil está crescendo e
há necessidade de investimento em eletricidade. É uma excelente oportunidade
privatizar a Eletrobras."
Retaliação da UE aos EUA afeta Brasil
08/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
O risco de guerra comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia cresceu nesta
quarta-feira, 7, com o anúncio feito por Bruxelas de que vai retaliar em até três meses
se Washington cumprir a ameaça de elevar as tarifas para a importação de aço e
alumínio.
As áreas da economia americanas afetadas seriam tanto a indústria metalúrgica
quanto setores simbólicos da indústria e da agricultura do país – com baixo impacto
sobre os consumidores europeus. Em paralelo, medidas de salvaguarda contra o aço
e o alumínio produzido em países como Canadá, China e Brasil poderiam ser adotadas
para evitar a “invasão” do mercado europeu.
A estratégia adotada pelos europeus acabará tendo um impacto negativo para as
exportações brasileiras. Setores como o do aço, tabaco, suco de laranja, têxteis e
calçados podem ser afetados. Bruxelas indicou que está examinando uma lista de
produtos que seriam alvo de uma retaliação. O problema é que, pela lei, a imposição
de uma salvaguarda exigirá que a UE aplique a mesma tarifa para todos os governos,
inclusive o Brasil.
Na semana passada o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou a intenção de
impor barreiras alfandegárias globais da ordem de 25% para as importações de aço e
de 10% sobre o alumínio, alegando segurança nacional.
Nesta quarta-feira, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin,
disse, na TV americana, que o anúncio sobre a tarifação de aço e alumínio deve ser
feito hoje.

A comissária europeia do Comércio, Cecilia Malmström, apresentou, nesta quarta, as
linhas gerais da eventual represália europeia, que incidiria sobre uma cesta de
produtos no valor de € 2,8 bilhões – o estimado das barreiras americanas.
Além do aço e do alumínio procedentes dos EUA, que também seriam sobretaxados,
os produtos atingidos pela alta de impostos europeus, ainda não revelados, teriam
valor econômico, político e simbólico, mas com baixo impacto sobre a economia do
bloco. Jeans Levy’s, motocicletas Harley Davidson e whisky bourbon, os exemplos
citados no final da semana pelo presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude
Juncker, foram indiretamente confirmados como parte do pacote pela comissária de
comércio.
Cecilia Malmström, entretanto, reiterou que espera não ter de impor barreiras. “Nós
poderemos decidir fazê-lo, mas também poderemos esperar. Depende das medidas
implementadas (nos EUA) e por quanto tempo”, afirmou a comissária.
Entre os produtos cogitados estão o suco de laranja, a manteiga de amendoim, além
dos jeans, motocicletas e whisky. “Uma lista provisória está em discussão e será
publicada em breve”, confirmou Cecilia Malmström, que não mencionou marcas ou
fabricantes específicos americanos atingidos pelas retaliações. “Haverá produtos em
aço, industriais e agrícolas”, disse ela, referindo-se ainda a “calças de trabalho, de
algodão, para homens”, por exemplo.
Brasil
O Estado apurou que, dentro do governo brasileiro, técnicos começam a avaliar qual
seria o impacto de uma medida europeia em determinados setores. Diplomatas
brasileiros também já deixaram claro de maneira informal aos europeus sua
preocupação com o impacto em cascata que retaliações poderiam ter.
A Europa é, por exemplo, o principal comprador do suco de laranja brasileiro,
respondendo por cerca de 70% das vendas nacionais ao exterior. A lista preliminar
dos europeus também inclui sapatos de couro, tabaco e outros produtos que também
são exportados pelo Brasil.
Para completar, os europeus indicaram que irão aplicar salvaguardas contra o aço
brasileiro que, numa situação normal, estaria indo ao mercado americano. O objetivo
é o de evitar que a oferta extra no mercado internacional acabe inundando seu próprio
mercado, com aço do Brasil e de outros setores.
Alguns negociadores brasileiros já apontam que, se tudo isso for implementado, as
perdas para o Brasil poderão ser bilionárias. Por enquanto, o governo brasileiro está
apenas aguardando o anúncio pela Casa Branca
Governo dos EUA admite exceções às tarifas de aço e alumínio
08/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Não foi mencionado se o Brasil estaria entre as exceções

Secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Sanders - Susan Walsh / AP
O governo dos Estados Unidos admitiu, nesta quarta (7), que alguns países como
Canadá e México podem ser excluídos das tarifas de importação sobre aço e alumínio,
anunciadas na semana passada pelo presidente Donald Trump.

“Há potenciais exclusões para o México e Canadá, e possivelmente outros países
também, com base na segurança nacional”, afirmou a secretária de imprensa da Casa
Branca, Sarah Sanders, durante entrevista à imprensa.
O Brasil, segundo maior exportador de aço para os EUA, seria um dos principais
prejudicados com a alíquota de 25% sobre o aço importado, anunciada de surpresa
por Trump na última quinta (1º). No caso do alumínio, a alíquota é de 10%.
A secretária, porém, não mencionou se o Brasil estaria entre as exceções.
A expectativa é que a assinatura oficial da medida, com o detalhamento das tarifas,
seja feita até o final desta semana –possivelmente nesta quinta (8).
“Será feita [uma análise] caso a caso, país por país”, disse Sanders.
O Brasil, assim como outros países, trabalha nos bastidores para tentar convencer os
EUA a estabelecerem exceções para determinados produtos. A alíquota, na prática,
inviabilizaria a exportação de aço brasileiro ao país norte-americano a preços
competitivos.
O Ministério da Indústria e Comércio Exterior informou que irá enviar uma nova carta
ao secretário de Comércio dos EUA, ressaltando os argumentos já apresentados em
reunião na semana passada. O principal é que o produto brasileiro não concorre com
o aço produzido pelas siderúrgicas norte-americanas: a maioria das exportações é de
produtos semiacabados.
Outros países responderam mais agressivamente, e ameaçaram retaliar produtos
americanos caso as tarifas sejam confirmadas – caso da União Europeia, Canadá e
México, alguns dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos.
A medida também não foi bem recebida por parte da própria indústria dos EUA, que
depende do material importado para produzir. Os setores de construção, automotivo,
metalúrgico e petrolífero seriam alguns dos mais prejudicados com o aumento de
custos. Economistas estimam que a medida causaria a perda de quase 180 mil
empregos pelo país.
Apesar da reação negativa, Trump já afirmou que não irá voltar atrás. O argumento
do republicano, que quer reduzir os déficits comerciais dos EUA, é que a medida está
relacionada à segurança nacional –já que a produção de aço e alumínio seria essencial
à indústria de defesa.
Trump defende que as tarifas iriam gerar empregos no setor siderúrgico nacional e
proteger a indústria americana, no melhor estilo “América em primeiro lugar”, seu
bordão de campanha.
O anúncio das tarifas enfrentou oposição na Casa Branca e no próprio Partido
Republicano, que se opôs publicamente à medida e trabalha para estabelecer
restrições. Nesta semana, o governo perdeu seu principal assessor econômico, o expresidente do banco Goldman Sachs Gary Cohn, que discordava das tarifas e anunciou
sua saída nesta terça (6).
Trump terá reunião nesta tarde sobre tarifas na importação de aço e alumínio
08/03/2018 – Fonte: Reuters
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que realizará uma reunião
nesta quinta-feira na Casa Branca sobre as planejadas tarifas nas importações de aço
e alumínio e que os Estados Unidos devem mostrar flexibilidade em relação a seus
aliados.

