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FIESP PREPARA INVASÃO DE SAPOS CONTRA OS JUROS ALTOS



ÍNDICE ANTECEDENTE DE EMPREGO SINALIZA POSSÍVEL ACELERAÇÃO, DIZ FGV



PARANÁ É O SEGUNDO ESTADO NA OFERTA DE VAGAS DE EMPREGO



RABELLO: NOVA DIRETORIA DO BNDES VAI REDUZIR INTERMEDIAÇÃO PARA
PEQUENA EMPRESA



PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA CAI EM 8 DOS 14 LOCAIS EM JANEIRO, DIZ IBGE



GOVERNO LANÇARÁ AGENDA PARA A ‘INDÚSTRIA 4.0’ DURANTE ‘MINI DAVOS’ EM
SP



DEMANDA INTERNA POR BENS INDUSTRIAIS RECUA 0,3% EM JANEIRO, DIZ IPEA



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE EMPRESA QUE FAZ ARRENDAMENTO TERÁ GRANDE
MUDANÇA



EXECUTIVAS DEBATEM MACHISMO E DESIGUALDADE DE GÊNERO NAS EMPRESAS



COMITÊ GESTOR APROVA NOVAS VERSÕES DO LEIAUTE DO ESOCIAL



TURMAS DO TST APLICAM O IPCA-E PARA A CORREÇÃO DE CONDENAÇÕES



MERCOSUL NEGOCIA ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO COM O CANADÁ, DIZ GOVERNO



ANÚNCIOS DE FUSÕES E AQUISIÇÕES NO BRASIL CRESCEM 3,6% EM 2017 E
SOMAM



R$ 138 BILHÕES

FATURAMENTO DO COMÉRCIO ELETRÔNICO CRESCE 7,5% EM 2017, COM AUMENTO
NO NÚMERO DE PEDIDOS



CONSUMO DE ENERGIA CRESCEU 0,8% EM 2017, APONTA COMITÊ DO SETOR
ELÉTRICO



CHEQUE ESPECIAL VAI TER NOVA FÓRMULA



DÉFICIT DA SEGURIDADE SOCIAL SOMA R$ 292,4 BI EM 2017, ALTA DE 13%



INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR CAI 1,9% EM FEVEREIRO, DIZ BOA VISTA SCPC



MERCADO DÁ COMO CERTO QUE TAXA BÁSICA DE JUROS CAIRÁ PARA 6,5%



INPC DE FEVEREIRO DESACELERA PARA 0,18% ANTE 0,23% EM JANEIRO,
APONTA



IBGE

IGP-M ACELERA ALTA A 0,60% NA 1ª PRÉVIA DE MARÇO COM PREÇOS DOS
ALIMENTOS NO ATACADO



DÓLAR OPERA ESTÁVEL, ACIMA DE R$ 3,26



VALE E SIDERÚRGICAS PESAM E BOLSA CAI PELO 3º DIA; DÓLAR SOBE PARA R$
3,26



PREVI VAI ZERAR SEU DÉFICIT NO FIM DO PRIMEIRO TRIMESTRE, DIZ PRESIDENTE



INFLAÇÃO DE FEVEREIRO TEM LEVE ACELERAÇÃO E ATINGE 0,32%



TRUMP CONFIRMA SOBRETAXA DE 25% AO AÇO IMPORTADO E 10% AO ALUMÍNIO



MDIC: BRASIL TOMARÁ ‘TODAS AS AÇÕES NECESSÁRIAS’ CONTRA SOBRETAXA AO
AÇO



NOTA À IMPRENSA DOS MINISTROS DAS RELAÇÕES EXTERIORES E DA INDÚSTRIA,
COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS



AUTORIDADES MUNDIAIS CRITICAM TARIFAS AO AÇO E AO ALUMÍNIO IMPOSTAS
POR

TRUMP



BRASIL TRAÇA QUATRO ESTRATÉGIAS PARA CONTORNAR AS SOBRETAXAS DE TRUMP



GOVERNO E EMPRESÁRIOS BRASILEIROS CRITICAM EUA POR SOBRETAXAS AO AÇO
E ALUMÍNIO



MEIRELLES: BRASIL VAI ESTUDAR POSSÍVEL NEGOCIAÇÃO COM EUA SOBRE
TAXAÇÃO DO AÇO



MEDIDAS DE TRUMP PROVOCARÃO 'GRAVES PREJUÍZOS' E 'SIGNIFICATIVO
IMPACTO NEGATIVO' AO

BRASIL, AFIRMAM MINISTROS



‘É UMA VISÃO MUITO SIMPLÓRIA DO COMÉRCIO INTERNACIONAL’



SIDERÚRGICAS PERDEM EM UM DIA R$ 1,78 BI EM VALOR DE MERCADO



SIDERÚRGICAS BRASILEIRAS FALAM EM 'DANO SIGNIFICATIVO' COM SOBRETAXA AO
AÇO; VEJA REPERCUSSÃO



ARTIGO: ATAQUE DE TRUMP À GLOBALIZAÇÃO NÃO É DESCULPA PARA MAIS
PROTECIONISMO



OFICINAS MECÂNICAS SOFREM COM MOVIMENTO BAIXO E O ‘BOLSO VAZIO’ DO
CLIENTE



DE CADA SETE VEÍCULOS VENDIDOS NO PARANÁ, SEIS SÃO USADOS



TRIBUTOS SÃO OS RESPONSÁVEIS POR 66% DA ALTA NO PREÇO DA GASOLINA



ARTIGO: MUDANÇA NO PREÇO DA GASOLINA ENVOLVE ESTADOS



CANAL DA PEÇA TRIPLICA GIRO FINANCEIRO EM 2018



PNEU VERDE É ISSO: FAZ ATÉ FOTOSSÍNTESE



NEO RODAS COMPRA ATIVOS DE FÁBRICA DE RODAS DOS ESTADOS UNIDOS



IMPLEMENTOS TÊM ALTA DE 61% NAS VENDAS DO PRIMEIRO BIMESTRE

CÂMBIO
EM 09/03/2018
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Dólar
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Euro

3,999

4,001
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09/03/2018 – Fonte: FIEP
ÍNDICE
NOVOS PROJETOS DE LEI FEDERAL
INTERESSE GERAL DA INDÚSTRIA
REGULAMENTAÇÃO DA ECONOMIA
DIREITO DE PROPRIEDADE E CONTRATOS
Define o caráter informativo das publicações sobre empresas inidôneas
PL 9536/2018 do deputado Francisco Floriano (DEM/RJ)
INOVAÇÃO
Define o caráter informativo das publicações sobre empresas inidôneas
PL 9536/2018 do deputado Francisco Floriano (DEM/RJ)
QUESTÕES INSTITUCIONAIS
Exclusão da indisponibilidade de bens do devedor inscrito em dívida ativa por decisão
administrativa
PLS 65/2018 do senador Sérgio de Castro (PDT/ES)
Penhorabilidade de website e outros bens relacionados ao comércio eletrônico
PL 9568/2018 do deputado Augusto Carvalho (SD/DF)
Revogação do bloqueio de bens na esfera administrativa
PL 9623/2018 da deputada Tereza Cristina (DEM/MS)
MEIO AMBIENTE
Criação do Certificado de Recebíveis de Saneamento (CRS)
PLS 1/2018 do senador Roberto Muniz (PP/BA)
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA
JUSTIÇA DO TRABALHO
Honorários periciais não devidos pela parte sucumbente quando beneficiária de justiça
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PL 9571/2018 do deputado Cabo Sabino (PR/CE)
Flexibilização da concessão do benefício da gratuidade de justiça na Justiça do
Trabalho

PL 9572/2018 do deputado Cabo Sabino (PR/CE)
TERCEIRIZAÇÃO
Estabilidade sindical do empregado terceirizado na empresa contratante
PL 9655/2018 do deputado Nelson Pellegrino (PT/BA)
BENEFÍCIOS
Prorrogação do período de licença paternidade
PL 9598/2018 do deputado Dr. Sinval Malheiros (PODE/SP)
FGTS
Comprovação do recolhimento do FGTS até o 3º dia útil subsequente ao mês de
referência
PL 9573/2018 do deputado Cabo Sabino (PR/CE)
RELAÇÕES INDIVIDUAIS DO TRABALHO
Isenção de contribuição previdenciária complementar para o menor aprendiz
PL 9631/2018 do deputado Antonio Bulhões (PRB/SP)
INFRAESTRUTURA
Diretrizes para elaboração do plano de desenvolvimento urbano
MPV 818/2018 do Poder Executivo
SISTEMA TRIBUTÁRIO
CARGA TRIBUTÁRIA
CRIAÇÃO DE TRIBUTOS E VINCULAÇÃO DE RECEITAS
Tributação de lucros e dividendos
PL 9636/2018 do deputado Patrus Ananias (PT/MG)
Revogação da dedutibilidade de juros sobre capital próprio
PL 9637/2018 do deputado Patrus Ananias (PT/MG)
OBRIGAÇÕES, MULTAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAS
Regras limitadoras à instituição de parcelamento de créditos tributários
PLP 474/2018 do deputado Hugo Leal (PSB/RJ)
INTERESSE SETORIAL
INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA
Isenção de IPI para veículos híbridos
PL 9616/2018 do deputado Pastor Eurico (PHS/PE)
INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Dispensa a comprovação da regularidade fiscal na alienação de bens imóveis
PLS 27/2018 do senador Fernando Bezerra Coelho (PMDB/PE)
INDÚSTRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
Compensação tarifária para concessionários e permissionários de distribuição com
mercados inferiores a 700 GWh por ano
PL 9510/2018 do deputado Jorge Boeira (PP/SC)
NOVOS PROJETOS DE LEI ESTADUAL
INTERESSE GERAL DA INDÚSTRIA
QUESTÕES INSTITUCIONAIS
Altera o artigo 25 da Constituição Estadual, possibilitando a associação dos municípios
do mesmo completo geoeconômico e social, para gestão, planejamento e funções
públicas ou de serviço de interesse comum.
PEC 01/2018 de autoria dos deputados Ademar Traiano (PSDB); Evandro Araújo
(PSC); e Ratinho Junior (PSD)

Aprova relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar a indústria dos
atestados médicos na rede pública e privada abordando temas como a venda de
atestados, as facilidades de se conseguir um atestado médico no Estado do Paraná.
PR 1/2018 de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito
INFRAESTRUTURA SOCIAL
Institui o selo “Paraná pela Vida” no âmbito do Estado do Paraná e dá outras
providências.
PL 77/2018 de autoria do deputado Alexandre Guimarães (PSD)
INTERESSE SETORIAL
INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA
Dispõe sobre a destinação de veículos automotores apreendidos, removidos,
depositados ou abandonados na forma que especifica.
PL 67/2018 de autoria do deputado Ratinho Junior e deputado Evandro Araújo
INDÚSTRIA PETROLÍFERA
Altera os dispositivos que especifica da Lei nº 18.119/2014, que dispõe sobre a
obrigação dos postos de combustível localizados no Estado do Paraná, a informarem
se a gasolina comercializada é formulada ou refinada.
PL 65/2018 de autoria do deputado Felipe Francischini (SD)
Fiesp prepara invasão de sapos contra os juros altos
09/03/2018 – Fonte: Isto é Dinheiro
Na terça-feira 13, dezenas de entidades do setor produtivo estarão juntas, na
Avenida Paulista, para defender a redução das taxas cobradas pelos bancos

Sai o pato, entra o sapo. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp)
lançará na terça-feira 13, em sua sede, na avenida Paulista 1313, uma campanha
contra os juros altos cobrados de consumidores e empresas.
O ato, que reunirá dezenas de entidades, será realizado às 10 horas da manhã. Logo
cedo, sapos infláveis gigantes vão invadir o principal corredor financeiro da cidade e,
no domingo 18, dezenas de ciclistas reforçarão a mensagem à população.
A DINHEIRO teve acesso com exclusividade aos detalhes da nova cruzada do setor
industrial.
Após defender durante anos a queda dos juros básicos (Selic) pelo Banco Central, a
Fiesp decidiu cobrar dos bancos a redução das taxas cobradas dos clientes. O slogan
da campanha é “Diga não aos juros mais altos do mundo”, com a hashtag
#ChegadeEngolirSapo.
Embora a Selic esteja em 6,75% ao ano, o menor patamar da história, a taxa média
cobrada de pessoas físicas e jurídicas é de 32,2% ao ano.
O percentual inclui as linhas direcionadas, que têm juros subsidiados. Se forem
considerados apenas os recursos livres, o juro médio anual é de 53%, o que garante
aos brasileiros o incômodo título de maiores pagadores de juros do mundo.

Na terça-feira 13, dois sapos infláveis de cinco metros, um de três metros e dois de
dois metros serão colocados ao longo da Avenida Paulista, considerada o cartão-postal
de São Paulo e o principal corredor financeiro da cidade. A população também
observará carros adesivados circulando pela via e faixas nos cruzamentos. Além disso,
balões e sapos menores serão distribuídos nas portas das cerca de 40 agências
bancárias da avenida.
No domingo 18, cerca de 150 ciclistas vão pedalar pelas ciclovias da região com
anfíbios de plásticos na cabeça para chamar a atenção dos paulistanos.
Os panfletos que serão distribuídos durante a campanha explicam o estrago que os
juros altos causam no bolso das pessoas e das empresas, e destacam o sucesso da
luta anterior contra a alta de impostos. Em 2015, a Fiesp utilizou um pato para impedir
a recriação da CPMF, com a hashtag #NãoVouPagaroPato.
A edição 1.060 da DINHEIRO, que chega às bancas no sábado 10, traz mais detalhes
sobre a campanha da Fiesp, uma entrevista com o presidente da entidade, Paulo Skaf,
a posição do Banco Central e da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e um
debate sobre o que precisa ser feito para que os juros finalmente caiam nas linhas de
consumo e investimento. A reportagem também poderá ser lida nos tablets e no site.
Índice Antecedente de Emprego sinaliza possível aceleração, diz FGV
09/03/2018 – Fonte: Agência Brasil

Destacaram-se os indicadores que medem a situação atual dos negócios no setor de
Serviços e na Indústria de TransformaçãoMarcello Casal Jr/Agência Brasil
O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) aumentou 1,9 ponto em fevereiro e,
na análise da Fundação Getúlio Vargas, esse movimento sinaliza uma possível
aceleração na recuperação do mercado de trabalho nos próximos meses. O índice foi
divulgado hoje (8) pela fundação e atingiu o maior nível de sua série histórica, com
109,6 pontos.
O resultado foi influenciado pela alta de seis dos sete indicadores que compõem o
IAEmp. Destacaram-se os indicadores que medem a situação atual dos negócios no
setor de Serviços e na Indústria de Transformação.
Também foi divulgado hoje pela FGV o Indicador Coincidente de Desemprego (ICD),
que ficou relativamente estável em fevereiro, com variação de 0,4 ponto.
Para o economista Fernando de Holanda Barbosa Filho, o indicador reflete a elevada
taxa de desemprego do país e, apesar da previsão de geração de vagas, a expectativa
é que a taxa de desemprego permaneça em níveis elevados.
Entre os consumidores que foram ouvidos na pesquisa que compôs o ICD, os com
renda familiar mensal entre R$ 2,1 mil e R$ 4,8 mil foram os que mais influenciaram
o resultado com a melhora de sua percepção.

Paraná é o segundo estado na oferta de vagas de emprego
09/03/2018 – Fonte: Bem Paraná
Nos primeiros dois meses de 2018, foram ofertadas 178.631 mil novas vagas de
emprego pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine), um crescimento de 10,4%
comparado ao mesmo período de 2017, quando foram disponibilizados 161.794 postos
de trabalho.
São Paulo foi o estado com maior número de vagas ofertadas, com 44.881 em janeiro
e fevereiro deste ano. Logo a seguir, em segundo lugar aparece o Paraná, que no
mesmo período ofertou 31.508 vagas.

“Esse resultado é importante, demonstra que as mudanças políticas de governo estão
impactando positivamente o mercado de trabalho. Mais confiante, a classe empresarial
retoma os investimentos no país e volta a contratar. É um dado positivo para se
comemorar”, afirmou o ministro interino do Trabalho, Helton Yomura.
Na lista de estados que mais ofertaram vagas novas, vêm Rio Grande do Sul (16.424),
Rio de Janeiro (9.690), Ceará (9.394) e Bahia (7.744).
Balanço
No acumulado de 2017, o Sine registrou 1.024.570 vagas para 3.161.179
trabalhadores inscritos no sistema. Enquanto, em 2016 foram 1.151.427 novos postos
para 3.713.432 inscrições.
Para utilizar esses serviços o trabalhador precisa se cadastrar no sistema indo até um
dos postos de atendimento da Rede Sine, presente em todo território nacional ou
acessando o site do Emprega Brasil pelo endereço https://empregabrasil.mte.gov.br.
O trabalhador também tem a opção de baixar o aplicativo Sine Fácil em seu celular.
Rabello: nova diretoria do BNDES vai reduzir intermediação para pequena
empresa
09/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
O presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, declarou nesta quinta-feira, 8, que
o banco pretende criar uma nova diretoria dentro da instituição, que deve cuidar de
um projeto que elimina a necessidade de intermediadores financeiros na concessão de
crédito a micro e pequenas empresas. O projeto deve ser votado no próximo dia 13.
“Semana que vem vai ser aprovada a nova diretoria do chamado banco digital dentro
do BNDES. Esse banco digital é a fintech BNDES, que vai criar uma plataforma para
fazer o fornecedor, aquele membro da Abimaq, vender direto ao seu cliente”, disse
Rabello, que foi o principal convidado de um almoço-debate do Lide – Grupo de
Lideranças Empresariais.
“Espero que, com isso, se reduza drasticamente o spread final. Segundo nossas
contas, dependendo do risco do cliente, poderemos trabalhar com taxas anuais
inferiores a 12% nessa nova fintech”, disse Rabello, lembrando que esse segmento é
um dos que o BNDES ainda não consegue chegar. “Hoje o Brasil conta com cerca de

4 milhões apenas das microempresas, e nós ainda estamos penando para chegar ao
primeiro milhão”, disse.
Produção da indústria cai em 8 dos 14 locais em janeiro, diz IBGE
09/03/2018 – Fonte: G1
As principais quedas foram no Paraná (-4,5%), Rio Grande do Sul (-3,5%) e São
Paulo (-3,3%).

A produção industrial caiu em 8 dos 14 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) de dezembro para janeiro, divulgou o órgão nesta sexta-feira
(9).
As principais quedas foram no Paraná (-4,5%), Rio Grande do Sul (-3,5%) e São Paulo (3,3%). O recuo ocorreu ainda no Ceará (-2,2%), Rio de Janeiro (-2,1%), Região Nordeste (1,1%), Espírito Santo (-0,9%) e Santa Catarina (-0,1%).
Os resultados positivos da indústria foram no Pará (7,3%), Amazonas (7,1%), Goiás (2,4%),
Pernambuco (1,5%), Minas Gerais (1,4%) e Bahia (0,9%).
A produção da indústria brasileira recuou 2,4% em janeiro frente a dezembro do ano passado.
O resultado, pior desde fevereiro de 2016 quando houve retração de 2,5%, interrompeu
quatro meses seguidos de crescimento. Já na comparação com janeiro do ano passado, a
indústria brasileira registrou crescimento de 5,7% - 9ª taxa positiva consecutiva e a mais
acentuada desde abril de 2013 (9,8%).
Queda em SP
A queda da produção industrial paulista é a maior desde agosto de 2016 e a principal
responsável pelo resultado negativo da indústria do país em janeiro. Atividades como veículos
automotores, derivados do petróleo, metalurgia e setores da borracha foram as que mais
contribuíram para essa baixa, segundo o IBGE.
Além de ter sido uma queda mais intensa que a do resultado nacional, São Paulo responde
por 34% da produção industrial do país. Para o gerente da pesquisa, André Macedo, outro
aspecto que explica esse resultado é a base mais alta de comparação, uma vez que São Paulo
vem de dois meses seguidos de avanço: “embora não seja o estado com queda mais forte, é
o que tem a maior influência negativa no total”.
Na comparação com janeiro de 2017, a indústria paulista cresceu 7,5%, dando seguimento a
um movimento de 9 meses de alta iniciado em maio de 2016, assim como ocorreu com a
indústria brasileira. Mais uma vez, o setor automobilístico teve grande contribuição para o
resultado.
A partir desses resultados, o pesquisador diz que “a análise permanece como a de uma
trajetória de recuperação para o estado e para o país, mesmo com a queda em janeiro frente
a dezembro e algumas reduções de ritmo”.

Comparação anual
Na comparação com janeiro de 2017, houve resultados positivos em 11 dos 15 locais
pesquisados, com Amazonas (32,7%), Pará (14,1%) e Santa Catarina (10,9%) com as altas
mais intensas.
São Paulo (7,5%) e Rio Grande do Sul (6,6%) também tiveram altas acima da média nacional
(5,7%), enquanto Bahia (5,6%), Rio de Janeiro (5,1%), Ceará (4,9%), Minas Gerais (4,0%),
Goiás (3,0%) e Região Nordeste (0,4%) completaram o conjunto de locais com crescimento
na produção nesse mês.
Espírito Santo (-7,8%) apontou o maior recuo, pressionado, em grande parte, pelo
comportamento negativo vindo dos setores de metalurgia, de indústrias extrativas e de
produtos de minerais não metálicos. Os demais resultados negativos foram registrados em
Pernambuco (-2,4%), Paraná (-1,8%) e Mato Grosso (-0,4%).
Governo lançará agenda para a ‘indústria 4.0’ durante ‘mini Davos’ em SP
09/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
O governo vai aproveitar o Fórum Econômico Mundial para a América Latina, também
conhecido como “mini Davos”, que será realizado em São Paulo na semana que vem,
para lançar uma “agenda pragmática” para que a indústria brasileira caminhe em
direção ao que vem sendo chamado de “indústria 4.0” ou a quarta Revolução
Industrial, disse a subsecretária do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços (MIDC), Yana Alves, durante evento do Insper nesta quinta-feira, 8.
“Muito mais do que políticas como tantas outras, essa é uma agenda que queremos
que seja pragmática”, disse ela, que representou no evento o ministro interino Marcos
Jorge, que está em viagem ao Paraguai.
O protagonismo da transformação e modernização da indústria brasileira, ressalta
Yana Alves, não está no governo. “Está nas empresas, nos prestadores de serviços,
na sociedade, na academia e em todos os operadores que possam fazer melhor uso
dessas tecnologias”, disse ela. “As grandes decisões práticas de investimento e de
modernização são dos empresários.”
O caminho para a indústria 4.0 passa pelo aumento da produtividade, fator
“absolutamente necessário” para enfrentar a competição e o ambiente de negócios,
ressaltou a subsecretária no evento, que discute a quarta Revolução Industrial.
Demanda interna por bens industriais recua 0,3% em janeiro, diz Ipea
09/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
O consumo de bens industriais recuou no primeiro mês do ano, segundo o Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O Indicador Ipea mensal de Consumo Aparente
(CA) de bens industriais recuou 0,3% em janeiro ante dezembro.
O indicador é obtido através da produção industrial doméstica mais as importações,
excluídas as exportações. No trimestre móvel terminado em janeiro, porém, o
resultado permanece positivo, alta de 1,8%.
Entre os componentes do consumo aparente, a produção doméstica líquida das
exportações recuou 0,7% na passagem de dezembro para janeiro, enquanto as
importações de bens industriais cresceram 5,8%.
Na comparação com janeiro do ano passado, o indicador avançou 6,8%. Em 12 meses,
o crescimento acumulado é de 4,0%.

A demanda por bens industriais mantém o ritmo de crescimento mais intenso que o
da produção industrial nacional medida pela Pesquisa Industrial Mensal – Produção
Física (PIM-PF) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ressaltou o
Ipea, em nota.
Com relação às classes de produção, a extrativa mineral foi o destaque negativo,
recuando 14,1% em janeiro ante dezembro, após uma alta de 5% no mês anterior. A
demanda por bens da indústria de transformação avançou 1,9% na passagem de
dezembro para janeiro.
Demonstrativo financeiro de empresa que faz arrendamento terá grande
mudança
09/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
Os demonstrativos financeiros de empresas que fazem arrendamento terão grande
mudança no próximo ano, com o pronunciamento da norma 6 do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC), que trata sobre leasing.
As companhias que usam desse instrumento, como as aéreas, por exemplo, que fazem
leasing das aeronaves, terão que contabilizar o leasing operacional (caso das
aeronaves) como ativo imobilizado, o que na outra ponta significará aumento da
dívida, do lado do passivo da companhia.
“Isso vai alterar muito o balanço em termos de performance”, disse o coordenador
técnico do CPC, Edison Arisa. Exatamente por conta dos impactos, o comitê planeja
realizar reuniões para mitigar dúvidas sobre a norma.
A audiência pública sobre essa norma foi realizada no primeiro semestre do ano
passada e a regra emitida no final do ano passado. O superintendente de normas
contábeis e de auditoria da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), José Carlos
Bezerra, disse que exatamente pela sensibilidade do assunto, o prazo para
cumprimento é mais dilatado.
Pela regra, contratos de arrendamento superiores a 12 meses e com o valor do ativo
igual ou superior a US$ 5 mil serão enquadrados nessa regra. Cada bem será analisado
individualmente.
Além das companhias aéreas, outros setores mais afetados são aqueles com aluguel
de imóveis operacionais, como redes de farmácias e supermercados. O leasing
financeiro já estava no imobilizado das companhias, cuja mudança ocorreu em 2010.
Executivas debatem machismo e desigualdade de gênero nas empresas
09/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Segundo elas, diferenças salariais nos cargos mais elevados persistem
Quando a consultora Doris Wilhelm, 63, entrou no mercado de trabalho, em meados
dos anos 70, o machismo era ostensivo no mundo corporativo.
De lá para cá, a desigualdade entre os gêneros diminuiu, na avaliação dela e da
superintendente na área financeira Cecília Magalhães, 31. Mas, segundo ambas, a
diferença salarial nos cargos mais elevados se manteve. Apesar da barreira, elas têm
carreiras bem-sucedidas.
A convite da Folha, as executivas participaram da série de diálogos entre
representantes de diferentes gerações, que integra o projeto “Ao Seu Tempo”. “É o
encontro de uma ‘baby boomer’ com a geração Y”, brinca Doris.

CHOQUE
DORIS - Fui pioneira em várias áreas. Fui, por exemplo, a primeira gerente de
relações com investidores de um grande banco.
Quando me formei em economia, passei a trabalhar em um banco em Porto Alegre.
Calculava juros, inflação... Nessa área, existiam vários analistas, todos homens.
Então, já foi um primeiro choque [para eles] ter uma colega mulher. Eu ouvia sempre
brincadeiras como: “Isso não pode falar porque tem uma mulher presente”.
CECÍLIA - Ainda há esse tipo de comentário. Mas, hoje em dia, acho que não é tão
chocante a chegada de uma mulher [a uma empresa]. Existe um mix maior.
DORIS - Nesse meu primeiro emprego, existiam várias fileiras de mesas. Quando
entrei no lugar pela primeira vez, vi as gavetas sendo fechadas discretamente. Eu
olhava de lado e via “Playboy” e outras revistas daquela época. Na hora do almoço,
eles ficavam folheando as revistas [risos]...
ASCENSÃO
CECÍLIA - Só comecei a identificar a diferença de gênero [no trabalho] com a subida
na carreira. Quando você é analista [uma das funções iniciais no trabalho em banco],
é comum ter pares mulheres. O problema surge quando começa a subir. Torna-se
gerente, superintendente e passa a ir a reuniões com diretores. É nessa hora que se
pergunta: “Ué, cadê uma mulher aqui?”.
E você? Sentiu dificuldade para subir na carreira?
DORIS – Com certeza! Sempre ficavam aquelas dúvidas: “Como chegou lá?” e “Ou ela
tem uma influência muito grande, as ‘costas quentes’, ou é amiguinha.” Há sempre
insinuações. Nunca precisei disso na minha carreira. Sempre [assumi novos cargos]
por competência.
MATERNIDADE
CECÍLIA - Tenho dois filhos. Quando fiquei grávida do primeiro, me perguntaram [na
empresa]: “Quantos você vai ter mais? Você sabe que isso vai atrasar a sua carreira,
né?”. Eu respondia: “Seis meses numa vida profissional não são nada, isso não afeta
a minha competência”.
Quando eu tive o segundo filho: “E agora? Já está bom, né?” [risos]. Eu brinco e falo
que vou ter dez. Mas, com certeza, você sente a intensidade do preconceito...
DORIS – Hoje as mulheres buscam mais esse equilíbrio. Na minha geração, a
cobrança era tão grande que você era profissional ou mãe, tinha de escolher.
Atualmente, tenho colegas que trabalham até o último minuto [refere-se à véspera do
parto]. No dia seguinte, estão indo para a maternidade.
FILHOS
CECÍLIA – Meu filho de 4 anos já fala: “Mamãe, essa coisa é de menino e essa é de
menina”. E eu: “Isso não existe. É tudo igual”. Ele diz: “Menina não pode”. Eu: “Não,
não... Quem está te falando essa besteira? Menina pode tudo!” [risos]. E menino
também.
Não quero pesar para nenhum dos lados. É um trabalho, um esforço mental constante.
MARIDO
CECÍLIA – Quando vejo que o meu salário está defasado, costumo pensar: “Vão me
reconhecer, o meu bônus vai aumentar”. Mas não, eu tenho que ir lá, vou brigar. E o
meu marido fica no meu ouvido: “Vai lá, reclama!” [risos].
DORIS – Que bom que você tem um parceiro que te apoia. Infelizmente, os parceiros
da minha geração tinham no DNA (colocado pelos pais, naturalmente) que o provedor

da casa é o homem. Chegar a um momento em que a mulher ganhasse mais do que
ele criava um dilema terrível. E começavam os problemas no relacionamento.
DIFERENÇA SALARIAL
DORIS - Só fui quebrar essa barreira [da diferença salarial] com uma idade já
avançada. Estudos mostram defasagem entre 20% e 30% [entre homens e mulheres],
dependendo do setor. Cabe à mulher se impor.
Outro aspecto [a ser considerado] é a escolaridade. Hoje em dia, elas têm mais anos
de estudo do que eles. Há mais mulheres com mestrado, doutorado...
CAPACIDADE DE SE IMPOR
CECÍLIA – A sua geração fez muito pela nossa. Vocês desbravaram o caminho, mas
ainda existem muitas coisas para melhorar.
DORIS – Olhando retrospectivamente, acho que demorei para me impor em relação
a cargos maiores. Em situações assim, o homem costuma ser mais corajoso. Ele chega
e diz: “Eu quero esse cargo”.
A mulher não tem essa postura mais agressiva de dizer exatamente o que quer na
carreira. A gente abafa as ambições porque é feio a mulher se mostrar ambiciosa, isso
é visto como coisa de homem.
BANHEIRO
CECÍLIA - Fui representar o banco em reunião com vários outros bancos e, no meio,
precisei ir ao banheiro. Só havia o masculino, o que me deixou indignada.
Quando a reunião acabou, eu disse a eles: “Como representante do meu banco, acho
um absurdo que só tenha um banheiro masculino. Vocês têm três soluções: constroem
um novo banheiro ou botem uma placa de banheiro feminino e masculino (unissex)
ou acabem com o banheiro, porque isso é um absurdo.
Se
50
anos
atrás
isso
era
normal,
hoje
em dia
não
é”.
[O episódio ocorreu em meados de 2017; até agora, segundo a executiva, o problema
não foi resolvido].
DORIS - [Nos meus primeiros anos de carreira,] Eram poucas mulheres na empresa.
Havia só um banheiro feminino e vários masculinos. O nosso sempre estava ocupado
e tínhamos que aguardar. Mas isso tem mudado.
MULTIFUNCIONAL
DORIS – A mulher tem visão mais sistêmica enquanto o homem é um pouquinho
unifocado. Hoje, nas reuniões de conselho de administração, vejo que o homem se
preocupa com uma coisinha pontual, e a mulher mostra que isso é parte de um todo,
que terá implicação nas finanças, no RH, no ambiente... A sociedade e os nossos pais
sempre nos ensinaram a ser multifuncionais.
ADJETIVOS
CECÍLIA – Ainda são comuns comentários como: “Aquela mulher é grosseira, ela
atropela...” E os homens que atropelam? Dificilmente se escuta o mesmo tipo de
adjetivo para os homens.
DORIS – Eu já ouvi muito: “Eu gosto da Doris porque, para tomar decisão, ela parece
um homem” [risos]. Quando você é mais assertiva, parece um homem. Nossa! Ainda
há esse preconceito de que mulheres bem-sucedidas se parecem com homens.
ESTRATÉGIA
CECÍLIA – Quando assumi uma nova área [no banco], pessoas de setores parceiros
não me conheciam. E na minha equipe, só há homens, meus subordinados, alguns