“Estamos ansiosos para a reunião às 15h30 da tarde (17h30, horário de Brasília) na
Casa Branca. Temos de proteger e construir nossas indústrias de aço e alumínio, ao
mesmo tempo mostrando grande flexibilidade e cooperação para com aqueles que são
verdadeiros amigos e nos tratam de maneira justa em comércio e militar”, disse ele
em um post no Twitter.
China amplia importações de petróleo, minério de ferro e cobre em fevereiro
08/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
As importações de petróleo, de minério de ferro e de cobre da China subiram na
comparação anual de fevereiro, segundo dados preliminares divulgados hoje pela
Administração Geral de Alfândega do país.
No mês passado, as compras chinesas de petróleo bruto registraram avanço anual de
1,5%, a 32,26 milhões de toneladas, enquanto as importações de minério de ferro
aumentaram 0,9%, a 84,27 milhões de toneladas, e as de cobre tiveram acréscimo de
3,5%, a 352 mil toneladas.
No primeiro bimestre, as importações chinesas de petróleo registraram expansão
anual de 11%, a 72,9 milhões de toneladas, as de minério de ferro avançaram 5,4%,
a 184,74 milhões de toneladas, e as de cobre aumentaram 9,8%, a 794 mil toneladas.
Os dados também mostraram que a China exportou 37 mil toneladas de petróleo bruto
em fevereiro, 26% menos que no mesmo mês de 2017. No acumulado do primeiro
bimestre, houve queda de 19% nas compras de petróleo, a 435 mil toneladas.
Projeto pioneiro no Brasil cria uma segunda moeda de negócios para o
mercado industrial
08/03/2018 – Fonte: CIMM
Empresa brasileira lança um modelo de negócio onde empresas negociam
sem usar dinheiro!
Mais...
Uma empresa precisa de serviços de usinagem, outra quer reparar o ar condicionado.
Uma necessita de publicidade, outra precisa de serviços de corte e dobra de metais. E
se todas pudessem fazer isso, sem ter de gastar dinheiro? Simplesmente trocando
bens e serviços umas com as outras?
No Brasil, já existe uma empresa responsável por gerir este comércio recíproco
multilateral. A Permuta Industrial formou uma Comunidade Colaborativa, de
Negócios Sustentáveis, através de Permutas, em uma Plataforma online, capaz de
aceitar transações de bens, produtos e serviços, sem gastar um centavo. Um negócio
que está ganhando fôlego com a atual crise e com as crescentes dificuldades de
liquidez das empresas.
O projeto foi desenvolvido por Rogerio Ribeiro, representante de máquinas e
equipamentos no mercado metalmecânico por 17 anos. Percebeu esta necessidade
junto a seus clientes, que, afim de comprar máquinas, não podiam comprometer o
caixa da empresa, mas em contrapartida, haviam inservíveis disponíveis, excesso de
produção e estoque, outros bens e serviços que poderiam gerar faturamento.
Recebendo a mentoria de industriais e do Sr. Koen de Beer, diretor da Tradaq empresa de Permutas voltada ao mercado de varejo, presente no Brasil há 17 anos e
também na Bélgica e México, o CEO da Permuta Industrial, Sr Rogerio Ribeiro,
desenvolveu então um protótipo da plataforma de negócios, que depois de 3 anos,
validou o produto junto a empresários do setor. O resultado foi o lançamento oficial

em 2017, a primeira e única empresa
exclusivamente para o mercado industrial.

de

permutas

multilaterais

voltada

Permutas Mundiais
O modelo de negócios não é novidade. Os EUA lideram atualmente o mercado de
permutas multilaterais, com cerca de 450 mil empresas e cerca de 65% atualmente
cotadas na bolsa de Nova Iorque. O primeiro sistema surgiu na Suíça, durante a
Grande Depressão dos anos 30, com o banco WIR, que aceitava pequenas e médias
empresas (PME), negociando em “moeda” paralela, o WIR.
De acordo com as estimativas da Organização Mundial do Comércio, 15% do comércio
internacional, que movimenta mais de USD 5,5 bilhões, é conduzido sem recurso do
dinheiro. Contudo, segundo a Associação Internacional do Comércio de Permutas
(IRTA), menos de 1% das empresas participam deste mercado.
Segundo dados desta entidade, em 2015 as permutas multilaterais movimentaram
USD 14 bilhões mundialmente. O crescimento tem sido maior nos últimos anos, graças
ao desenvolvimento das tecnologias e, sobretudo, à crise internacional.
A Permuta Industrial entra no mercado com novidades, atendendo todos os setores
industriais, e oferece várias vantagens a seus Membros, entre elas, negociar sem usar
dinheiro, aumentar a carteira de clientes, crédito sem juros, ter liquidez imediata,
faturar com estoque parado e excesso de produção, vender sem descontos, reduzir
custos de vendas e divulgação, reter clientes, lançar novos produtos no mercado, entre
outros.
Os visitantes que preenchem o formulário de interesse no website da empresa,
www.PermutaIndustrial.com.br recebem as “09 Estratégias de Negócios através de
Permutas”, técnicas que podem ser facilmente utilizadas em qualquer empresa do
setor industrial para aumentar o faturamento. Apesar da plataforma ser bem intuitiva,
todos os Membros têm acompanhamento de um Especialista em Permutas para
auxiliar no uso e implementação das técnicas.
Crescer é a prioridade
A expectativa é ter 1.000 Membros e gerar negócios na ordem de R$ 10 milhões até
o final de 2018, e vir a crescer no ritmo de 120% a cada ano subsequente. A vontade
de crescer fez com que, neste momento, a empresa disponibilizasse um plano de
assinatura gratuito. Outros planos oferecem ferramentas e funcionalidades extras,
proporcionando maior interatividade e engajamento com outros Membros da
plataforma, mas a função da Permuta Industrial é, regra geral, potencializar os
negócios de todos os seus Membros.
Educação precisa de uma revolução, diz Côrte
08/03/2018 – Fonte: CIMM
O setor educacional carece urgentemente de uma verdadeira revolução, que promova
o ensino inclusivo e de alta qualidade, capacitando futuros profissionais e
requalificando os atuais para as novas demandas do mundo do trabalho.
O argumento foi defendido pelo presidente da Federação das Indústrias de Santa
Catarina (FIESC), Glauco José Côrte, em palestra na Conferência sobre Indústria 4.0,
evento promovido em parceria entre o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica (ITA, do
Brasil) e o Instituto Fraunhofer (da Alemanha) e realizado nesta terça (6), em São
José dos Campos-SP.
“Tendências apontadas para o mundo do trabalho mostram que 5,1 milhões de
empregos serão perdidos até 2020, enquanto outros 2 milhões serão criados, apoiados
especialmente no que as tecnologias disruptivas sinalizarão”, disse Côrte, citando