mais velhos do que eu. No início [nessa nova função], eu tive que adotar a estratégia
de não levá-los às reuniões para que todos soubessem que a chefe da área era eu.
DORIS – Demarcando o território mesmo.
CECÍLIA – Se não, eles seriam vistos como os chefes!
COTAS
DORIS – Será que a gente vai precisar de proteção por mais um tempo? Quero dizer:
cotas para a mulher poder ascender ou, pelo menos, metas de diversidade nas
empresas... Acho interessante. Não é questão de ser bonzinho com as mulheres, isso
é bom para a empresa, agrega valor, traz uma visão diferenciada.
DISCRIMINAÇÃO
DORIS - Trabalhei em uma empresa que produz equipamentos de segurança, e há
uma feira dedicada a esse mercado todo ano nos EUA. Eu lidava com investidores e
tinha que conhecer os concorrentes nessa feira, mas o então vice-presidente da
empresa, que era muito machista, não queria que eu fosse.
Ele achava que eu não deveria ir porque seria “um ambiente meio estranho”.
“Mas qual é o problema?”, questionei. “Estou legitimamente no cargo de diretora de
relações com investidores”. Foi uma resistência grande. [Doris conseguiu viajar para
a feira nos EUA depois de recorrer ao presidente da empresa]
CECÍLIA – Não sinto [que isso ocorra no meu ambiente de trabalho]. Há a questão
salarial, dificuldades de crescimento... Mas nada tão explícito como: “Você não vai
porque você é mulher”. Nunca senti nem imagino uma situação assim atualmente.
COMPOSIÇÃO DE CONSELHOS
DORIS - No Brasil, os conselhos das empresas são formados por homens brancos com
mais de 65 anos, que vieram de uma carreira executiva. Existe resistência em ter
alguém fora do clube, é um clube fechado.
Se você está em um grupo em que todos pensam igualmente, não terá resultados
diferentes. Depois da entrada de uma mulher em um conselho, todos dizem que há
melhora, que o ambiente fica mais leve, que surgem novas ideias.
CECÍLIA – Não é uma questão só de igualdade. A diversidade é positiva.
RISCO
CECÍLIA - As empresas costumam exigir uma prova no processo de seleção. Há
mulheres que ficam com o pé atrás, achando que não irão bem, e nem se arriscam.
Os homens não se importam, vão com a cara e a coragem. Então, é preciso haver
incentivos nesse sentido. E também programas de MBA renomados que busquem mais
mulheres, mais diversidade.
DORIS – Já ouvi amigas comentarem: “Surgiu essa oportunidade, mas eu acho que
não estou preparada”.
A mulher tem uma auto-cobrança maior do que o homem. Para se candidatar a algum
cargo, ela vai tentar se preparar bem. Mas a gente tem que arriscar mais.
NOVA GERAÇÃO
DORIS - Para finalizar, eu só espero que os “baby boomers” tenham ajudado a
geração Y. E que vocês possam ajudar a próxima geração, os Millennials, que já
nasceram no tecladinho, num universo mais fechado.
Nós queríamos sair de casa, fazer tudo sem os pais. Mas essa geração não. Está cada
vez mais isolada no seu quarto, com o celular, o computador. Ela vai ter dificuldades,
e novos desafios virão.

Comitê Gestor aprova novas versões do leiaute do eSocial
09/03/2018 – Fonte: CNI
Foi publicada a Resolução nº 13, de 6 de março de 2018, pelo Comitê Gestor do
eSocial, que aprova as novas versões do leiaute do Manual de Orientação do eSocial
(versão 2.4) e do eSocial (versão 2.4.02).
A versão 2.4 do Manual de Orientação do eSocial em comparação à versão beta traz
alterações no item “Prazo de envio” dos dispositivos “S-2190 – Admissão de
empregado – Registro Preliminar”, “S-2300 – inicial dos trabalhadores” e “S-2200 –
Cadastramento inicial e admissão/ingresso de trabalhador”, em que também foi
excluída a alínea b do item 47.
No dia 1º de março iniciou a segunda fase de implantação do eSocial, em que as
empresas com faturamento anual superior a R$ 78 milhões devem incluir no sistema
as informações relativas aos seus trabalhadores e vínculos com as empresas como,
por exemplo, afastamentos, admissões e demissões.
O Comitê Gestor esclarece que as admissões feitas a partir do início da obrigatoriedade
de envio das informações não têm que ser informadas até o dia anterior ao início da
prestação de serviço do contratado.
Essa segunda fase integra a etapa inicial de implantação do eSocial. Confira aqui o
cronograma completo de implantação para todas as empresas do País.
Turmas do TST aplicam o IPCA-E para a correção de condenações
09/03/2018 – Fonte: Valor Econômico

Advogado Ricardo Calcini: decisão dos ministros da 6ª Turma foi a primeira do TST a
citar a reforma trabalhista e optar pela aplicação do IPCA-E
Pelo menos seis das oito turmas do Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiram
pela aplicação do IPCA-E para a correção monetária de condenações trabalhistas,
contrariando determinação da reforma trabalhista (Lei nº 13.467, de 2017) – que
adotou a Taxa Referencial (TR), com menor variação. As recentes decisões se baseiam
em precedente do TST, anterior às mudanças na Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), e em julgamentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre precatórios.
Em decisão proferida em dezembro, a 6ª Turma considera inviável a aplicação da
reforma. A relatora, desembargadora Convocada Cilene Ferreira Amaro Santos, afirma
em seu voto que o STF já declarou que a TR não reflete a desvalorização da moeda
brasileira. Portanto, acrescenta, não poderia ser utilizada para atualização de débitos
judiciais.
Historicamente, a diferença entre TR e IPCA-E é significativa. Foi menor em 2017 por
causa da queda na selic. Em 2017, a TR foi zero em muitos meses. No acumulado do
ano, chegou a 0,59%, enquanto o IPCA-e foi de 2,94%. Em 2016, a TR acumulou 2%,
enquanto o IPCA-E ficou em 6,58%. Na época de alta inflação, já foi mais de dez
pontos percentuais.

No processo julgado pela 6ª Turma (ARR-24032-41.2015.5. 24.0005), a rede de
supermercados EBS tentava afastar condenação ao pagamento de diversas verbas,
como horas extras e indenização por não fornecimento de lanche. A empresa também
questionou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de março
de 2015. O pedido foi negado.
A decisão do Supremo citada pela 6ª Turma é de setembro de 2017. É relativa à
correção de dívidas da Fazenda Pública no período anterior à expedição de precatório.
Na ocasião, os ministros afastaram a aplicação da TR – da mesma forma que fizeram
ao julgar, anteriormente, o índice de correção de precatórios.
O advogado da EBS, Maurício de Figueiredo Correa da Veiga, pretende recorrer da
decisão da 6ª Turma do TST ao Supremo. De acordo com ele, há um impasse, já que
o STF afirma que a TR não é um índice que reflete a valorização da moeda brasileira
e a lei de 2017 determina o seu uso. Ele lembra que a lei é posterior ao entendimento
do STF.
"A decisão indica que, mesmo com a reforma trabalhista, será aplicado o IPCA-E",
afirma o advogado e professor Ricardo Calcini. Essa foi a primeira decisão a citar a
reforma e optar pelo IPCA-E, segundo o professor.
Há decisões de outras turmas no mesmo sentido, mas que não citam expressamente
a alteração da reforma trabalhista, apenas as decisões do Supremo sobre precatórios.
Em uma delas, de dezembro, a 5ª Turma do TST (processo nº 2582378.2015.5.24.009) considera que a aplicação do IPCA-E permite "justa e adequada"
atualização de débitos trabalhistas.
A decisão também foi unânime. No voto, o relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues,
afirma que a TR não se presta à recomposição do poder aquisitivo da moeda.
Por isso, acrescenta, a sua adoção para a correção dos débitos trabalhistas abala o
direito de propriedade. Ainda segundo o relator, a adoção da TR é um estímulo "à
protelação no cumprimento das obrigações inscritas em títulos judiciais trabalhistas".
Também por unanimidade, a 1ª Turma aplicou o IPCA-E (processo n 35151.2014.5.09.0892). O relator, ministro Walmir Oliveira da Costa, cita o entendimento
do STF sobre precatórios, indicando que deve ser aplicado à atualização monetária dos
débitos trabalhistas das empresas privadas.
As decisões também costumam citar um precedente do Pleno do TST anterior à
reforma trabalhista. No julgamento, os ministros fixaram a variação do IPCA-E como
o índice de correção que deveria ser usado nos débitos trabalhistas a partir de março
de 2015.
O assunto chegou ao Supremo em uma reclamação da Fenaban (Federação Nacional
dos Bancos), que foi rejeitada pela 2ª Turma do STF, mantendo o entendimento do
TST.
Além dessas, há ainda decisões no mesmo sentido, de fevereiro, da 2ª, 4ª e 8ª Turmas
(AIRR – 24197-72.2016.5.24.0096, ARR – 24874-58.2016.5.24.0046 e AIRR – 2445377.2014.5.24.0001).
"A tendência é que o IPCA-E seja cada vez mais usado, apesar de a reforma indicar a
TR", afirma o advogado Luis Marcelo Gois, do BMA Advogados. Para Gois, o TST
deveria enfrentar novamente o tema, considerando o texto da reforma.
O Plenário do STF, acrescenta, também poderia se manifestar. Até lá, Gois considera
que a tendência é o TST ainda replicar decisões que aplicam o ICPA-E pelos próximos

anos. Por isso, no curto prazo, acredita que é mais adequado para as empresas
considerar o índice de correção mais elevado em suas provisões.
O Pleno do TST ainda não se manifestou sobre a aplicação da reforma trabalhista. Em
fevereiro, foram criadas duas comissões para analisar se o texto se aplica a todos os
contratos e processos ou apenas aos posteriores às alterações na CLT.
Mercosul negocia área de livre comércio com o Canadá, diz governo
09/03/2018 – Fonte: G1
Ministros Marcos Jorge de Lima e Aloysio Nunes, da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços e das Relações Exteriores, estão em Assunção (Paraguai), onde participam
da cerimônia de lançamento das negociações do acordo.
O governo brasileiro inicia nesta sexta-feira (9) a negociação de uma área de livre comércio
com o Canadá, informou o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).
Segundo o Executivo, os ministros Marcos Jorge de Lima e Aloysio Nunes, do MDIC e de
Relações Exteriores, estarão hoje em Assunção (Paraguai) para a cerimônia de lançamento
das negociações do acordo.
Na avaliação do ministro Marcos Jorge, um acordo de livre comércio com o Canadá demonstra
o quanto o Mercosul vem trabalhando para uma maior abertura comercial.
"O Canadá é um importante e exigente mercado consumidor. Em 2017, o fluxo comercial
entre Brasil e Canadá foi de cerca de US$ 4,5 bilhões, com um superávit para o Brasil de
pouco mais de US$ 950 milhões. Esperamos aumento expressivo e a diversificação da nossa
pauta exportadora que hoje é bastante concentrada”, disse ele.
O ministro ressaltou que Mercosul e o Canadá negociam um "acordo amplo" que envolve
temas como o comércio de bens, serviços, compras governamentais, pequenas e médias
empresas, barreiras não tarifárias e propriedade intelectual.
Também participam da cerimônia de lançamento das negociações do acordo os chanceleres
Eladio Loizaga (Paraguai), Rodolfo Nin Novoa (Uruguai) e Jorge Faurie (Argentina), informou
o MDIC.
Do lado canadense, o ministro François-Philippe Champagne (Comércio Internacional). A
primeira rodada negociadora já está marcada para a semana de 19 de março, em Ottawa.
O ministro Marcos Jorge, do MDIC, informou ainda que "considera muito estratégico o
momento para o início dessas negociações, que ressalta a determinação do Brasil de maior
abertura e participação no comércio internacional".
"Enquanto alguns atores internacionais [como os Estados Unidos, que anunciaram tarifas para
importação de aço brasileiro] se fecham, o Brasil e os sócios do Mercosul têm demonstrado
que é fundamental a integração dos nossos mercados às cadeias globais de valor.
A negociação de novos acordos, como este com o Canadá, é um importante caminho",
concluiu.
O governo brasileiro também vem negociando com a Zona do Euro um acordo de livre
comércio, processo que se arrasta há mais de 15 anos.
Recentemente, os negociadores informaram que vão continuar a tentar, em 2018, chegar a
um acordo de livre-comércio, após as reuniões em Buenos Aires.

Anúncios de fusões e aquisições no Brasil crescem 3,6% em 2017 e somam
R$ 138 bilhões
09/03/2018 – Fonte: G1
Em 2017, foram 143 operações anunciadas, ante 138 em 2016. Transações
envolvendo a compra de empresas brasileiras por estrangeiras movimentaram R$
63,6 bilhões ou 46% do total.
Em 2017, o número de anúncios de fusões e aquisições de empresas cresceram 3,6% e
somaram 143 operações, ante 138 no ano anterior. Em volume financeiro, entretanto, as
transações somaram R$ 138,4 bilhões, queda de 22,8% ante 2016. Os dados foram
divulgados nesta quinta-feira (8) pela Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de Capitais).

Segundo a Anbima, o aumento do número de anúncios reflete a maior participação das
operações com volumes médios mais baixos. Em 2017, as transações de até R$ 500 milhões
responderam por 63,5% do total.
Em 2017, pelo quarto ano consecutivo, a maior parte das operações anunciadas envolveram
a compra de empresas brasileiras por estrangeiras. As transações movimentaram R$ 63,6
bilhões e responderam por 46% do volume do ano. Na sequência, estão as transações entre
empresas brasileiras, com 37,5% do total.
Destaques do ano

Os dois maiores negócios do ano passado, segundo o levantamento, foram a compra da
Eldorado Brasil Celulose pela holandesa Paper Excellence por R$ 15 bilhões e a aquisição do
Campo Roncador da Petrobras pela noruegueda Statoil por R$ 9,5 bilhões.
O ano foi marcado ainda pela reestruturação da Vale, que movimentou R$ 7,4 bilhões e
negócios como a compra da participação minoritária da XP pelo Itaú Unibanco, por R$ 6,3
bilhões, e a incorporação da Elektro pela Neoenergia, por R$ 6 bilhões.
Entre os setores que lideraram os anúncios de fusões e aquisições em 2017, destaque para
energia elétrica, com volume de R$ 24,58 bilhões ou 17,8% do total, em 17 operações. Em
2º lugar ficou o segmento de papel e celulose, com 2 negócios que movimentaram R$ 15,31
bilhões ou 11,1% do total. Na sequência, ficaram: empresas financeiras (R$ 13,72 bilhões ou

9,9%), alimentos e bebidas (R$12,95 bilhões ou 9,34%), indústria e comércio (R$ 12,21
bilhões ou 8,8%) e petróleo e gás (R$ 11,91 bilhões ou 8,6%).
Faturamento do comércio eletrônico cresce 7,5% em 2017, com aumento no
número de pedidos
09/03/2018 – Fonte: G1
Dados foram divulgados nesta quinta pelo Ebit; nos anos anteriores, com inflação em alta,
avanço tinha sido puxado por aumento nos valores das compras.
O ano de 2017 marcou uma inversão de tendência para o comércio eletrônico. Com a inflação
mais controlada, o setor viu uma expansão do faturamento puxada pelo aumento no número
de pedidos em vez da elevação de preços, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (8)
pelo Ebit.
Faturamento do comércio eletrônico no Brasil
De acordo com o relatório, o faturamento do comércio eletrônico cresceu 7,5% em 2017, e
deve ter avanço maior neste ano. As vendas pela internet totalizaram R$ 47 bilhões no ano
passado, e a estimativa do Ebit para 2018 é de R$ 53 bilhões, o que representaria um avanço
de 12%.
Número de pedidos X valor médio das compras
Ao contrário dos anos anteriores, o avanço em 2017 foi puxado pelo avanço no número de
pedidos, que subiu 5%, para 111 milhões. Enquanto isso, o valor médio gasto por casa
consumidor cresceu apenas 3% -- um avanço fraco, em linha com a inflação mais amena
registrada em 2017.
A tendência foi bem diferente do ano anterior. Em 2016, em meio ao auge da crise e com o
achatamento da renda dos consumidores, o número de pedidos caiu 0,2%, para 106 milhões.
Já os preços aumentaram bem mais, e o valor médio gasto por cada consumidor subiu 8%.
Categorias: moda lidera número de pedidos
A pesquisa mostra que a maior fatia do total de compras pela internet ainda corresponde ao
segmento de modas e assessórios. Em 2017, essa categoria respondeu por 14% do volume
de pedidos. No entanto, o volume financeiro dessas vendas tem uma participação menor do
setor, respondendo por 6% do total de transações.
Enquanto isso, o maior volume financeiro do comércio eletrônico foi movimentado pelas
compras de telefonia e celulares, com 21% do total. O segmento atingiu a liderança mesmo
representando uma fatia menor do total de pedidos, com 9%.
Consumo de energia cresceu 0,8% em 2017, aponta Comitê do Setor Elétrico
09/03/2018 – Fonte: Agência Brasil

O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) afirmou hoje (7) que o consumo
total de energia elétrica no país voltou a crescer em 2017, fechando o ano com
crescimento de 0,8%. Esta é a primeira vez que o consumo volta a crescer depois de
dois anos de queda. Ainda assim, o CMSE destacou que o percentual de consumo está
no mesmo patamar de 2014.

A maior alta, de 1,1%, foi registrada junto aos consumidores industriais, que atingiram
crescimento igual ao de 2016. Já o consumo residencial expandiu 0,8% e o do setor
de Comércio e Serviços 0,3%. Para o período de 2018-2022, a projeção de crescimento
médio anual de consumo de energia é de 3,9%.
Situação dos reservatórios
Na reunião anterior, o comitê, que é responsável por analisar as condições de
suprimento eletroenergético em todo o território nacional, destacou que, com exceção
da Região Sul, as chuvas em janeiro foram inferiores à média na maior parte do Brasil.
Ao analisar o cenário de abastecimento dos reservatórios das usina hidrelétricas, o
comitê disse que o mês de fevereiro fechou com chuvas superiores à média nas bacias
dos rios Doce, São Francisco, Xingu, Madeira e Tocantins. Entretanto, as chuvas foram
deficitárias nas bacias dos rios Grande, Paranaíba, Iguaçu, Uruguai e Jacuí.
Segundo o comitê, a energia armazenada nos reservatórios verificada ao final do mês
foi de 37% no subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, 73,5% no subsistema Sul, 26,3%
no Nordeste e 62,1% no Norte. A nota destaca que, para o fim do mês de março, os
valores de armazenamento esperados são de 44,6% no Sudeste/Centro-Oeste, 64,1%
no Sul, 36,9% no Nordeste e 66,5% no Norte.
Ainda durante a reunião desta quarta-feira, o CMSE disse que para os próximos sete
dias esperam-se precipitações mais abundantes nas bacias dos rios São Francisco,
Doce, Tocantins e Xingu. Nas bacias dos rios Grande, Paranaíba, Madeira, Itaipu,
Iguaçu, Uruguai e Jacuí há previsão de chuvas predominantemente inferiores à média
histórica.
“O cenário mais provável de previsão para a segunda semana é de continuidade de
maiores acumulados pluviométricos nas bacias do São Francisco, Doce, Tocantins e
Xingu. No rio Madeira, assim como nas bacias da Região Sul, as precipitações serão
próximas ou levemente inferiores aos valores históricos. Deverá chover abaixo da
média nas bacias dos rios Grande e Paranaíba”, disse o comitê em nota.
Rio São Francisco
O CMSE disse que a política de redução na vazão nos reservatórios das usinas de Xingó
e Sobradinho, localizadas na bacia do Rio São Francisco, vai permanecer com vistas à
preservação dos estoques armazenados. Em quase 90 anos de medição oficial, a
armazenagem dos reservatórios chegou a ficar, no ano passado, abaixo dos 7%, na
maior seca da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco já registrada.
Segundo o comitê, as ações desenvolvidas vão possibilitar manter todas as usinas
hidrelétricas acima de seus armazenamentos mínimos operacionais até o final do
período úmido em abril de 2018.
“A expectativa de armazenamento ao final do mês de março de 2018 é de 38,9% na
UHE [Usina Hidrelétrica] Três Marias e de 48,3% na UHE Sobradinho, o que indica
nível de armazenamento melhor que no ano 2017”, disse o CMSE.
Cheque especial vai ter nova fórmula
09/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
Bancos vão oferecer uma porta de saída ao cheque especial para clientes que usarem
15% do limite da conta por 30 dias e a adesão a essa nova operação mais barata não
será obrigatória, como acontece com quem usa o rotativo do cartão de crédito.
O modelo desenhado para reduzir o juro cobrado no cheque especial foi apresentado
pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) ao Banco Central e deve ser anunciado
ainda em março para vigorar no segundo semestre, talvez em julho.

Duas fontes que acompanham as discussões disseram ao Estadão/Broadcast que o
modelo de autorregulação do cheque especial está praticamente pronto e já conta com
o aval do Banco Central para a maioria dos pontos.
Proposta pelos bancos, mas sob supervisão do BC, a nova regra tem como objetivo
reduzir o custo do crédito cuja taxa média ficou em 324,7% ao ano em janeiro, pouco
abaixo do rotativo do cartão que cobrou 327,9%. A iniciativa foi antecipada pelo
Estadão/Broadcast em janeiro.
A principal característica do novo modelo é que a adesão ao crédito mais barato não
será obrigatória. Quando o correntista usar ao menos 15% do limite da conta por 30
dias, o banco vai propor linhas de crédito alternativas com juros menores. A oferta,
segundo as fontes, será feita de “forma enfática”.
Clientes que não aderirem à operação de crédito proposta não sofrerão nenhum tipo
de punição e o uso do limite da conta seguirá normalmente, segundo as fontes.
A adesão não obrigatória é diferente do adotada no cartão de crédito, onde o cliente
que usar o rotativo por mais de 30 dias deve obrigatoriamente pagar a conta ou aderir
a uma nova operação mais barata. Se não fizer nada no cartão, entra na lista de
inadimplentes.
Durante as negociações sobre o novo modelo, bancos e o próprio BC chegaram ao
entendimento de que o modelo ideal não deveria ser o de adesão obrigatória porque
a solução aplicada ao rotativo sofreu críticas e questionamentos legais de entidades
de defesa do consumidor e até do Ministério Público.
Regras
A Febraban pretende anunciar o novo modelo ainda este mês e o calendário proposto
prevê início de funcionamento das regras em julho. Há, porém, alguns pontos a serem
desenvolvidos pelos bancos. O principal deles é um sistema que permita às instituições
financeiras comprovar ao BC que foi feita oferta de crédito mais barato ao cliente que
estiver pendurado no especial.
Bancos estão desenvolvendo plataformas para conseguir comprovar a oferta ao BC.
Se esse trabalho para criação dos sistemas atrasar, o início das novas regras poderia
ser postergado em algumas semanas, talvez para agosto ou setembro.
Algumas instituições também estão preocupadas com os chamados clientes “não
digitais”. Correntistas com relacionamento tradicional que têm contato com o banco
apenas por meio da agência, por exemplo, terão dificuldade em serem avisados com
rapidez de que estão usando mais de 15% do limite da conta.
Procurado, o BC informou que o assunto está na alçada da Febraban. A reportagem
não conseguiu contato com a Febraban
Déficit da Seguridade Social soma R$ 292,4 bi em 2017, alta de 13%
09/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
O déficit da Seguridade Social – que engloba as áreas de Saúde, Previdência e
Assistência Social – chegou a R$ 292,4 bilhões em 2017, o pior resultado da história,
de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira, 8, pelo Ministério do
Planejamento.
O rombo representou 4,4% do Produto Interno Bruto (PIB) do ano passado e foi 13%
superior (em valores nominais) ao saldo negativo de R$ 258,7 bilhões de 2016.

No ano passado, as receitas da Seguridade Social totalizaram R$ 657,9 bilhões,
enquanto as despesas somaram R$ 950,3 bilhões. Somente os gastos com
aposentadorias, seguro-desemprego, abono e outros benefícios somaram R$ 797,8
bilhões em 2017.
“Estamos partindo de um déficit que já era de R$ 90,1 bilhões em 2013 para quase
R$ 300 bilhões no ano passado. Apesar do aumento das receitas da Seguridade nesses
anos, o que tem pesado mais nesse resultado são as despesas com os benefícios da
Previdência”, afirmou o secretário de Orçamento Federal do Ministério do
Planejamento, George Soares.
De 2015 para 2016, o déficit da Seguridade Social havia saltado quase 55%. O salto
de 2016 para 2017 foi menor, de acordo com o Soares, devido à retomada da atividade
econômica no ano passado. Com a melhora no nível de emprego, aumentou também
a arrecadação previdenciária.
Depois de quatro anos de queda, as receitas da Seguridade Social cresceram em
porcentual do PIB no ano passado, de 9,8% para 9,9%. Pelo mesmo critério, as
despesas tiveram alta pelo sexto ano seguido, passando de 13,9% para 14,4% do PIB.
Inadimplência do consumidor cai 1,9% em fevereiro, diz Boa Vista SCPC
09/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
Variável decisiva nas decisões das instituições financeiras por conceder ou negar
crédito, a inadimplência ao consumidor caiu 1,9% em fevereiro, na comparação com
janeiro, descontadas as interferências decorrentes da sazonalidade do período. As
informações são da Boa Vista SCPC.
Quando se compara o comportamento da inadimplência no mês passado com o de
fevereiro de 2017, os atrasos nos pagamentos das contas caíram 2,6%. No acumulado
de 12 meses, já incluindo fevereiro, a inadimplência apresenta redução de 3,3%.
Regionalmente, na análise acumulada em 12 meses, só foi registrado alta da
inadimplência no Sul do País, onde os atrasos fiaram 0,1% maiores que no período de
12 meses encerrado em fevereiro de 2017. No Nordeste os atrasos caíram 5,6%; no
Norte, recuaram a uma taxa de 4,2%; no Centro-Oeste, 4% e no Sudeste a queda foi
de 3,1%.
As adversidades ocorridas na economia ao longo dos últimos dois anos, segundo os
técnicos da Boa Vista SCPC, geraram grande cautela nas famílias, inibindo o consumo
e consequentemente contribuindo para a diminuição do fluxo de inadimplência.
Para eles, com a perspectiva de crescimento da economia e renda, juros menores e
inflação controlada, espera-se uma retomada sustentável da demanda de crédito,
expandindo a renda disponível das famílias. “Estes são fatores que deverão colaborar
para a manutenção de um ritmo estável do estoque de inadimplência em 2018”,
preveem.
Mercado dá como certo que taxa básica de juros cairá para 6,5%
09/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
Diante de uma inflação abaixo do patamar esperado para o começo deste ano, o
mercado já dá como certo que o Comitê de Política Monetária (Copom) vai diminuir a
taxa básica de juros (Selic) de 6,75% para 6,5% em sua próxima reunião, marcada
para os dias 20 e 21 de março.

Caso a redução se confirme, será o 12.º corte consecutivo na taxa, que voltará a bater
mínima histórica. O resultado do IPCA de fevereiro, que será divulgado hoje, poderá
indicar se haverá espaço para mais um corte da Selic em maio, de acordo com
economistas.
A possibilidade de a taxa cair a 6,5% neste mês chegou a 88% ontem, conforme
precificação feita pelo mercado nos contratos de juros futuros de curto prazo. Há um
mês, logo após a última reunião do Copom, essa probabilidade era de 30%.
No dia em que a ata do Copom foi divulgada, porém, o porcentual já subiu para 45%,
em decorrência de o documento afirmar que um novo corte não estava descartado e
que poderia ocorrer caso a inflação se mantivesse “em níveis confortáveis”.
No início desta semana, o mercado elevou ainda mais suas apostas em uma nova
redução da Selic após o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmar que os
últimos resultados da inflação vieram abaixo do esperado. No fim do ano passado, o
Banco Central projetava uma inflação de 0,53% em janeiro, mas o IPCA veio em
0,29%.
A Tendências Consultoria Integrada e o Banco Pine estão entre os que reviram, depois
da fala de Ilan, suas projeções para a Selic. “Vínhamos trabalhando com a expectativa
de 6,75%, mas, nas últimas semanas, a inflação surpreendeu para baixo. Até o Banco
Central se mostrou surpreendido”, disse Silvio Campos Neto, da consultoria
Tendências.
Maio
Para o economista Marco Caruso, do Banco Pine, há ainda chances de que, na reunião
deste mês, o Copom sinalize que poderá haver um novo corte em maio. “Apesar da
recuperação da atividade econômica, a velocidade está menor do que se esperava.
Também há um descolamento da inflação esperada em relação à meta. Isso justifica
manter essa possibilidade (de redução da Selic em maio)”, destacou.
O economista Daniel Silva, da Modal Asset, também acredita que o Copom poderá
deixar as portas abertas para outro corte, apesar de não trabalhar com esse cenário
como base. Essa decisão do Copom dependerá dos próximos resultados da inflação,
lembra Silva. O Modal vem prevendo uma Selic a 6,5% há cerca de duas semanas.
Já para a economista Tatiana Pinheiro, do Santander, a redução na taxa de juros que
deverá ocorrer em março marcará o fim do ciclo de quedas. “Projetamos que a Selic
se mantenha em 6,5% até meados deste ano”, afirmou. “Acho pouco provável
estender esse ciclo, dado que sua trajetória já é bastante longa. Uma redução em
maio só acontecerá se houver mais uma surpresa inflacionária”, acrescentou.
Os economistas também reduziram, nas últimas semanas, suas projeções para a taxa
de inflação de 2018. A Tendências, por exemplo, previa que os preços avançassem
4,1% neste ano; agora, estima uma alta de 3,8%. A Modal Asset diminuiu sua projeção
de 3,7% para 3,4%. “Pode ser que fique até abaixo disso (3,4%). Os alimentos
continuam surpreendendo e recuando”, afirmou Silva.
INPC de fevereiro desacelera para 0,18% ante 0,23% em janeiro, aponta
IBGE
09/03/2018 – Fonte: DCI
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) teve um avanço de 0,18% em
fevereiro, após a alta de 0,23% registrada em janeiro, segundo dados divulgados
nesta sexta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O índice teve a menor taxa para meses de fevereiro desde o ano 2000, quando havia
ficado em 0,05%. Como resultado, o índice acumulou uma elevação de 0,41% no ano.
A taxa em 12 meses foi de 1,81%. Em fevereiro do ano passado, o INPC tinha sido de
0,24%.
O INPC mede a variação dos preços para as famílias com renda de um a cinco salários
mínimos e chefiadas por assalariados.
INCC/SINAPI
O IBGE também divulgou nesta sexta-feira o Índice Nacional da Construção Civil
(INCC/SINAPI). O índice subiu 0,30% em fevereiro, após uma elevação de 0,27% em
janeiro. No ano, o índice acumulado ficou em 0,57%. A taxa em 12 meses foi de
3,82%.
De acordo com o IBGE, o custo nacional da construção alcançou R$ 1.072,87 em
fevereiro, acima dos R$ 1.069,61 por metro quadrado estimados em janeiro. A parcela
dos materiais teve aumento de 0,54%, enquanto o custo da mão de obra subiu 0,06%.
IGP-M acelera alta a 0,60% na 1ª prévia de março com preços dos alimentos
no atacado
09/03/2018 – Fonte: Reuters
O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) acelerou a alta a 0,60 por cento na primeira
prévia de março depois de subir 0,16 por cento no mesmo período do mês anterior,
com destaque para a alta nos preços de alimentos in natura no atacado, informou a
Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira.
No período, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) apresentou avanço de 0,83
por cento, sobre variação positiva de 0,05 por cento no mês anterior. O IPA mede a
variação dos preços no atacado e responde por 60 por cento do índice geral.
No IPA, segundo a FGV, os Bens Finais avançaram em média 0,43 por cento na
primeira leitura de março, depois de caírem 0,32 em fevereiro, movimento impactado
pela alta em alimentos in natura que saltaram 7,39 por cento, sobre deflação de 3,25
por cento.
Já o índice de Bens Intermediários desacelerou alta a 44 por cento, ante 1,25 por
cento, com o recuo de 1,93 por cento nos preços de combustíveis e lubrificantes para
produção, ante 1,54 por cento.
Para o consumidor a pressão diminuiu, uma vez que a alta do Índice de Preços ao
Consumidor (IPC), que tem peso de 30 por cento no índice geral, desacelerou a 0,17
por cento na primeira prévia de março, de 0,40 por cento no mesmo período de
fevereiro.
Sete das oito despesas que compõe o índice decréscimo na primeira prévia de março,
com destaque para o grupo Educação, Leitura e Recreação que recuou 0,34 por cento,
ante alta de 1,42 por cento em fevereiro. O grupo Alimentação também registrou
queda de 0,09 por cento, ante alta de 0,18 por cento, influenciado pela desaceleração
da alta dos preços em hortaliças e legumes.
O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), por sua vez, avançou 0,23 por cento
na primeira prévia de março, contra alta de 0,25 por cento no período anterior.
O IGP-M é utilizado como referência para a correção de valores de contratos, como os
de aluguel de imóveis.