ainda que 65% das crianças que hoje entram nas escolas trabalharão em funções que
ainda não existem.
O evento reuniu palestrantes nacionais e internacionais, representantes, entre outras
organizações, da GM, Siemens, Thyssenkrupp, MCTIC, Embraer, Fapesp e SENAI. O
diretor regional do SENAI/SC, Jefferson de Oliveira Gomes, falou sobre a parceria com
o Instituto Fraunhofer e sobre o status brasileiro na Indústria 4.0. Outro catarinense
que proferiu palestra foi Gabriel Bottós, da Welle Laser (de Palhoça), em demonstração
de que SC está na vanguarda da Indústria 4.0. O evento marcou o lançamento do
Fraunhofer Project Center for Advanced Manufacturing @ ITA (FPC@ITA).
“A quarta revolução industrial, diferentemente das demais evoluções econômicas
registradas na História, é pré-anunciada, com o desenvolvimento de campos como a
genética, a nanotecnologia, a biotecnologia, a inteligência artificial e a robótica, que
trazem consigo um grande potencial disruptivo”, disse Côrte. Segundo ele, o setor
industrial é duplamente afetado, primeiro, pelo rompimento de modelos de negócios
e, segundo, pela necessidade de desenvolvimento de novas habilidades da força de
trabalho.
“Além do número de vagas, as mudanças mais significativas estarão nas competências
laborais a serem demandadas”, destacou. “Estima-se que mais de um terço de todas
as ocupações exijam, em 2020, a solução de problemas complexos como requisito
fundamental. As competências sociais, por outro lado, terão maior demanda em todos
os segmentos, já que 82% dos empregos exigirão habilidades cognitivas dos
trabalhadores”, afirmou, enfatizando que parcerias multissetoriais farão da
colaboração uma estratégia para alavancar conhecimento.

Tecnologias disruptivas eliminarão 3 milhões de empregos nos próximos anos, afirma
Côrte.
Côrte citou também as ações que o Sistema Indústria vem realizando para a plena
inserção brasileira no novo contexto econômico mundial. Salientou que o SENAI/SC
vem realizando atividades focadas em três dimensões: Despertar 4.0, Agir 4.0 e
Conectar 4.0.
São ações no sentido de sensibilizar a sociedade para o novo fenômeno, gerar soluções
para a indústria (principalmente por meio dos Institutos de Inovação) e fomentar a
atuação em rede entre indústrias e pessoas interessadas em conteúdos e soluções da
Indústria 4.0.
Côrte destacou ainda a ação do SESI/SC, com a implantação do Centro de Inovação
em Tecnologias para a Saúde.
As duas entidades também atuam na oferta de educação voltada para a inserção de
crianças e adolescentes no novo fenômeno, especialmente por meio de um modelo de
aprendizagem baseado na resolução de problemas reais, como ocorre nos Espaços
Maker do SESI e no Ensino Médio SENAI Conecte.

Meirelles admite que governo estuda alterar imposto sobre combustível
08/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Em NY, ministro disse que tributação que incide sobre a gasolina é elevada e
fixa

O ministro da Fazenda, Henrique Meireles, durante seminário em Natal (RN) - Nuno
Guimarães/Framphoto/Fram
O ministro Henrique Meirelles (Fazenda) admitiu que o governo estuda alterar a
tributação sobre os combustíveis, de forma que isso reduza o preço nas bombas.
Em Nova York, o ministro disse que a tributação que incide sobre a gasolina é elevada
e fixa, o que faz com que os preços subam mais quando o petróleo aumenta no exterior
e não caiam quando a cotação recua.
“Estamos revisando isso e vendo se há alguma coisa a fazer ou não. Evidentemente
existem várias questões, objeto da atenção dos órgãos que promovem a concorrência
e outras questões tributárias, que vão ser analisadas com calma não só no âmbito
federal quanto [nos Estados]”, disse Meirelles em rápida entrevista a jornalistas na
manhã desta quarta-feira (7).
O chefe da equipe econômica de Michel Temer se refere à tributação de PIS/Cofins e
Cide sobre a gasolina. Ambos os tributos são cobrados por meio de uma alíquota fixa,
em reais, sobre o litro dos combustíveis.
Neste momento, em que a cotação de petróleo recua no exterior, a queda não chega
totalmente às bombas, pois essa tributação minimiza a eventual redução na refinaria.
Rumores sobre uma eventual mudança nos preços dos combustíveis mexeram com as
ações da Petrobras nesta terça-feira (6) e alimentaram especulações de que o governo
alteraria a fórmula de preços implantada pela gestão de Pedro Parente na estatal.
Por volta das 12h30 (horário de Brasília), os papéis preferenciais da Petrobras
recuavam 1,96%, e os ordinários, 1,94%.
No fim do ano passado, houve uma série de críticas à Petrobras pelo tamanho dos
reajustes no preço do gás e da gasolina.
À época, Parente se reuniu com Meirelles em Brasília e reclamou que o problema não
era a Petrobras, mas os impostos —parte são cobrados da estatal, parte da
distribuidora e parte dos postos.
Foi então criada uma comissão para calibrar os tributos e o ministro da Fazenda
resolveu, agora, dar uma explicação mais robusta sobre o tema.
Como os técnicos da área estão discutindo a melhor fórmula, aliados de Meirelles
avaliaram que ele "falou demais" ao dar declarações sobre o assunto ainda na terça.
Nesta quarta (7), o ministro indicou que as discussões ainda estão em andamento
e que não pretende mexer na política da Petrobras.