Veja abaixo a variação dos grupos (em %):
1ª prévia de 1ª prévia
fevereiro de março
IGP-M +0,16 +0,60
IPA +0,05 0,83
Estágios
Bens Finais -0,32 +0,43
Bens Intermediários +1,25 +0,44
Matérias Primas Brutas -0,94 +1,80
Origem
Produtos Agropecuários -1,06 +2,00
Produtos Industriais +0,41 +1,82
IPC +0,40 +1,01
Alimentação +0,18 +1,08
Habitação -0,18 -0,24
Vestuário +0,53 -0,81
Saúde e Cuidados Pessoais +0,61 +1,34
Educação, Leitura e Recreação +1,42 +2,14
Transportes +1,02 +2,84
Despesas Diversas +0,23 +0,50
Comunicação +0,06 +0,18
INCC +0,25 +0,65
Materiais, Equipamentos e +0,55 +1,41
Serviços
Mão de Obra 0,00 +0,03
Dólar opera estável, acima de R$ 3,26
09/03/2018 – Fonte: G1
O dólar opera estável nesta sexta-feira (9), após decisão dos EUA de taxar em 25% as
importações de aço e em 10% as de alumínio, o que pode deflagrar uma guerra comercial.
Por volta de 9h40, a moeda norte-americana caía 0,04%, vendida a R$ 3,26.
Na véspera, a moeda dos EUA avançou 0,52%, a R$ 3,2613 na venda, na segunda alta
consecutiva e na maior cotação desde 8 de fevereiro (R$ 3,2829).
Após o fechamento do mercado de câmbio no Brasil, o presidente Donald Trump seguiu com
os planos e anunciou que os Estados Unidos vão mesmo taxar em 25% as importações de
aço e em 10% as de alumínio, mas afirmou que sua administração está aberta a modificar e
remover tarifas para nações específicas.
A medida vale a partir de 23 de março e exclui Canadá e México da nova tributação.
Vale e siderúrgicas pesam e Bolsa cai pelo 3º dia; dólar sobe para R$ 3,26
09/03/2018 – Fonte: Bem Paraná
A oitava queda seguida da mineradora Vale e as siderúrgicas pressionaram a Bolsa
brasileira nesta quinta-feira (8), em meio à oficialização, por parte do americano
Donald Trump, da imposição de tarifas à importação de aço e alumínio ao país.
O dólar subiu para R$ 3,26. O Ibovespa, índice das ações mais negociadas, fechou em
baixa de 0,58%, para 84.984 pontos.
O volume financeiro foi de R$ 11,09 bilhões, próximo da média diária de março, que
está em R$ 10,98 bilhões. O dólar comercial subiu 0,64%, para R$ 3,265. O dólar à
vista teve alta de 0,54%, para R$ 3,261.

A oficialização das tarifas impostas à importação de aço e alumínio agravou a queda
das
ações
de
siderúrgicas,
que
operaram
em
baixa
durante
a
sessão inteira. Trump excluiu inicialmente Canadá e México da medida, por causa da
renegociação do Nafta (Acordo de Livre Comércio da América do Norte).
O Brasil, segundo maior exportador de aço aos Estados Unidos, não foi poupado.
As tarifas passam a valer em 15 dias.
Desde 1º de março, quando o americano Donald Trump anunciou a medida, CSN,
Usiminas e Gerdau acumulam perda de R$ 4,3 bilhão em valor de mercado. Somente
nesta quinta, a desvalorização conjunta foi de R$ 1,8 bilhão.
A CSN teve a maior desvalorização nesta quinta: caiu 5,08% -imediatamente antes
do anúncio, a perda era de 3,5%. A Gerdau recuou 4,18%. A Usiminas se desvalorizou
2,13%, e a Metalúrgica Gerdau teve baixa de 2,56%. O anúncio também teve impacto
nos preços do minério de ferro.
Desde 1º de março, a mineradora Vale já perdeu R$ 18,97 bilhões em valor de
mercado -o que equivale a uma desvalorização de 8% de suas ações. Nesta quinta, os
papéis recuaram 3,24%, para R$ 41,46.
"As siderúrgicas buscaram um equilíbrio a semana inteira, em meio às sinalizações de
Trump de que ele iria abrir tarifas seletivas para outros países.
O protecionismo não é bom para ninguém, nem para os EUA", afirma
Alvaro Bandeira, economista-chefe da Modalmais. "Prevalece o estresse com a decisão
de Trump de impor tarifas de importação para produtos de aço e alumínio, e
principalmente no fato de redundar em guerra comercial", complementa.
Ainda no exterior, o Banco Central Europeu manteve a taxa básica de juros na zona
do euro e retirou a promessa de aumentar os estímulos se necessário, em meio à
sinalização de que a economia da região está melhorando.
O BCE informou que pode prorrogar seu programa de compra de títulos de 2,55
trilhões de euros além de setembro, se achar necessário, mas omitiu a referência a
compras maiores, sinal de que continua no curso para encerrar o esquema de estímulo
de três anos antes do final de 2018.
Aqui, os investidores acompanharam ainda a movimentação política. Partidos que
formam a base do governo Michel Temer sinalizaram nesta quinta apoio à précandidatura de Rodrigo Maia (DEM-RJ) ao Palácio do Planalto.
AÇÕES Das 64 ações do Ibovespa, 39 caíram, 22 subiram e três fecharam estáveis. A
CSN foi a maior baixa, seguida pela Qualicorp, que recuou 4,81%.
A Bradespar teve baixa de 3,35%. Na ponta positiva, a Fibria teve alta de 6,53%, após
a empresa anunciar aumento dos preços da celulose vendida para mercados na
América do Norte, Europa e Ásia a partir de abril. Informações da agência Reuters
também indicam que a empresa estaria negociando com a Suzano uma possível fusão.
A Suzano avançou 3,64% impulsionada pela notícia.
As ações mais negociadas da Petrobras subiram 0,14%, para R$ 21,70. Os papéis
ordinários tiveram alta de 0,13%, para R$ 23,39. A alta ocorreu apesar da queda dos
preços do petróleo, que recuou com o fortalecimento do dólar e sinais de aumento nos
estoques no polo de armazenamento americano de Cushing, aumento da produção
dos EUA e preocupações dos investidores sobre uma potencial guerra comercial.

No setor financeiro, o Itaú Unibanco recuou 0,69%. As ações preferenciais do Bradesco
perderam 1,31%, e as ordinárias se desvalorizaram 1,61%. O Banco do Brasil subiu
0,53%, e as units -conjunto de ações- do Santander Brasil caíram 0,36%.
CÂMBIO O dólar ganhou força ante 27 das 31 principais moedas do mundo. O Banco
Central ainda não anunciou intervenção no mercado de câmbio. Em abril, vencem US$
9,029 bilhões em swaps cambiais tradicionais (equivalentes à venda de dólares no
mercado futuro).
O CDS (credit default swap, espécie de termômetro de risco-país) subiu 0,03%, para
152,1 pontos. No mercado de juros futuros, os contratos mais negociados tiveram
queda. O DI para abril deste ano caiu de 6,569% para 6,568%. O DI para janeiro de
2019 caiu de 6,450% para 6,445%.
Previ vai zerar seu déficit no fim do primeiro trimestre, diz presidente
09/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Gueitiro Genso anuncia um novo sistema de avaliação dos investimentos para
evitar riscos
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Maior fundo de pensão do país, com 200 mil associados e R$ 165 bilhões em
investimentos, a Previ, dos funcionários do Banco do Brasil, está virando uma página
de sua história centenária.
Nesta sexta (9), o presidente da entidade, Gueitiro Genso, no cargo desde 2015,
anuncia a reversão de perdas de R$ 16 bilhões e um novo sistema que será usado na
avaliação dos investimentos para evitar riscos desnecessários.
A Previ deixará o comando de todas as empresas vendendo ações - inclusive as da
Vale. "Seremos cada vez mais um minoritário de referência."
Nos últimos três anos, a fundação teve perdas com a recessão e investimentos alvo
da Lava Jato. Uma de suas maiores apostas, a BRF, mudou de gestão. Sob comando
do grupo ligado a Abilio Diniz, teve prejuízo de R$ 1,1 bilhão e foi pega por duas
operações da Polícia Federal.
A mais recente explodiu na manhã em que a BRF faria reunião, pressionada por Previ
e Petros [fundo de pensão da Petrobras], para decidir sobre a troca do conselho da
empresa. "Não tem nada de cunho pessoal. A companhia precisa de um novo ciclo."
Folha - Quando a Previ reverterá seu déficit?
Gueitiro Genso - Até o fim deste trimestre.
Como conseguiram reverter um déficit de R$ 16 bilhões?
Nunca tivemos rombo. Nosso associado não teve que botar a mão no bolso. Os 12
ativos [investimentos] da carteira de renda variável, que concentra 95% [dessa
carteira], eram de empresas como Ambev, Itaú, Bradesco, Vale e Petrobras, cujas
ações estavam marcadas [pelo mercado] abaixo do que deveria.

A Vale chegou a R$ 8 [a ação]. Hoje é R$ 41. As ações sofreram com a crise desde
2014 e, agora, estão voltando ao nível do que valem. Por isso chegamos ao equilíbrio.
Haverá superávit neste ano?
Já estamos até conversando com os associados [dos dois planos da Previ] para saber
o que fazer com superávit neste ano, porque há chances.
O que farão com os recursos?
Provavelmente vamos reduzir a meta atuarial [rendimento mínimo exigido]. Hoje, ela
é de INPC [inflação] mais 5%. Com inflação e juro baixos, o que a gente quer que
continue, só aplicar em renda fixa não me garante a meta.[Reduzindo a meta], eu
posso com os meus desinvestimentos [venda de ações] ir comprando títulos públicos.
Vocês vão sair da Vale?
Ficamos na Vale por duas décadas sem vender uma ação. Recentemente, participamos
da revisão do acordo de acionistas que levou a empresa a ter seu controle diluído. Já
temos metade de nossas ações livres para serem vendidas, mas vamos ainda esperar
porque o momento para a Vale é positivo e queremos aproveitá-lo.
Ainda temos três anos de [validade] de acordo de acionistas. A decisão de saída será
tomada, mas no momento certo.
Isso é só com a Vale ou com todas as outras empresas?
Esse movimento de 50% mais uma (controle) acabou. Não queremos mais ser ativos
em acordos de acionistas. Queremos ser cada vez mais um investidor minoritário de
referência. Não estaremos na gestão das empresas mais. Preciso de retorno, estável
e de longo prazo.
A Previ entrou em investimentos alvo da Lava Jato ou que deram errado,
como a Oi. Como a nova estratégia pode garantir risco baixo nas empresas
investidas?
Desde outubro desenvolvemos um rating de governança para as empresas em que
investimos.
Com base em questionário de 50 perguntas, testamos as informações prestadas pelas
empresas para saber, por exemplo, se seguem as práticas socioambientais, se, de
fato, estão comprometidas com retornos de longo prazo ou se nos expõem a um risco
maior do que estamos dispostos a assumir.
Não há uma agência que calcule o rating de governança de uma empresa. É o que
estamos criando aqui e isso vai definir também se investimos ou não numa companhia.
Ou desinvestimos.
Pode dar um exemplo como esse rating funciona?
Estar no Novo Mercado [que exige mais transparência das empresas] não é garantia
de tudo. Você pode ter uma empresa com fluxo de resultado de longo prazo e
acionistas com perfil de curto prazo. Para o rating de governança da empresa, isso é
ponto negativo, sinal de que teremos instabilidade em algum momento, o que não
vamos mais suportar.
Nesse rating, a BRF seria C?
Não (risos). A discussão ali é diferente.
Mas vocês querem destituir o conselho.
Somos acionistas. Nossa responsabilidade foi propor uma assembleia. Há uma chapa
com nomes que fomos buscar. A gente espera que essa chapa seja eleita para
rediscutir a estratégia da companhia.

Mas o que levou a isso? Foi só o prejuízo bilionário ou o envolvimento da BRF
em operações da Polícia Federal?
Não tinha a mínima ideia dessa operação [Trapaça], nem da anterior [Carne Fraca]. A
assembleia era o único poder que a gente tinha na BRF.
A gente acha que essa empresa tem capacidade de crescimento com as marcas fortes
[Sadia e Perdigão]. As duas marcas são orgulho dos brasileiros.
Sem participar da estratégia, como vão garantir retorno?
É o conselho que vai decidir isso [estratégia].
Teriam candidato a presidente da empresa?
Nada de cunho pessoal. A gente acha que a companhia precisa de um novo ciclo. Mas
isso [a troca de presidente] quem decide é o conselho.
A operação da PF ajudou a reforçar a necessidade de troca do conselho?
A gente perdeu R$ 600 milhões com isso.
Ajudou ou não?
Sob nenhum aspecto isso foi bom. Somos investidores. Isso prejudica. A gente não
quer, por poder, olhar para o ativo a qualquer custo. Não somos ativistas.
Esse rating de governança é também um jeito de dificultar ingerências
políticas?
Não há ingerência política na Previ. Na Sete [Brasil, empresa investigada na Lava Jato
por corrupção], entramos com R$ 180 milhões só.
Nossa área técnica foi acionada quando, em um segundo momento, queriam que
colocássemos mais R$ 1 bilhão e tanto. Não entramos. À época [2010], quando o
investimento foi feito, entraram fundos de pensão, bancos, fazia sentido.
Na JBS, não entramos. O fundo Eldorado [pego na operação Greenfield] foi reprovado
por unanimidade [na Previ]. No fundo Global Equity [também pego na Greenfield],
colocamos só R$ 80 milhões. Fomos vítimas de um fundo.
Então pouco do déficit saiu da Lava Jato?
Isso aqui não existe. Com a Sete, provisionamos as perdas, ela está em recuperação
judicial. Na Invepar, o problema é a contaminação pela OAS [pega na Lava Jato].
Mesmo com a recessão, a Invepar teve desempenho de 75% acima da nossa meta.
Algumas coisas acabam se mistificando.
Sobre a PREVI
Quantos são?
200 mil associados, funcionários do BB
Quais são os planos?
Plano 1
Previ Futuro
R$ 12 bilhões
É o valor pago por ano pela Previ para os 103 mil aposentados e pensionistas; a maior
parte está no Plano 1, daqueles que entraram até 1997 no banco
R$ 165 bilhões
É o valor de investimentos da carteira dos Plano 1 e Previ Futuro

Inflação de fevereiro tem leve aceleração e atinge 0,32%
09/03/2018 – Fonte: Folha
Alta acumulada em 12 meses é a menor para o período desde 1999
O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) teve alta de 0,32% no mês
passado, 0,03 pontos percentuais a mais que em janeiro, quando a inflação mensal
havia sido de 0,29%.
Foi o IPCA mais baixo para os meses de fevereiro desde o ano 2000, quando se situou
em 0,13%.
O grupo Educação, com alta de 3,89% foi o principal responsável pelo avanço no
índice. O aumento reflete reajustes de mensalidades de cursos no período de volta às
aulas.
Por outro lado, o grupo Alimentação e Bebidas recuou 0,33%, contribuindo para conter
o índice.
Nos últimos 12 meses, a alta de preços foi de 2,84%. É o menor para o período desde
1999 (2,24%).
Em janeiro, a inflação acumulada em 12 meses havia sido de 2,86%.
O índice segue abaixo do piso da meta de inflação do governo, que é de 4,5%, com
tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.
O IPCA, calculado pelo IBGE desde 1980, se refere às famílias com rendimento de 1
a 40 salários mínimos e abrange dez regiões metropolitanas do país, além dos
municípios de Goiânia, Campo Grande e Brasília.
Trump confirma sobretaxa de 25% ao aço importado e 10% ao alumínio
09/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
O presidente americano, Donald Trump, confirmou nesta quinta-feira, 8, a criação de
novas taxas empregadas para a importação de aço e alumínio para os Estados Unidos.
Como já havia adiantado, a nova tarifa é de 25% ao aço importado e de 10% ao
alumínio.
Em seu discurso, Trump citou a competição “injusta” da China no mercado de metais.
Por outro lado, Trump afirmou que fechou acordo sobre a Nafta, o Tratado NorteAmericano de Livre Comércio, que isenta México e Canadá das tarifas.
Os detalhes sobre o plano foram divulgados em uma coletiva de imprensa realizada
na Casa Branca. O presidente Donald Trump disse que os países podem solicitar por
isenções, que serão avaliadas caso a caso pela equipe econômica de Trump.
Brasil
A medida de Trump de sobretaxar em 25% suas importações de aço é uma promessa
de campanha do presidente para a indústria siderúrgica local. A decisão prejudica
fortemente as exportações do Brasil, que é o segundo maior fornecedor em volume
daquele mercado.
O principal argumento de integrantes do governo brasileiro e da indústria siderúrgica
nacional para tentar livrar o produto nacional da limitação é que 80% do que o Brasil
exporta para o mercado americano são produtos semiacabados de aço.

Ou seja, são insumos para a própria indústria siderúrgica local, que Trump quer
proteger. Além disso, dada a complementaridade das cadeias produtivas, o produto
brasileiro não representa risco à indústria local, nem à segurança dos Estados Unidos.
Outro ponto levantado pelos brasileiros é que a indústria siderúrgica nacional utiliza
carvão americano na sua produção. Ou seja, a restrição prejudicaria os dois lados do
comércio.
MDIC: Brasil tomará ‘todas as ações necessárias’ contra sobretaxa ao aço
09/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
O governo brasileiro disse que recorrerá a “todas as ações necessárias” para preservar
seus direitos e interesses após o presidente Donald Trump assinar decreto impondo
sobretaxas na importação de aço e alumínio.
“Ao mesmo tempo em que manifesta preferência pela via do diálogo e da parceria, o
Brasil reafirma que recorrerá a todas as ações necessárias, nos âmbitos bilateral e
multilateral, para preservar seus direitos e interesses”, afirma nota assinada pelos
ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e de Relações
Exteriores.
Na nota, o governo afirma que as medidas causarão graves prejuízos às exportações
brasileiras e terão “significativo” impacto negativo nas relações comerciais e de
investimentos entre os dois países.
O decreto foi um balde de água fria nas esperanças do governo brasileiro, que ainda
tentava excluir o Brasil da lista de países atingidos pela medida.
Desde o início das investigações pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos,
no início de 2017, o Brasil e as siderúrgicas nacionais tiveram sucessivas reuniões em
que reiteraram que os produtos brasileiros não representam riscos à indústria norteamericana e são complementares à indústria daquele país, já que 80% das
exportações são insumos semiacabados.
Além disso, o Brasil é o maior importador de carvão siderúrgico dos Estados Unidos,
utilizado, justamente, para produzir o aço exportado para os norte-americanos.
O governo brasileiro afirmou ainda que as medidas norte-americanas minarão os
esforços em curso no Foro Global do Aço, do qual os EUA fazem parte, que discute
soluções para o excesso de capacidade mundial no setor siderúrgico, apontado como
a verdadeira raiz dos problemas enfrentados pelo setor.
Na nota, ainda afirmam que as medidas restritivas às importações de aço e alumínio
são incompatíveis com as obrigações dos EUA em relação à Organização Mundial de
Comércio (OMC) e não se justificam pela questão de segurança nacional, como alegam
os norte-americanos.
Indústria.
Para o gerente-executivo da unidade de assuntos internacionais da Confederação
Nacional da Indústria (CNI), Diego Bonomo, a decisão dos Estados Unidos vai
flagrantemente contra as normas internacionais, já que, ao invés de abrir uma
investigação sobre dumping, como seria a regra, utilizam uma legislação sobre
segurança nacional.
“É preocupante não só porque pode reduzir nossas exportações, mas porque os EUA
estão adotando uma medida contrária às normas internacionais de forma intencional”,
afirma.

Ele defende que o governo brasileiro tem que estar preparado para negociações
bilaterais e na OMC, mas também para pensar em medidas unilaterais, como
retaliações.
Nota à imprensa dos Ministros das Relações Exteriores e da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços
09/03/2018 – Fonte: MDIC
Restrições americanas às exportações brasileiras de aço e alumínio
O governo brasileiro tomou conhecimento, hoje, com grande preocupação, da decisão
do governo dos Estados Unidos, de aplicar sobretaxa de 25% às importações de aço
e de 10% às importações de alumínio, sob alegada justificativa de segurança.
As medidas causarão graves prejuízos às exportações brasileiras e terão significativo
impacto negativo nos fluxos bilaterais de Comércio, amplamente favoráveis aos
Estados Unidos nos últimos 10 anos, e nas relações comerciais e de investimentos
entre os dois países.
Desde o início das investigações do Departamento de Comércio dos EUA, no primeiro
semestre de 2017, o governo brasileiro, em coordenação com o setor siderúrgico
nacional, buscou, em sucessivas gestões, evitar a aplicação das medidas às
exportações brasileiras, esclarecendo ao governo americano e a outros atores
relevantes naquele país que os produtos do Brasil não causam ameaça aos interesses
comerciais ou de segurança dos EUA.
Ao contrário, as indústrias de ambos os países são integradas e se complementam.
Cerca de 80% das exportações brasileiras de aço são de produtos semiacabados,
utilizados como insumo pela indústria siderúrgica norte-americana.
Ao mesmo tempo, o Brasil é o maior importador de carvão siderúrgico dos Estados
Unidos (cerca de US$ 1 bilhão, em 2017), principalmente destinado à produção
brasileira de aço exportado àquele país.
As medidas norte-americanas minarão os esforços em curso no Foro Global do Aço,
do qual os EUA fazem parte, com vistas a uma solução para a questão do excesso de
capacidade no setor siderúrgico, verdadeira raiz dos problemas enfrentados pelo setor.
As medidas restritivas às importações de aço e alumínio são incompatíveis com as
obrigações dos EUA ao amparo da Organização Mundial de Comércio, e não se
justificam, tampouco, pelas exceções de segurança do GATT 1994.
Ao mesmo tempo em que manifesta preferência pela via do diálogo e da parceria, o
Brasil reafirma que recorrerá a todas as ações necessárias, nos âmbitos bilateral e
multilateral, para preservar seus direitos e interesses.
Autoridades mundiais criticam tarifas ao aço e ao alumínio impostas por
Trump
09/03/2018 – Fonte: Isto é Dinheiro
As grandes economias do mundo pediram a retirada das tarifas ao aço e ao alumínio
impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que rejeitam pelo grave
impacto que terá no comércio internacional. A informação é da Agência EFE.
Embora nesta sexta-feira (9) a União Europeia (UE), da mesma forma que algumas
capitais, manteve cautela e evitou se chocar de frente, a comissária de Comércio,

Cecilia Malmström, advertiu que “a primeira opção da UE é sempre o diálogo mas,
chegados a uma situação limite, responderemos”.
No entanto, falou sobre sua reunião amanhã com o representante de Comércio Exterior
dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, ao assegurar que “a União Europeia (UE) não
tomará nenhuma decisão até que nos confirmem que não estamos excluídos das novas
tarifas”.
Malmström afirmou que a UE demoraria até 90 dias para atuar após a entrada em
vigor das tarifas americanas.
O presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, lamentou hoje a decisão ao
mesmo tempo que advertiu que o bloco comunitário “responderá” para proteger sua
indústria.
A China pediu hoje aos Estados Unidos que retire “o mais rápido possível” essas novas
tarifas, pois alertou que terão um “grave impacto” sobre o comércio internacional.
Para o diretor do departamento de pesquisa comercial do Ministério chinês de
Comércio, Wang Hejun, a decisão atenta contra a ordem comercial da Organização
Mundial do Comércio (OMC).
Em Tóquio, o ministro de Assuntos Exteriores do Japão, Taro Kono, qualificou hoje de
“lamentáveis” essas medidas tarifárias e advertiu que “podem afetar a cooperação
econômica entre Japão e EUA”.
Também o Governo sul-coreano se uniu às queixas e lamentou hoje a decisão de
Trump, a quem antecipou que deve comparecer à OMC.
“Lamentamos a decisão dos EUA de impor tarifas sobre as importações de aço apesar
do nosso Governo apontar através de diferentes canais os problemas que acarretam
esta ação”, disse o Ministro de Comércio sul-coreano, Paik Um-gyu, em reunião com
o setor local do aço.
A ministra alemã de Economia, Brigitte Zypries, assegurou que Berlim combinará com
a Comissão Europeia uma resposta “sensata, mas clara” às tarifas ao aço e ao alumínio
americanas e advertiu que Donald Trump está isolando seu país.
“É um protecionismo que ofende estreitos aliados, como a UE e a Alemanha, e que
limita o livre-comércio”, denunciou a titular de Economia.
Também o Governo francês protestou ontem à noite sobre a decisão.
“A França lamenta os anúncios de @realDonaldTrump sobre as tarifas ao alumínio e
ao aço”, disse no Twitter o ministro francês de Economia, Bruno Le Maire, que
considerou que “uma guerra comercial só terá perdedores”.
Somente o Governo canadense aplaudiu hoje a decisão dos Estados Unidos, depois
que o país foi excluído, mas acredita que “há mais trabalho para fazer”.
O parceiro comercial México reiterou que a negociação do Tratado de Livre Comércio
para a América Norte (Nafta) não deve estar fixa a condicionamentos.
A Secretaria de Economia do México disse que o processo de negociações para a
modernização do Nafta “continua com seu curso de maneira independente a esta ou
qualquer medida de política interna tomada pelo Governo dos Estados Unidos “.
Desde o Brasil, o Executivo reiterou a “grande preocupação” que causa a decisão dos
Estados Unidos e anunciou que “recorrerá a todas as ações” para preservar os seus
interesses.

Essa medida provocará “graves prejuízos” às exportações brasileiras, “amplamente”
favoráveis aos EUA, segundo o comunicado conjunto da chancelaria brasileira e do
Ministério de Indústria e Comércio.
A patronal europeia do aço, Eurofer, qualificou hoje de “absurda” a decisão do Governo
americano com o pretexto da segurança nacional e advogou por uma separada
comunitária.
A Eurofer sublinhou que a medida é “prejudicial e contraproducente tanto para os
Estados Unidos como para a UE”.
Brasil traça quatro estratégias para contornar as sobretaxas de Trump
09/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Entre as alternativas estão apelo à OMC e até elevação de tarifas sobre
produtos americanos

Presidente Donald Trump ao anunciar as novas taxas para setor de alumínio e aço REUTERS/Leah Millis
O governo e indústrias do Brasil estudam pelo menos quatro reações às sobretaxas ao
aço e ao alumínio anunciadas pelo presidente Donald Trump nesta quinta-feira (8). As
tarifas, que variam de acordo com o tipo de produto, passarão de até 0,9% para 25%
sobre o aço e de 2% para 10% sobre o alumínio.
Uma opção é recorrer à OMC (Organização Mundial do Comércio), argumentando que
as importações de aço e alumínio não representam ameaça à segurança nacional dos
Estados Unidos.
Cogita-se também pedir que indústrias americanas consumidoras de aço brasileiro
contestem a medida no Departamento de Comércio americano.
Outras possibilidades são retaliar por meio de elevação tarifas sobre produtos
americanos importados pelo Brasil, dentro das margens permitidas pela OMC, ou
promover uma negociação estratégica entre governos.
A justificativa do governo Trump para impor as sobretaxas é a suposta necessidade
de preservação da segurança nacional, prevista na seção 232 da Lei de Expansão do
Comércio de 1962. As tarifas seriam necessárias para evitar o “potencial impacto de
mais fechamentos de fábricas sobre a capacidade necessária em uma emergência
nacional”, como diz Trump na proclamação.
Com isso, a elevação de tarifas seria permitida por se tratar de exceção prevista no
artigo 21 do Gatt (Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio): proteção para interesses
essenciais de segurança, suprimento de forças armadas e alta de sobretaxas em
período de guerra ou emergência.
O governo brasileiro vê a justificativa de Trump como “protecionismo disfarçado de
segurança”. Argumenta que as importações não ameaçam a segurança nacional,
portanto a justificativa não é válida para impor as tarifas.

Assim, seria possível pedir à OMC a abertura de um painel, que, em última instância,
poderia determinar que as tarifas são ilegais e estabelecer a compensação ou
retaliação com base no valor das exportações perdidas.
Há duas questões: os painéis mais recentes do tipo na OMC levaram de três a quatro
anos. E, como o governo Trump nutre profundo desprezo pelo organismo —até
bloqueou a nomeação de juízes do Órgão de Apelação—, poderia ignorar as decisões.
A segunda opção, contemplada pelo Instituto Aço Brasil, é pedir a indústrias
americanas consumidoras de aço brasileiro que contestem a medida no governo. De
acordo com a proclamação, as indústrias nos EUA podem pedir revisão das tarifas caso
aço e alumínio “não estejam disponíveis em quantidade razoável ou qualidade
satisfatória”.
Com essa reclamação formal, a isenção do Brasil passaria a ser analisada.
Para Marco Polo de Mello Lopes, presidente-executivo do Instituto Aço Brasil, a OMC é
uma alternativa que tem de ser pensada após se esgotarem as negociações.
A terceira possibilidade é seguir a linha dos europeus, que já anunciaram possível
retaliação. A alternativa, porém, é vista com cautela, porque poderia ajudar a
desencadear uma guerra comercial.
Na interpretação da União Europeia, as tarifas impostas por Trump não têm nada a
ver com segurança nacional e são, na realidade, salvaguardas para conter suposto
aumento inesperado das importações.motocicleta e jeans
Por isso, seguindo o acordo que trata de salvaguardas na OMC, os europeus
precisariam receber uma compensação pelas perdas comerciais causadas —se não
receberem, estarão autorizados a retaliar proporcionalmente, após 90 dias. A Europa
apresentou uma lista de cem produtos que podem ser alvo de retaliação, como motos
Harley-Davidson, e jeans.
O Brasil poderia fazer algo semelhante, elevando as tarifas que atualmente impõe
sobre produtos americanos para o máximo permitido pela OMC (consolidado) e
suspendendo outras concessões. Pode também retaliar em temas de interesse dos
americanos, como patentes.
Por último, pode-se promover uma negociação estratégica, argumentando que Brasil
e EUA têm uma cooperação essencial em segurança, o que permitiria a isenção.
“Qualquer país com o qual tenhamos uma relação de segurança pode discutir com os
EUA maneiras alternativas”, diz a proclamação.
CONTRA-ATAQUE
O que o Brasil pode fazer
1 – OMC
Recorrer à Organização Mundial do Comércio, sob o argumento de que as importações
não representam ameaça real à segurança nacional e que a justificativa não é válida
2 – PARCERIA
Pedir que indústrias americanas consumidoras de aço brasileiro contestem a medida
no Departamento de Comércio dos EUA
3 – RETALIAÇÃO
Retaliar via elevação de tarifas sobre produtos americanos importados, dentro das
margens da OMC
4 – NEGOCIAÇÃO
Promover uma negociação estratégica entre governos, argumentando que Brasil e EUA
têm uma cooperação essencial em segurança

Governo e empresários brasileiros criticam EUA por sobretaxas ao aço e
alumínio
09/03/2018 – Fonte: Agência Brasil

O Brasil exporta para os EUA principalmente produtos semi-acabados, como chapas
de aço, que são reprocessados pelas siderúrgicas americanasEFE/Arquivo
O governo brasileiro afirmou nesta quinta-feira (8), que a confirmação da sobretaxa
de exportação do aço (25%) e do alumínio (10%) de outros países para os Estados
Unidos, anunciada pelo presidente norte-americano Donald Trump, vai causar "graves
prejuízos" ao Brasil e terá impactos "nas relações comerciais e de investimentos entre
os dois países".
Em nota conjunta assinada pelos ministros Marcos Jorge (Indústria e Comércio) e
Aloysio Nunes (Relações Exteriores), o governo brasileiro disse que "buscou, em
sucessivas gestões, evitar a aplicação das medidas às exportações brasileiras,
esclarecendo ao governo americano que os produtos do Brasil não causam ameaça
aos interesses comerciais ou de segurança dos EUA".
Grande perda
Ao todo, 32% do aço exportado pela indústria nacional têm como destino o mercado
americano, fazendo do Brasil o segundo maior exportador do produto para os Estados
Unidos, ficando atrás apenas do Canadá. Apenas em 2017, 4,7 milhões de toneladas
do aço brasileiro foram embarcadas, para os EUA, representando um faturamento de
US$ 2,6 bilhões. A perda para o Brasil seria enorme.