“A política de preços da Petrobras é autônoma, baseada na eficiência corporativa, na
realidade do mercado. Não há nenhum pensamento de qualquer discussão a esse
respeito”, afirmou.
“A Petrobras fixa o seu preço de acordo com as condições de mercado e de produção
da empresa. Em relação a outros fatores, no entanto, existem sim diversos fatores
que adicionam o preço.”
Meirelles afirmou que o governo estuda ainda medidas que estimulem a concorrência
na distribuição de botijões de gás, como forma de alterar as margens de lucro.
“Existe possibilidade de uma ação do Cade a esse respeito, mas de qualquer maneira
é uma das questões que tem que se olhar. E tem questões tributárias.”
O ministro afirmou que não há prazo para fazer alterações e que nada disso deverá
sair antes de 6 de abril, quando deverá decidir se permanece na Fazenda ou se sairá
para tentar concorrer na eleição presidencial.
“É uma manifestação de que estamos olhando isso, são tempos diferentes”, disse.
Quem cobra e paga caro pela gasolina
08/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Cerca de 45% do preço é imposto; governo quebrado não tem como baixar
tributos

Abastecimento em posto de gasolina em SP - Rubens Cavallari - 21.jul.17/Folhapress
A GASOLINA é cara por causa dos impostos. Ficou ainda mais cara depois do impostaço
de Michel Temer, em julho do ano passado. Nesta pré-temporada eleitoral, o governo
abriu os ouvidos para a chiadeira popular contra o aumento dos combustíveis.
Eleitoreira ou não, é uma ideia de jerico reduzir imposto, ainda mais para baratear o
uso de carros.
Antes de discutir o que fazer com os impostos da gasolina, convém ter uma noção de
como é composto o preço do combustível nos postos e de onde veio o aumento
recente.
No estado de São Paulo, impostos estaduais e federais levavam 45% do preço médio
da gasolina nos postos, neste mês. A Petrobras ficava com quase 29%. Os produtores
do etanol que vai na mistura ficam com 13%.
Nessa conta, a margem de distribuidoras e postos é 13%, segundo estimativa da
Petrobras para a média das principais capitais do país. Nas cidades maiores do centrosul, a composição do preço na bomba não é lá muito diferente do que se vê em São
Paulo.
Dada essa composição do preço e considerado o custo do combustível nas refinarias e
nas usinas neste começo de março, o preço médio da gasolina deveria ser de R$ 4,01

em São Paulo. Na média, está por aí, R$ 3,99, segundo a pesquisa semanal da Agência
Nacional do Petróleo.
Na semana do aumento do imposto de julho de 2017 (de PIS/Cofins), a gasolina
paulista custava em média R$ 3,23. De onde veio o aumento desde então?
O aumento de imposto foi quase inteira e imediatamente repassado para o preço nos
postos: alta de 33 centavos. Outros 14 centavos, por aí, parecem ter vindo do aumento
do preço do etanol anidro (27% do litro do que é vendido como gasolina comum). O
resto veio do custo do fornecedor da gasolina, basicamente Petrobras, e de alguma
pequena variação nas margens de distribuição e revenda.
Sim, o etanol está caro, em particular o etanol anidro, R$ 1,97 o litro, bem mais
salgado que a gasolina nas refinarias da Petrobras (R$ 1,57, preço sem impostos e
custo de distribuição). O etanol que vai direto no tanque custa R$ 1,88 nas usinas
(sem imposto, pois). Não fica mais caro que a gasolina porque paga menos imposto
federal e estadual.
O governo fez o impostaço da gasolina de julho de 2017 porque está quebrado. Na
hipótese remota em que pudesse abrir mão de receita, baixando alíquotas de
impostos, a gasolina não deveria ter prioridade. Obviamente não serão os Estados que
baixarão o ICMS sobre a gasolina. Enfim, por que privilegiar e incentivar o uso de
carros?
Se é para arrecadar menos ou gastar mais, necessidades urgentes não faltariam. Por
exemplo, o governo cogita fazer um remendo no Bolsa Família a fim de compensar o
aumento do preço do botijão de gás, que pesa muito no orçamento das famílias mais
pobres, isso quando há fogão ou o que cozinhar. Mas menos enrolado, eficaz e justo
seria reajustar logo o Bolsa Família.
Quem sabe o governo esteja inventando
baixar o preço da gasolina ou de outros
como, sem perder receita ou sem criar
pagaria a conta da redução do imposto do

algum outro milagre ou mágica a fim de
combustíveis de veículos. Difícil imaginar
um subsídio cruzado (algum contribuinte
combustível).

Vinicius Torres Freire - Na Folha desde 1991. Foi secretário de Redação, editor de
'Dinheiro', 'Opinião' e correspondente em Paris.
Veículos brasileiros terão nova placa seguindo padrão do Mercosul
08/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Cada estado determinará início da implementação; toda frota deve ter
nova placa até 2023

Trânsito congestionado na av. 23 de maio, zona sul de São Paulo - Nelson Antoine/
Folhapress
Até 2023, toda a frota brasileira terá que trocar as atuais placas de identificação do
veículo por outras que seguem o padrão dos países do Mercosul.