Segundo a Casa Branca, todos os países que exportam aço e alumínio para os EUA
serão afetados pela nova tarifa, com exceção de México e Canadá, que foram excluídos
da medida por conta de sua participação no Acordo de Livre Comércio da América do
Norte (Nafta).
Entre as alegações usadas por Trump, segundo a Casa Branca, estão a necessidade
de recuperar a indústria siderúrgica do país, que perdeu mais de 54 mil postos de
trabalho desde o início dos anos 2000, e garantir ao país autossuficiência em aço e
alumínio, que são matérias-primas essenciais para o setor de defesa, como a produção
de veículos e aeronaves de combate militar.
"As medidas restritivas às importações de aço e alumínio são incompatíveis com as
obrigações dos EUA ao amparo da Organização Mundial de Comércio e não se
justificam, tampouco, pelas exceções de segurança do GATT 1994", disseram os
ministros Aloysio Nunes e Marcos Jorge, em nota. O governo disse que manterá a
"preferência pela via do diálogo e parceria", mas promete ações, em âmbito bilateral
e multilateral, para preservar os direitos e interesses nacionais.
Empresas
O Instituto Aço Brasil, que representa a indústrias siderúrgicas que atuam no país,
também publicou nota rechaçando a decisão dos EUA de sobretaxar o aço.
"É entendimento do Instituto que o bloqueio das exportações brasileiras para o
mercado americano - em sua quase totalidade composta de produtos semi-acabados,
que são reprocessados pelas siderúrgicas americanas -, ocasionará dano significativo
não só para as nossas empresas, mas também para as americanas, que não tem
autossuficiência no seu abastecimento", alertou a entidade.
O Instituto Aço Brasil afirma que estuda, em conjunto com o governo brasileiro, a
entrada imediata de recurso contra o governo dos EUA para tentar reverter a medida.
A sobretaxa do aço deve ter efeito colateral contra empresas norte-americanas, pois
vai afetar a importação pelo Brasil de carvão siderúrgico dos Estados Unidos (cerca de
US$ 1 bilhão, em 2017), que é usado principalmente na produção brasileira de aço,
que depois é exportado para os EUA.
O Insituto Aço Brasil ainda manifestou preocupação com o agravamento mundial do
problema do excedente de capacidade instalada de produção de aço, que atualmente
está em torno de 750 milhões de toneladas.
O principal temor é que, com a perda de mercado nos EUA, siderúrgicas de outros
países inundem o mercado brasileiro com produtos abaixo do preço de mercado,
prejudicando a produção nacional e afetando os empregos no setor
Segundo a nota dos ministros Marcos Jorge e Aloysio Nunes, as medidas americanas
"minarão os esforços em curso no Foro Global do Aço, do qual os EUA fazem parte,
com vistas a uma solução para a questão do excesso de capacidade na área
siderúrgica, verdadeira raiz dos problemas enfrentados pelo setor".
CNI
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) também lamentou a elevação das tarifas
para os dois produtos. Em nota, a entidade classificou a decisão de injustificada e
ilegal.
De acordo com a CNI, o Brasil venderá US$ 3 bilhões a menos de aço e US$ 144
milhões a menos de alumínio para os Estados Unidos, o que equivale a uma massa
salarial de quase R$ 350 milhões e impostos da ordem de R$ 200 milhões.

Meirelles: Brasil vai estudar possível negociação com EUA sobre taxação do
aço
09/03/2018 – Fonte: Agência Brasil
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse hoje (8) que o Brasil vai analisar uma
possível negociação com os Estados Unidos com relação ao aumento da tarifa sobre o
aço importado, medida assinada nesta quinta-feira pelo presidente Donald Trump.
“O governo assinou isso, vai valer daqui a 15 dias, mas eles estão dizendo que estão
abertos a negociações. É preciso saber que negociação é essa, o que eles estão
querendo negociar. Isso tudo será analisado do ponto de vista do que o Brasil tem a
ganhar ou perder”, disse Meirelles, em Nova York, onde participa de um evento para
promover investimentos estrangeiros no Brasil.
Para o ministro, a medida do governo americano é negativa para todos os envolvidos.
“Beneficia a produção de aço e preserva os empregos de um grupo de trabalhadores
das empresas que produzem aço. Mas prejudica, custa emprego para empresas
industriais que usam aço ou alumínio e que diminuem a sua competitividade
internacional por terem um insumo mais caro”.
O governo brasileiro divulgou nota hoje afirmando que a medida do governo americano
vai causar "graves prejuízos" ao Brasil e terá impactos "nas relações comerciais e de
investimentos entre os dois países".
Boeing
O ministro participou hoje de uma reunião com executivos da norte-americana Boeing,
que negocia uma união com a brasileira Embraer. Segundo o ministro, a companhia
fez uma apresentação sobre a proposta atual que eles estão fazendo à Embraer e ao
governo brasileiro.
“É uma proposta que tem que ser analisada pelo Ministério da Defesa, mas é uma
decisão empresarial, em última analise. Mas, do ponto de vista do interesse nacional,
é importante ouvir”, disse Meirelles.
Segundo o ministro, a empresa manifestou interesse em usar a mão-de-obra
brasileira, em uma possível fusão. “Eles dizem que têm interesse muito grande de usar
mão-de-obra brasileira, por uma questão de custo e da mão-de-obra de alta qualidade
da Embraer. Isso é uma questão que será devidamente analisada”. A proposta da
Boeing é a separação de empresa em uma companhia de Defesa e outra empresa de
jatos comerciais.
Medidas de Trump provocarão 'graves prejuízos' e 'significativo impacto
negativo' ao Brasil, afirmam ministros
09/03/2018 – Fonte: G1

Os ministros das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, e Marcos Jorge, da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços divulgaram nesta quinta-feira (8) nota conjunta na qual afirmam
que as medidas anunciadas pelo presidente norte-americano Donald Trump de imposição de

sobretaxa às importações de aço provocarão "graves prejuízos" e "significativo impacto
negativo" às exportações brasileiras.
De acordo com a nota (leia a íntegra ao final desta reportagem), os fluxos de comércio entre
os dois países são "amplamente favoráveis" aos Estados Unidos nos últimos dez anos.
"As medidas causarão graves prejuízos às exportações brasileiras e terão significativo impacto
negativo nos fluxos bilaterais de Comércio, amplamente favoráveis aos Estados Unidos nos
últimos 10 anos, e nas relações comerciais e de investimentos entre os dois países", diz a
nota.
Segundo o comunicado conjunto, desde o ano passado, o governo brasileiro faz gestões para
demonstrar ao governo norte-americano que os produtos do Brasil não ameaçam os
interesses comerciais brasileiros.
"Ao contrário, as indústrias de ambos os países são integradas e se complementam. Cerca de
80% das exportações brasileiras de aço são de produtos semiacabados, utilizados como
insumo pela indústria siderúrgica norte-americana", diz o texto.
Os ministros afirmam na nota que as medidas de Trump "minarão os esforços em curso no
Foro Global do Aço, do qual os EUA fazem parte, com vistas a uma solução para a questão do
excesso de capacidade no setor siderúrgico, verdadeira raiz dos problemas enfrentados pelo
setor".
A nota informa que o Brasil buscará ações nos âmbitos bilateral e multilateral para preservar
seus direitos e interesses.
Meirelles
Antes do anúncio oficial de Trump, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou em
Nova York, que a medida é negativa tanto para os países exportadores como para os Estados
Unidos.
"A medida é negativa para todos os envolvidos, inclusive a indústria americana e o consumidor
americano, porque vai ter que pagar mais por seus produtos, o insumo fica mais caro", disse.
Meirelles destacou, entretanto, que é preciso analisar os detalhes da medida e que o governo
pretende negociar com o governo norte-americano "durante todo o processo".
Sobre os impactos para as exportações brasileiras, Meirelles disse que não há dúvida que a
medida é negativa, mas que o país possui uma pauta de vendas para o exterior "cada vez
mais diversificada".
Íntegra da nota
Leia abaixo a íntegra da nota divulgada pelo Itamaraty
Nota à imprensa dos Ministros das Relações Exteriores e da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços
Restrições americanas às exportações brasileiras de aço e alumínio
O governo brasileiro tomou conhecimento, hoje, com grande preocupação, da decisão do
governo dos Estados Unidos, de aplicar sobretaxa de 25% às importações de aço e de 10%
às importações de alumínio, sob alegada justificativa de segurança.
As medidas causarão graves prejuízos às exportações brasileiras e terão significativo impacto
negativo nos fluxos bilaterais de Comércio, amplamente favoráveis aos Estados Unidos nos
últimos 10 anos, e nas relações comerciais e de investimentos entre os dois países.

Desde o início das investigações do Departamento de Comércio dos EUA, no primeiro
semestre de 2017, o governo brasileiro, em coordenação com o setor siderúrgico nacional,
buscou, em sucessivas gestões, evitar a aplicação das medidas às exportações brasileiras,
esclarecendo ao governo americano e a outros atores relevantes naquele país que os produtos
do Brasil não causam ameaça aos interesses comerciais ou de segurança dos EUA.
Ao contrário, as indústrias de ambos os países são integradas e se complementam. Cerca de
80% das exportações brasileiras de aço são de produtos semiacabados, utilizados como
insumo pela indústria siderúrgica norte-americana. Ao mesmo tempo, o Brasil é o maior
importador de carvão siderúrgico dos Estados Unidos (cerca de US$ 1 bilhão, em 2017),
principalmente destinado à produção brasileira de aço exportado àquele país.
As medidas norte-americanas minarão os esforços em curso no Foro Global do Aço, do qual
os EUA fazem parte, com vistas a uma solução para a questão do excesso de capacidade no
setor siderúrgico, verdadeira raiz dos problemas enfrentados pelo setor.
As medidas restritivas às importações de aço e alumínio são incompatíveis com as obrigações
dos EUA ao amparo da Organização Mundial de Comércio, e não se justificam, tampouco,
pelas exceções de segurança do GATT 1994.
Ao mesmo tempo em que manifesta preferência pela via do diálogo e da parceria, o Brasil
reafirma que recorrerá a todas as ações necessárias, nos âmbitos bilateral e multilateral, para
preservar seus direitos e interesses.
‘É uma visão muito simplória do comércio internacional’
09/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
O decreto anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de sobretaxar
as importações de aço e alumínio de todos os países, com a possibilidade de excluir o
Canadá e o México, revela, segundo ex-secretário de Comércio Exterior e sócio da
Barral M Jorge Consultores, Welber Barral, uma visão muito simplória do comércio
internacional. A decisão esvazia, segundo ele, o sistema multilateral de comércio. “Há
risco de perda de eficácia da Organização Mundial do Comércio (OMC)”. A seguir
trechos da entrevista.
Como o sr. avalia a medida?
A lógica do comércio internacional desde 1947, quando o Gatt foi criado, o precursor
da OMC, é que as concessões feitas por produtos acabam se estendendo a todos os
membros, na época do Gatt, e hoje da OMC.
Trump está querendo levar a negociação produto a produto bilateralmente, o que é
inadministrável. É uma visão muito simplória do comércio internacional.
Por quê?
Em primeiro lugar, você não consegue negociar bilateralmente todos os produtos. Em
segundo lugar, isso viola um dos pilares da OMC no qual não é permitido fazer
concessão para um país.
Em terceiro lugar, Trump cria um grau de instabilidade porque diz que não só relações
comerciais serão levadas em conta, apontando questões militares, questões
relacionadas a tratamento justo com os EUA. Há fatores que não se sabe como serão
considerados. Muito provavelmente grandes parceiros comerciais vão retaliar, caso da
Europa e da China.
Como fica a OMC?
Com essa decisão, Trump esvazia o sistema multilateral de comércio. Há um risco de
perda de eficácia da OMC. Ela fica fragilizada porque, bem ou mal, os EUA são o
principal ator do comércio global.

Como enfrentar esse cenário?
Imediatamente é fazer lobby nos EUA para tentar mitigar os efeitos. Sendo realista, é
o que dá para fazer agora. Estamos numa fase em que todo mundo está preocupado
em tirar as suas exportações. O que eles colocaram no anúncio é que a sobretaxa de
25% sobre o aço pode ser revista.
O risco aumentou no comércio internacional após essa medida?
Sim, muito. Seguramente vai haver novos capítulos: retaliação, contra retaliação,
negociações. Trump vai ter de aprender que o comércio internacional é muito mais
complicado do que ele imagina.
E o Brasil?
O Brasil tem apenas 1% do comércio mundial, não é um ator importante.
Provavelmente, vai observar o comportamento dos principais atores. Eventualmente,
vai reclamar na OMC, se tiver fundamento para isso
Siderúrgicas perdem em um dia R$ 1,78 bi em valor de mercado
09/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
Diante da confirmação da taxação de 25% sobre a importação do aço e de 10% sobre
o alumínio anunciada nesta quinta-feira, 8, pelo presidente dos Estados Unidos, Donald
Trump, as siderúrgicas com ações negociadas na Bolsa de São Paulo, a B3, lideraram
as perdas do Ibovespa e perderam, só na quinta, R$ 1,78 bilhão em valor de mercado.
A CSN fechou com recuo de 5,08%, Usiminas caiu 2,13% e Gerdau perdeu 4,18%. A
Vale se desvalorizou 3,24%. “O bloco siderúrgico já vinha caindo no mês de março, já
precificando um pouco essas medidas”, lembrou Fabricio Estagliano, analista-chefe da
Walpires Corretora.
De fato, o movimento intenso de venda das ações em março faz com que as ações da
CSN acumulem queda de 15,37% no mês, seguida pela Usiminas (-10,14) e pela
Gerdau (-3,55) no período.
O Ibovespa fechou em baixa de 0,58% aos 84.984 pontos.
Siderúrgicas brasileiras falam em 'dano significativo' com sobretaxa ao aço;
veja repercussão
09/03/2018 – Fonte: G1
Instituto Aço Brasil disse que estuda a 'entrada imediata de recurso junto ao governo americano'.
Para CNI, decisão dos EUA é 'injustificada e ilegal'.
A indústria brasileira reagiu ao anúncio do presidente americano, Donald Trump, de sobretaxa
para importação de aço e alumínio nos Estados Unidos, classificando a medida de 'injustificada
e ilegal' e com potencial de provocar "dano significativo" para as siderúrgicas instaladas no
Brasil, uma vez que o Brasil é o segundo maior fornecedor de ferro e aço dos Estados Unidos.
Os Estados Unidos irão taxar em 25% as importações de aço e em 10% as de alumínio, mas
Trump afirmou durante a assinatura da medida que sua administração está aberta a modificar
e remover tarifas para nações específicas. A medida vale a partir de 23 de março e exclui
Canadá e México da nova tributação.
Em comunicado, o Instituto Aço Brasil, que representa as siderúrgicas no país, disse que tinha
a expectativa do Brasil ser excluído da medida, o que não ocorreu, e que está avaliando, com
o governo brasileiro, "a entrada imediata de recurso junto ao governo americano".

Para as siderúrgicas brasileiras, a medida de Trump "ocasionará dano significativo não só para
as nossas empresas, mas também para as americanas que não tem autossuficiência no seu
abastecimento".
Já a Confederação Nacional da Indústria (CNI) classificou a sobretaxa de "decisão injustificada
e ilegal do governo dos Estados Unidos".
Pelos cálculos da CNI, se dotadas, as medidas vão afetar US$ 3 bilhões em exportações
brasileiras de ferro e aço e US$ 144 milhões em exportações de alumínio.
"O governo americano impõe medidas de forma unilateral sem respeitar as regras de
investigação para a adoção de medidas de defesa comercial, discrimina o produto estrangeiro
em detrimento do produzido nos EUA e amplia a tributação da importação para além das
alíquotas acordadas pelo próprio país na OMC", avaliou a CNI.
Ações da CSN e da Gerdau caem na Bovespa
A incerteza relacionada à adoção de medidas protecionistas pelo governo americano fez com
que os investidores adotassem uma postura defensiva, derrubando as ações de siderúrgicas
na Bovespa.
CSN ON perdeu 5,08%, em meio ao movimento do preço do aço e medidas de Trump. Gerdau
PN caiu 4,18%, muito embora potencialmente se beneficie da medida, uma vez que gera
grande parte de sua receita com operações nos EUA, destaca a Reuters.

"Confira a íntegra da nota do Instituto Aço Brasil, que representa as siderúrgicas
no país:
"O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje (08/03), oficialmente, a
decisão de estabelecer alíquota de importação de 25% para produtos siderúrgicos. A decisão,
tomada no âmbito da Seção 232 e respaldada na ameaça à segurança dos EUA, é uma medida
extrema que visa proteger a indústria siderúrgica americana e seus trabalhadores.
Dada a complementaridade das exportações de suas associadas para os EUA, o Instituto Aço
Brasil tinha a expectativa do Brasil ser excluído da medida, que não ocorreu. O Aço Brasil
estuda, então, com o governo brasileiro, a entrada imediata de recurso junto ao governo
americano.