A resolução, que deve ser publicada no "Diário Oficial" da União (DOU) desta quintafeira (8), determina que os carros novos adotem a nova placa até 1º de setembro de
2018.
A placa no padrão Mercosul deve ser usada em todos os veículos do país até 31 de
dezembro de 2023.
De acordo com a resolução, o órgão de trânsito de cada estado determinará a data de
início da implementação da nova placa.
As placas terão fundo branco com margem superior azul, contendo, ao lado esquerdo,
o logotipo do Mercosul. Ao lado direito, ficará a bandeira do Brasil e, ao centro, o nome
do país.
Do lado direito, haverá ainda a bandeira do estado, o brasão do município e o nome
da cidade

Novo modelo de placa que será adotado pelo Brasil - Reprodução
O atual modelo com três letras e quatro números será substituído por outro com sete
caracteres alfanuméricos (letras e números), com combinação aleatória que será
fornecida e controlada pelo Denatran (Departamento Nacional de Trânsito). O último
caractere da placa será sempre um numeral.
Ou seja, o atual modelo BRA-0317 (fictício) deixa de existir. O novo será, por exemplo,
BRA0S17.
Segundo a resolução, as placas terão um chip e código de barras bidimensionais
dinâmicos, os chamados QR code, e precisam ser homologadas junto ao Denatran.
A cor dos caracteres alfanuméricos e das bordas da placa de identificação veicular será
determinada de acordo com a categoria dos veículos: preta para carros particulares;
vermelha para comerciais; azul para carro oficial ou de representação; dourada para
diplomático/consular; verde para especiais (experiência e fabricantes de veículos,
peças e implementos); e cinza prata para veículos de coleção.
Protótipo BMW M8 Gran Coupé antecipa modelos de luxo da marca
08/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Por enquanto um protótipo, o BMW M8 Gran Coupé antecipa como serão os modelos
mais luxuosos da marca alemã.
"Este carro com espaço entre eixos longo, teto arqueado, combina esportividade e
elegância, mas com design limpo, com elementos esculpidos (como os novos faróis e
as lanternas), para realçar as suas linhas mostra o que pretendemos nos nossos
próximos modelos", diz o holandês Adrian van Hooydonk, vice-presidente de design
da BMW. "Queremos conquistar clientes que querem ter um carro sofisticado, mas que
não seja conformista."

A nova grade opulenta e a cor especial, que mistura pigmentos do cinza-azulado ao
verde que variam em função da luz e distância, é um dos destaques nesta direção.
Uma curiosidade: os faróis amarelos do M8 Gran Coupé são uma referência às 24
Horas de Le Mans, prova tradicional, em que a marca alemã voltará a competir.
Nenhum executivo da montadora alemã, incluindo Van Hooydonk quis divulgar
detalhes técnicos do carro. Com quase cinco metros de comprimento, o M8 Gran Coupé
terá uma plataforma nova em folha. Mas quando a versão de serie for lançada em
2019 não se esperará nada menos do que os quase 600 cavalos do motor biturbinado
do atual BMW M5.
Toyota prepara teste de Prius "flex" de São Paulo a Brasília
08/03/2018 – Fonte: R7
A montadora japonesa Toyota vai dar continuidade neste mês a uma estratégia de
desenvolvimento de veículos equipados com motores elétricos e que funcionam com
gasolina e etanol, os chamados híbridos flex, começando com um teste em que vai
fazer o modelo Prius rodar de São Paulo a Brasília.
O Prius "flex" vai percorrer os cerca de 1.000 quilômetros entre as duas cidades saindo
de São Paulo em 19 de março e chegando à capital federal em 21 ou 22 de março,
informou a montadora japonesa.
O Prius é o veículo híbrido mais vendido no Brasil. O modelo custa cerca de 127 mil
reais e teve venda de cerca de 2 mil unidades no ano passado.
Mais do que demonstrar a viabilidade de um motor flex em um modelo híbrido, que
normalmente funcionam apenas com gasolina, a iniciativa da Toyota ocorre em um
momento em que o governo federal tem se recusado a reduzir a carga tributária sobre
a tecnologia.
Uma reunião ocorrida na quarta-feira entre representantes do Ministério da Indústria
e Comércio Exterior e da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) terminou
sem um compromisso do governo de reduzir o Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) dos híbridos e elétricos para 7 por cento, mesma alíquota
cobrada dos modelos de motor 1.0.
Atualmente, carros totalmente elétricos têm uma alíquota de IPI de 25 por cento,
enquanto os modelos híbridos têm taxação de 13 por cento.
"O ministério disse que o governo não vai assinar agora um decreto (de redução do
IPI sobre híbridos e elétricos)", disse o presidente da ABVE, Ricardo Guggisberg, na
quarta-feira.
"Isso (alíquotas do IPI) impacta demais os carros elétricos e híbridos no Brasil. Está
emperrando o mercado inteiro e se o mercado não cresce, não se desenvolve indústria
de componentes, infraestrutura de recarga... Nada vai para frente", acrescentou. Uma
nova reunião, porém, deve ocorrer na semana que vem com grupo do governo que
estuda o desenvolvimento de veículos elétricos no Brasil, disse Guggisberg.
Questionado, o ministério não se manifestou sobre o assunto.
Apesar das vendas de carros elétricos e híbridos no Brasil serem uma fração do total
comercializado no país, os licenciamentos destes modelos triplicaram entre 2016 e
2017. As vendas subiram de 1.092 unidades em 2016 para 3.296 no ano passado,
disse Guggisberg.

"O volume de vendas atual é pequeno demais para (a redução do IPI) afetar a
arrecadação do governo", disse o presidente da ABVE.
A associação de montadoras de veículos do Brasil, Anfavea, defende o
desenvolvimento tecnológico do país, mas sempre quando é questionada a respeito
pondera que o Brasil precisa aproveitar a tecnologia do etanol como alternativa de
eficiência energética e de controle de emissão de poluentes.
Segundo a Guggisberg, o modelo a ser demonstrado dia 19 é o primeiro do mundo
com a motorização híbrida e com motor a combustão que funciona a gasolina e etanol.
Para o evento do dia 19, a Toyota convidou, além da Anfavea, representantes da
entidade que reúne a indústria da cana de açúcar, a Unica, além da agência paulista
de investimento e desenvolvimento, Investe São Paulo.
Após sair de São Paulo, o Prius "flex" da Toyota vai fazer uma parada na cidade de
Paraguaçu Paulista, onde vai ser demonstrado em uma usina de açúcar e etanol, antes
de seguir a peregrinação para Brasília, afirmou a montadora.
EXCLUSIVO-Nissan negocia compra de ações do governo francês na Renault
em prelúdio de fusão
08/03/2018 – Fonte: R7
A Renault e a sua parceira Nissan estão discutindo planos para estreitar sua aliança,
na qual a montadora japonesa compraria a participação detida pelo governo francês
de 15 por cento da Renault, disseram próximas ao assunto à Reuters.
As montadoras estão conversando com autoridades do governo sobre a proposta do
chefe da Renault-Nissan, Carlos Ghosn, na qual Paris abriria mão da influência sobre
a Renault e a montadora francesa renunciaria ao controle da Nissan, de acordo com
três fontes.
Mas qualquer acordo deve enfrentar obstáculos significativos e ainda tem que ser
aprovado pelo governo, disseram. Para tal, deve haver um equilíbrio dos interesses
franceses e japoneses, evitando a aparência de uma incorporação.
"Qualquer discussão sobre a negociação de ações envolvendo a Renault, Nissan ou o
governo francês é pura especulação", disse o porta-voz da Renault-Nissan, Jonathan
Adashek. A aliança "não tem planos de mudar a proporção da participação cruzada
das companhias", acrescentou.
Um autoridade do Ministério das Finanças da França disse que o governo "nega
totalmente" estar pronto para vender sua parte na Renault para a Nissan.
As fontes disseram que a Renault está sendo aconselhada pelo BNP Paribas e a Nissan
pelo Nomura na venda planejada das ações, que aconteceria como parte de uma
combinação mais ampla da Renault-Nissan ou como um "ponto de partida" no caminho
para uma empresa. Os bancos não responderam ao pedidos de comentários.
Ghosn também propôs uma estrutura interina na qual a administração da Renault, da
Nissan e da Mitsubishi Motors seria supervisionada por uma fundação holandesa como
um prelúdio para a integração como um grupo automotivo global com sede em
Amsterdã, disseram fontes.
"Para o governo, uma fundação holandesa não é uma opção", disse o agente do
Ministério das Finanças francês, que não quis se identificar.

A aliança Renault-Nissan, sustentada por participações cruzadas, tem lutado
intermitentemente desde sua origem em 1999 com planos de fusão completa que
tropeçam nas objeções da França, maior acionista da Renault.
“Não tenho respostas” sobre o Rota 2030, diz interino do MDIC
08/03/2018 – Fonte: Automotive Business
Última esperança da indústria é aprovar programa de incentivos após
provável saída de Meirelles da Fazenda, em abril
Depois de sucessivos adiamentos na aprovação do Rota 2030 que vêm se arrastando
desde outubro do ano passado, o programa setorial de desenvolvimento do setor
automotivo, que foi discutido e negociado em mais de 100 reuniões ao longo de 2017,
parece agora ter perdido importância e qualquer definição de prazo por parte do
governo federal.
“Sei que vocês têm muitas perguntas sobre o Rota 2030, mas não tenho respostas
para todas elas”, admitiu o ministro interino da Industria (MDIC), Marcos Jorge de
Lima, durante discurso na cerimônia de inauguração da planta de injeção de alumínio
da Renault em São José dos Pinhais (PR), na terça-feira, 6.
O ministro discursou após o presidente da montadora no Brasil, Luiz Pedrucci, cobrar
definições sobre o programa: “Estamos em momento chave de decisão sobre um novo
ciclo de investimentos no Brasil, por isso esperamos pelo Rota 2030. Tenho certeza
que o ministro Marcos Jorge sabe da importância do programa para o setor.
Precisamos de regras claras, pois competimos com outras localidades para receber
investimentos como Romênia, Colômbia e Argentina. Lutamos para que o Paraná seja
o destino desses recursos”, afirmou em seu discurso o executivo.
O Rota 2030 parou de andar desde que o MDIC e o Ministério da Fazenda entraram
em colisão sobre a concessão de incentivos fiscais à indústria automotiva, que pelo
programa anterior, o Inovar-Auto, recebeu cerca de R$ 1,3 bilhão por ano em isenções
tributárias em troca de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e engenharia no
Brasil.
As discussões e negociações sobre o novo regime automotivo começaram em maio e
as conclusões estavam previstas para ser anunciadas em agosto. Com o embate entre
Fazenda e MDIC, a aprovação foi sendo sucessivamente adiada para outubro, depois
para dezembro.
No início do ano o ministro Marcos Pereira, principal defensor do programa, pediu
demissão do MDIC deixando Lima interino no seu lugar, que então indicou o fim de
fevereiro para aprovar o marco regulatório. Mas a resistência da área econômica do
governo persistiu e o programa perdeu perspectiva de prazo.
ÚLTIMA ESPERANÇA IMPROVÁVEL
Segundo apurou Automotive Business, alguns representantes do setor próximos às
negociações em Brasília disseram que a última esperança é ver o programa aprovado
pelo governo em abril. Isso porque no começo do mês será encerrado o prazo para
desincompatibilização de membros do Executivo que queiram se candidatar a cargos
públicos no próximo mandato.
É o caso do ministro Henrique Meirelles, cotado para concorrer nas eleições
presidenciais de outubro como vice na chapa do governador de São Paulo, Geraldo
Alckmin. Como o ministro se colocou pessoalmente contra a concessão de qualquer
benefício fiscal à indústria e usou seu prestígio para barrar o MDIC, algumas fontes

ouvidas argumentam que sua saída da Fazenda poderia desimpedir o caminho para a
aprovação do Rota 2030.
É mais provável que não seja tão simples, pois Meirelles deverá fazer seu sucessor na
Fazenda, onde boa parte do corpo técnico também é contra a concessão de benefícios
fiscais como proposto no Rota 2030.
“Meu sentimento é que o programa não é mais prioridade para o governo, depois da
troca de ministros não haverá mais tempo para aprovar tudo antes das eleições, acho
que vai ficar para o próximo governo resolver essa questão”, disse José Luiz Gandini,
presidente da Abeifa, associação que reúne importadores e fabricantes de veículos.
Durante o ano passado, Gandini foi um dos representantes do setor que participou
ativamente das negociações sobre o Rota 2030.
Até agora, membros do Ministério que abastecem a imprensa com notícias contra o
programa se mostraram insensíveis às ameaças veladas da indústria, que em todas
as declarações de seus representantes deixa a entender que, sem regras claras para
o futuro, investimentos serão cancelados, fábricas de menor volume poderão ser
fechadas e seria interrompido o desenvolvimento tecnológico agregado aos veículos
produzidos no País enquanto esteve em vigor o Inovar-Auto.
As fontes da Fazenda duvidam disso, alegando que os investimentos serão feitos de
qualquer forma por causa do tamanho do mercado brasileiro. Muito em breve será
possível saber quem tem razão.
Vendas de importados crescem, mas com limitações
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Sem sobretaxas nem cotas, sócios da Abeifa esperam aumento limitado por
câmbio desfavorável
Nos dois primeiros meses de 2018 foram emplacados no País 5.002 carros trazidos do
exterior pelos associados da Associação Brasileira das Empresas Importadoras e
Fabricantes de Veículos, a Abeifa. Com o fim em dezembro passado da sobretaxa de
30 pontos porcentuais aplicada sobre o IPI de veículos importados de fora do Mercosul
e México, para importações acima da cota máxima de 4,8 mil unidades por empresa,
as vendas dos importadores ligados à Abeifa já cresceram quase 38% no
primeiro bimestre do ano, na comparação com o mesmo período de 2017.
O porcentual de crescimento é alto, mas a base de comparação é baixa, pois há um
ano o Inovar-Auto ainda limitava severamente os negócios do segmento. Agora,
apesar do fim das restrições tributárias, a limitação é outra: o mercado ainda segue
travado pelo câmbio desfavorável, aliado ao imposto de importação de 35%.
Com isso, os preços aumentam e contêm as vendas dos importadores em patamares
mais baixos, direcionados mais a nichos onde há pouca competição com os fabricantes
nacionais, como o de carros esportivos, sedãs médios e grandes, crossovers e SUVs
de grande porte.
Com cenário de imposto alto e câmbio desfavorável, Gandini sustenta que as vendas
dos associados da Abeifa em 2018 não devem superar 40 mil unidades, o que significa

crescimento de 34,5% sobre o baixo volume de 2017, quando as empresas
importadoras venderam apenas 29.751 carros.
“Acredito que essa projeção seja até um pouco otimista, pois não dá para repassar
aos preços toda a variação do dólar. Com isso ficamos limitados a alguns nichos de
produtos mais caros, de menor volume de vendas”, destaca o presidente da Abeifa.
“É impossível imaginar que sem as limitações do Inovar-Auto vamos voltar aos níveis
de 2011, antes do programa, quando o câmbio era de R$ 1,67 e os associados
venderam quase 200 mil veículos (199.422)”, recorda.
SETOR ENFRAQUECIDO
Outro fator apontado por Gandini para manter em baixa as vendas de importados é
que “o setor precisa se reorganizar, em 2011 os associados tinham 850
concessionárias e hoje têm 450, quem conseguiu sobreviver ao período do InovarAuto precisou reduzir muito de tamanho; por isso hoje não temos mais a mesma
penetração, vamos ter de reestruturar a rede antes de pensar em grande
crescimento”.
O dirigente lembra ainda que os concessionários que vendem carros estrangeiros de
luxo precisam investir em lojas maiores e mais sofisticadas, pois atendem
consumidores mais exigentes, e no momento não têm esses recursos para investir.
Gandini cita ainda outros dados que expressam a redução do setor no período do
Inovar-Auto: seis anos atrás as empresas sócias da Abeifa eram responsáveis por
quase 6% das vendas de veículos no País e no ano passado esse porcentual caiu para
1,37%.
Dos 35 mil empregos diretos de 2011, restaram 14 mil atualmente. No mesmo
intervalo, os US$ 4,1 bilhões pagos em impostos pelos importadores foram reduzidos
a US$ 400 milhões em 2017.
Em fevereiro, o total de 2.577 veículos emplacados pelos importadores da Abeifa,
apesar de significar crescimento de 52,8% sobre o resultado do mesmo mês de 2017,
representou apenas 1,69% do mercado doméstico de veículos leves no período,
quando foram emplacados 151.690 automóveis e utilitários.
Somando todos os veículos importados vendidos no Brasil em fevereiro, incluindo
também os trazidos pelas montadoras, o número de emplacamentos foi de 18,3 mil
unidades, com crescimento de 26,5% sobre o mesmo mês de 2017 e participação de
11,7% no total de vendas. Os associados da Abeifa participaram com 14,3% das
importações totais no mês.
Máquinas de construção voltam ao ciclo de crescimento
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Vendas podem crescer até 10% no Brasil sob a condição de investimentos em
infraestrutura, aponta presidente da Volvo CE, Afrânio Chueire
O setor de máquinas e equipamentos de construção começou a trajetória de um
novo ciclo gradual de crescimento no Brasil, após enfrentar sua pior crise, quando
chegou a registrar queda de 76% das vendas em um curto período de três anos, saindo
de 30,1 mil em 2014 para 7,2 mil em 2016.
Segundo o presidente da Volvo Construction Equipment (Volvo CE) na América Latina,
Afrânio Chueire, uma notável reação do setor vem sendo observada desde o ano
passado, alavancada por diferentes fatores, o que segundo o executivo, pode colocar

o País novamente na rota a fim de alcançar um potencial volume de vendas entre 15
mil e 20 mil equipamentos por ano.
“Estamos nos preparando para este volume, que não virá agora, em 2018, mas o
mercado pode alcançar crescimento de 5% a 10%, pode ser até mais, mas existe uma
condicional para isso”, alerta o executivo durante sua apresentação de balanço à
imprensa na quarta-feira, 7, em São Paulo.

Segundo Chueire, este cenário só é considerado sob algumas condições, entre elas a
de que o País efetue investimentos essencialmente na área de infraestrutura nos
próximos anos, sejam eles governamentais ou da iniciativa privada.
Gargalos no setor de energia, logística, mobilidade urbana, transporte de cargas,
commodities e armazenagem são citados como entraves que vêm sendo enfrentados
pelo País há anos, refletindo um crescimento limitado do PIB.
“A capacidade do mercado em agir sem investimentos é limitada”, reforça. Ele cita
dados do BNDES, que registrou uso de apenas 30% dos recursos destinados à
infraestrutura. “Houve uma sobra por falta de projetos”, lamentou.
Apesar disso, a Volvo CE aponta que alguns indicadores da economia vêm melhorando,
como o próprio PIB, que evoluiu 1% em 2017 sobre 2016 (a primeira alta desde 2014),
o que reforça o cenário mais favorável para os negócios.
“Este ano será melhor que o ano passado para o setor de equipamentos; já começou
melhor: em janeiro anotamos uma participação de mercado maior do que mesmo mês
de 2017; nossa posição é otimista, mas com cautela”, afirma Chueire.
“Para que os investimentos sejam realizados, a questão política é importante, por isso
a cautela. O papel do Estado ainda é muito preponderante na economia brasileira, é
necessária uma condição política equilibrada com reformas estruturais vindas em
reboque”, defende.
BALANÇO E NOVIDADES
A pequena reação do setor de máquinas e equipamentos de construção no Brasil se
confirma nos números: em 2017, as vendas fecharam em 7,3 mil unidades, leve
aumento de 1,4% sobre o volume anotado no ano anterior.
A Volvo CE se beneficiou com 16,9% de participação do volume total vendido no País,
incluindo sua marca SDLG, o que representou aumento de um ponto porcentual a mais
de market share na comparação com 2016.
O Brasil responde por 30% dos negócios do setor de máquinas de construção na
América Latina, cujas vendas cresceram 20,8% em 2017, para 17,4 mil unidades, sem
considerar os dados do mercado brasileiro.
No mercado hispânico – como é chamado pela Volvo CE o conjunto dos países da
região sem contar o Brasil – a empresa manteve sua participação em 7,5%, com

maiores volumes em todas as linhas de produtos (carregadeiras, escavadeiras,
caminhões articulados, entre outros).
O resultado foi impulsionado pela Argentina, o segundo maior da América Latina, com
21% de participação. Por lá, as vendas totais do setor quase dobraram, registrando
crescimento de 92%, graças aos setores de infraestrutura e mineração.
Peru e México, que respondem por 6% e 10%, respectivamente, também encerraram
o ano passado com vendas maiores, de 4% e 3%. “No México, por exemplo, nas linhas
de pás-carregadeiras, escavadeiras e caminhões articulados, nossas vendas
aumentaram 30%”, diz Chueire.
Neste ano, a Volvo CE reestruturou sua organização comercial nos mercados
hispânicos, que agora passa a contar com três divisões: South, que compreende os
países do Cone Sul, como Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia; Central, formada por
Chile, Peru e Equador; e North, que abrange os países restantes, incluindo Colômbia,
México, Venezuela e os demais mercados da América Central.
“Estamos mais próximos dos clientes, o que na prática significa mais agilidade para
atender as demandas de cada mercado”, comenta Chueire.
Toda a região continuará sendo abastecida pela fábrica que a Volvo CE mantém em
Pederneiras, no interior de São Paulo, considerada uma planta para fornececimento
global.
De seu total produzido, 34% é destinado ao Brasil, enquanto todo o restante vai para
as demais regiões do mundo, incluindo os mercados hispânicos na América do Sul
(22%), América do Norte (20%), Europa e Oriente Médio (15%), e Ásia (9%).
Atualmente, a unidade trabalha com 40% de sua capacidade
Como estratégia para continuar crescendo na América Latina e no Brasil, a empresa
confirma o lançamento de produtos neste ano, com destaque para o seu primeiro
caminhão rígido, um lançamento global e que será mostrado primeiro no Brasil, em
junho.
Segundo Chueire, o caminhão será importado da Escócia. Além disso, a empresa
também pretende lançar produtos voltados para o gerenciamento de frotas.
Moura se torna fornecedora da Caterpillar
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Empresa entra no segmento de construção com bateria para motoniveladoras
e pás carregadeiras
A Moura foi homologada como um dos fornecedores mundiais para a fabricante de
máquinas Caterpillar. A empresa brasileira desenvolveu uma bateria em conjunto
com a americana East Penn Manufacturing, parceira tecnológica. O acumulador vai
equipar motoniveladoras e pás carregadeiras.
A bateria representa a entrada da Moura em um novo segmento. A companhia fará 4
mil unidades por ano desse modelo em Belo Jardim (PE). De lá os componentes
seguirão para a fábrica da Caterpillar de Piracicaba (SP).
“Apesar de as dimensões (da nova bateria) serem bem semelhantes às de outros
produtos, as características elétricas são bem diferentes”, ressalta o diretor de
engenharia do Grupo Moura, Antonio Júnior.

Pirelli cria pneu que ‘conversa’ com eletrônica do carro
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Tecnologia Cyber Car fornece informações para sistemas de assistência ao
motorista
A Pirelli mostra no Salão do Automóvel de Genebra (até 18 de março na Suíça) a
tecnologia Cyber Car, em que sensores instalados nos pneus são capazes de interagir
com a eletrônica de bordo voltada à segurança, principalmente com os sistemas de
assistência à direção como ABS e os controles de tração e estabilidade (ESC/ESP).
De acordo com a fabricante de pneus, o Cyber Car equipará alguns veículos de ponta
até o fim do ano. Projetado em colaboração com as próprias montadoras, o sistema
fornece dados que aprimoram a segurança e o desempenho.
Ao reconhecer as informações vindas do componente eletrônico instalado na banda de
rodagem, o veículo pode alterar sua configuração para tornar a direção mais segura.
A coleta de dados inclui carga, uma informação importante para carros elétricos.
Atualmente, a autonomia restante das baterias dos veículos elétricos é calculada a
partir de parâmetros padronizados.
Com o Cyber Car a eletrônica de bordo consegue fornecer informações mais precisas.
Ao saber o peso exato do carro, a unidade de controle central calcula com mais
exatidão a autonomia restante até a próxima recarga.
O Cyber Car também informa ao motorista (por meio de aplicativo) sobre outras
variáveis como temperatura, pressão e profundidade da banda de rodagem. Alertas
sobre desgaste e a necessidade de rodízio facilitam a manutenção periódica.
O sistema criado pela Pirelli pode ainda permitir acesso a serviços personalizados,
como assistência ao motorista.
A nova tecnologia foi desenvolvida a partir de outras duas já fornecidas pela Pirelli,
Cyber Fleet (sistema para frotistas) e Connesso (aplicativo para quem dirige no dia a
dia).
Veja como o Cyber Car interage com o carro:

Com o Cyber Car, dados como pressão, carga e profundidade dos sulcos são
passados do sensor do pneu (ao centro) para o carro e podem interferir no
ABS e controles de tração e estabilidade.
Também geram informações em um aplicativo para smartphones. A
comunicação em nuvem permite o acesso a serviços como assistência viária.
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