É entendimento do Instituto que o bloqueio das exportações brasileiras para o mercado
americano - em sua quase totalidade composta de semi acabados, que são reprocessados
pelas indústrias siderúrgicas americanas -, ocasionará dano significativo não só para as nossas
empresas, mas também para as americanas que não tem autossuficiência no seu
abastecimento.
Problema imediato a ser analisado junto ao governo brasileiro é como a indústria do aço no
Brasil pode se defender do agravamento da situação mundial com o excedente de capacidade
instalada de aço de 750 milhões de toneladas e, agora, com o desvio de fluxo de comércio
que a decisão americana ocasionará."
Confira a íntegra da nota da CNI (Confederação Nacional da Indústria):
"A Confederação Nacional da Indústria (CNI) é contrária à decisão injustificada e ilegal do
governo dos Estados Unidos de aplicar tarifas adicionais ao aço e ao alumínio exportados pelo
Brasil e por outras economias. Se adotadas, as medidas vão afetar US$ 3 bilhões em
exportações brasileiras de ferro e aço e US$ 144 milhões em exportações de alumínio. Isso
equivale a uma massa salarial de quase R$ 350 milhões e impostos da ordem de R$ 200
milhões. O Brasil é o segundo maior fornecedor de ferro e aço dos Estados Unidos.
O governo americano decidiu impor sobretaxas de 25% nas importações de aço e de 10%
nas de alumínio, anunciada pelo presidente Donald Trump, alegando necessidade de proteger
a indústria americana por razão de segurança nacional, uma lei interna em desuso. Estados
Unidos querem resolver um problema econômico, de baixa competitividade da indústria
americana, alegando riscos à segurança interna e internacional dos EUA.
“A CNI defende o respeito às normas internacionais e nacionais sobre defesa comercial e
considera que o governo brasileiro deve utilizar todos os meios disponíveis para responder à
decisão americana, inclusive no âmbito do sistema de solução de controvérsias da
Organização Mundial do Comércio (OMC), o que, em caso de vitória, nos daria direito à
retaliação”, afirma Robson Braga de Andrade, presidente da CNI.
Ao adotar as medidas, os EUA vão violar pelo menos três normas da OMC. O governo
americano impõe medidas de forma unilateral sem respeitar as regras de investigação para a
adoção de medidas de defesa comercial, discrimina o produto estrangeiro em detrimento do
produzido nos EUA e amplia a tributação da importação para além das alíquotas acordadas
pelo próprio país na OMC.
A CNI avalia que a decisão americana não resolverá o problema da sua indústria siderúrgica.
O setor enfrenta um cenário mundial de excesso de oferta de produtos e a solução desse
problema requer negociações multilaterais entre todos os países produtores.
De acordo com a CNI, a atitude politiza os processos de defesa comercial, desrespeitando as
normas internacionais, que exigem processo técnico de avaliação para adoção de medidas de
defesa comercial. "
Artigo: Ataque de Trump à globalização não é desculpa para mais
protecionismo
09/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
A decisão do governo americano de impor sobretaxas às importações de aço e
alumínio, 25% e 10%, respectivamente, representou mais uma ameaça às normas
que regem o comércio internacional, responsáveis pelo vigor que a globalização
adquiriu nas últimas décadas.
As medidas são um flagrante desafio às diretrizes da OMC (Organização Mundial do
Comércio) e aprofundam o rumo protecionista defendido por Donald Trump durante a
campanha eleitoral de 2016.

A despeito dos obstáculos erguidos nos últimos meses, a globalização precisa seguir
seu curso, sobretudo pelos bons resultados colhidos pela economia global e, em
particular, pelos países emergentes, processo do qual, infelizmente, o Brasil não
participou, optando pelo isolamento.
Da mesma forma, no âmbito interno de nossa economia, os movimentos de Trump
não podem servir de justificativa para que as vozes do atraso relancem ao público o
discurso protecionista verbalizado pelos lobbies de sempre.
Não é de hoje que o Brasil empurra para um futuro indeterminado a necessária
abertura comercial, afastando-se, a cada adiamento, dos benefícios provenientes de
uma relação mais estreita com o mundo.
Vínculos mais profundos com outras economias permitiriam ao país estabelecer bases
sólidas para o crescimento, reduzindo os custos em geral, elevando a produtividade e
estimulando o progresso tecnológico —criando, enfim, um marco de referência para o
desenvolvimento, com aumento da renda da população e redução das desigualdades
sociais.
Relatório divulgado na semana passada pela OCDE estima os impactos positivos
decorrentes do aprofundamento da implantação das reformas na economia: o PIB
registraria expansão adicional de 21% ao longo de 15 anos, ou 1,5 ponto percentual
de acréscimo ao crescimento anual. A redução de barreiras ao comércio contribuiria,
sozinha, com oito pontos percentuais desse total.
Para colocar em movimento esse processo virtuoso, há um antecedente: desatar os
nós do emaranhado de tarifas de importação e definir um cronograma razoável para
aproximar as alíquotas brasileiras dos padrões internacionais.
Deve haver um prazo para essa migração, mas não muito longo para evitar a
procrastinação das decisões empresariais necessárias ao sucesso dessa iniciativa.
A velocidade seria maior para setores que tenham potencial de replicar a redução de
custos e difundir novas tecnologias para toda a economia. O Brasil poderia ainda
acelerar os acordos comerciais ora em andamento e buscar novas parcerias.
Para quem acha que o mundo está parado diante do movimento protecionista, segue
uma notícia: nesta quinta-feira (8), 11 países, representando um mercado de quase
500 milhões de pessoas, assinaram o agora chamado CPTPP, o antigo Tratado
Transpacífico liderado num primeiro momento pelos Estados Unidos e depois, com a
ascensão de Trump, abandonado pelo país. A integração a esse acordo é um exemplo
das oportunidades que se abrem para o Brasil.
A abertura comercial é um bem em si mesmo, pois remove barreiras e fronteiras,
descortinando janelas para o Brasil intensificar o intercâmbio econômico e cultural com
outros países. Esse é um elemento fundamental para extrair ganhos de produtividade
essenciais para a modernização da economia e o avanço nas relações sociais,
sobretudo a redução da desigualdade e a valorização dos direitos individuais. A
alternativa é permanecermos na triste condição de reféns do atraso.
Pedro Luiz Passos - É empresário e conselheiro da Natura.
Oficinas mecânicas sofrem com movimento baixo e o ‘bolso vazio’ do cliente
09/03/2018 – Fonte: Bem Paraná
Enquanto a venda de carros zero quilômetros dá sinais de retomada do crescimento e
a comercialização de veículos seminovos e usados está em alta, outro importante
segmento do setor automotivo está sangrando por causa da crise econômica. São as

oficinas mecânicas, que nos últimos anos viram a demanda por serviços cair pela
metade.
No Berko Centro Automotivo, por exemplo, Vitório Oto Bergamini, funcionário da
empresa, aponta que antes da crise econômica se agravar a demanda era grande,
com dias em que chegavam de 30 a 35 carros na oficina. Atualmente, num dia com
bom movimento, entre 10 e 15 veículos dão entrada no local.
“Falta dinheiro. Está todo mundo com o bolso vazio aí só fazem o básico do básico e
deixa o resto para depois. Faz o essencial para o carro andar e pronto”, explica
Bergamini, revelando ainda que a queda na demanda de serviços também fez reduzir
o número de funcionários – antes eram cinco mecânicos, hoje são apenas três.
A avaliação de Wilson Bill, proprietário da Auto Mecânica Bill e presidente do Sindicato
das Empresas de Reparação e Veículos do Paraná (Sindirepa-PR), é parecida. “A
grande dificuldade é o poder aquisitivo. Comprar carro é fácil, difícil é manter. Falta
responsabilidade ao consumidor, ter consciência de que precisa fazer a manutenção
preventiva. Hoje, mais da metade só tem feito manutenção corretiva porque não tem
dinheiro.”
De cada sete veículos vendidos no Paraná, seis são usados
09/03/2018 – Fonte: Bem Paraná
Impulsionado pela crise, mercado bateu recorde de comercialização em 2017

(foto: Franklin de Freitas)
Diante das dificuldades para se adquirir um carro novo por conta do crédito reduzido
e da persistência do fantasma do desemprego, a venda de veículos seminovos e
usados está em alta no Paraná, ao ponto de o setor ter atingido um nível recorde de
negócios fechados em 2017 e esperar por nova alta, entre 3 e 4%, para 2018. Hoje,
de cada sete carros comercializados no estado, seis são seminovos ou usados.
Segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores
(Fenabrave) e da Associação de Revendedores de Veículos Automotores no Estado do
Paraná (Assovepar), entre 2015 e 2017 foram comercializados 3,2 milhões de veículos
no estado. Desses, 2,77 milhões de veículos (o equivalente a 85,6% do total) eram
seminovos ou usados, e apenas 466,8 mil (14,4%) eram veículos zero quilômetro.
Cesar Lançoni Santos, presidente da Assovepar, aponta que a crise econômica que o
país atravessa acabou trazendo impactos positivos ao setor de veículos seminovos e
usados. Em 2017 foram 932.504 negócios fechados no Paraná, alta de 3,5% na
comparação com 2016 e o melhor volume de vendas na história do setor.
“O mercado de seminovos não sentiu tanto a crise porque parte dos consumidores de
carros zero quilômetro migraram para o carro usado. Então isso fez com que o
mercado se mantivesse estável, com algumas variações negativas (como em 2016 na
comparação com 2015), mas crescimento constante quando analisado o panorama
geral”, afirma Santos.

Na outra ponta, o segmento de veículos novos espera por uma retomada do
crescimento em 2018, após cinco anos consecutivos de queda nas vendas. Desde
2012, quando foram vendidos 278.467 carros zero quilômetro no Paraná, as vendas
caíram praticamente pela metade. Em 2017 foram 139.313 veículos comercializados,
o menor nível de vendas desde o início da série histórica da Fenabrave, iniciada em
2005.
“Para este ano, nossa expectativa é de crescimento entre 10 e 12%, o primeiro em
cinco anos. É um crescimento estável, não é uma bolha ou algo supérfluo”, aponta
Marcos Ramos, diretor da Fenabrave. “Os bancos retomaram o financiamento de
veículos com taxas mais baixas e também temos bom sinal de vendas no interior do
estado em virtude do agronegócio”, complementa o executivo, destacando que no
primeiro bimestre deste ano foram vendidos 28.321 carros novos no Paraná, alta de
40,4% na comparação com o mesmo período de 2017.
Oficinas mecânicas sofrem com movimento baixo e o ‘bolso vazio’ do cliente
Enquanto a venda de carros zero quilômetros dá sinais de retomada do crescimento e
a comercialização de veículos seminovos e usados está em alta, outro importante
segmento do setor automotivo está sangrando por causa da crise econômica. São as
oficinas mecânicas, que nos últimos anos viram a demanda por serviços cair pela
metade.
No Berko Centro Automotivo, por exemplo, Vitório Oto Bergamini, funcionário da
empresa, aponta que antes da crise econômica se agravar a demanda era grande,
com dias em que chegavam de 30 a 35 carros na oficina. Atualmente, num dia com
bom movimento, entre 10 e 15 veículos dão entrada no local.
“Falta dinheiro. Está todo mundo com o bolso vazio aí só fazem o básico do básico e
deixa o resto para depois. Faz o essencial para o carro andar e pronto”, explica
Bergamini, revelando ainda que a queda na demanda de serviços também fez reduzir
o número de funcionários – antes eram cinco mecânicos, hoje são apenas três.
A avaliação de Wilson Bill, proprietário da Auto Mecânica Bill e presidente do Sindicato
das Empresas de Reparação e Veículos do Paraná (Sindirepa-PR), é parecida. “A
grande dificuldade é o poder aquisitivo. Comprar carro é fácil, difícil é manter. Falta
responsabilidade ao consumidor, ter consciência de que precisa fazer a manutenção
preventiva. Hoje, mais da metade só tem feito manutenção corretiva porque não tem
dinheiro.”
Venda de veículos no Paraná*
(categorias automóveis e comerciais leves)
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1.071.817
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139.313
Usados e seminovos
932.504
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TOTAL
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Novos
141.875
Usados e seminovos
901.144
2015
TOTAL
1.117.786
Novos
185.599
Usados e seminovos
932.187

Tributos são os responsáveis por 66% da alta no preço da gasolina
09/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Desde junho de 2017, taxação respondem por R$ 0,47 do aumento de R$ 0,71
no preço do litro

Petrobras em Cubatão - Paulo Whitaker / REUTERS
A elevação de impostos federais e estaduais foi responsável por dois terços da alta da
gasolina desde que a Petrobras começou a praticar ajustes diários nos preços, em
julho de 2017.
Com elevados déficits nas contas do governo federal e de estados, especialistas
consideram improvável que propostas de redução da carga tributária, como a feita
pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, saiam do papel.
De acordo com relatórios mensais do MME (Ministério de Minas e Energia) sobre o
mercado de combustíveis, a gasolina subiu R$ 0,71 nas bombas entre junho de 2017
e janeiro de 2018, último dado disponível.
Desse total, os impostos federais contribuíram com R$ 0,30 e os estaduais, com R$
0,17 --totalizando R$ 0,47 por litro, ou 66,2% do aumento total. O preço de venda da
Petrobras subiu R$ 0,15.
O restante foi provocado pela alta do etanol e das margens de revenda, que pagam
os custos e o lucro dos postos de gasolina.
Na quarta-feira (7), após a polêmica criada com a Petrobras a respeito de mudanças
na política de preços dos combustíveis da estatal, o ministro da Fazenda disse que o
governo estuda alterar a tributação para reduzir os preços nas bombas. Ele não
detalhou, no entanto, como seriam as mudanças.
A declaração foi dada pouco mais de oito meses depois que o governo federal, em um
esforço para ampliar a arrecadação, elevou as alíquotas de PIS/Cofins sobre os
combustíveis, dobrando o valor cobrado no caso da gasolina.
ICMS
A medida, que entrou em vigor no fim de julho de 2017, respondeu por 42,3% da alta
do preço do combustível até janeiro, de acordo com os números do ministério, e
desencadeou uma série de elevações no ICMS.
O ICMS é calculado pelos estados sobre um preço médio definido a partir de pesquisas
nos postos. Chamado de Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF), o valor
é revisto a cada 15 dias.
Desde a primeira quinzena de julho de 2017, o PMPF médio no Brasil subiu 15%,
chegando a R$ 4,22 por litro.
A maior alta, de 21,66%, foi registrada no Distrito Federal. Em São Paulo, o aumento
foi de 19,92%.

Além disso, quatro estados aumentaram as alíquotas cobradas sobre o PMPF desde o
início de 2017: Rio (de 32% para 34%), Maranhão (de 27% para 28%), Minas Gerais
(de 29% para 31%) e Piauí (de 27% para 31%).
O combustível, ao lado da energia elétrica, ocupa papel importante na política
tributária dos estados, ressalta o economista Raul Velloso, especializado em contas
públicas. "São produtos de demanda inelástica, isto é, pode aumentar o preço que o
consumo quase não cai. Pelo contrário, a base de arrecadação aumenta", explica.
Em 2017, petróleo, combustíveis e lubrificantes representaram quase 18% da
arrecadação de ICMS no país, de acordo com dados do Confaz (conselho que reúne as
secretarias estaduais de Fazenda).
Velloso vê pouco espaço também para mudanças na tributação federal, diante do
elevado déficit nas contas públicas. A elevação das alíquotas de PIS/Cofins sobre os
combustíveis em julho rendeu ao Tesouro uma arrecadação adicional de R$ 5,68
bilhões em 2017.
Artigo: Mudança no preço da gasolina envolve estados
09/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Governo federal quer mudar modo de cobrar o ICMS para evitar variação
excessiva

Abastecimento em posto de gasolina em SP - Rivaldo Gomes - 21.jul.17/Folhapress
O GOVERNO enfim explicou o que pretende fazer com os combustíveis. Negocia com
os estados mudança no modo de cobrar o ICMS. Se a mexida der certo, a receita de
impostos e o preço nos postos vão variar menos, tanto para cima como para baixo.
O objetivo é evitar a variação excessiva da arrecadação dos estados, para os quais o
ICMS sobre petróleo, combustíveis etc. é uma receita muito importante, em torno de
18% da arrecadação total, em média.
Quando o preço do petróleo e derivados sobe, aumenta também a arrecadação, claro.
Alguns muitos estados passam então a fazer gastos extras permanentes com base em
uma receita extra temporária. Quando a receita cai, aparecem rombos, déficits.
O caso mais estrambótico é o do Rio, que não perdeu apenas receita de ICMS, mas
também a de royalties e outros direitos derivados da exploração do petróleo. Entre
muitas barbaridades, o estado gastava de acordo com o pico de uma receita que
flutuaria, pois dependente dos preços muito variáveis do petróleo. Deu no desastre
sabido.
O objetivo do governo federal é convencer os estados a mudar a forma de cobrança
do ICMS: em vez de um percentual, um valor fixo por litro.
O ICMS é cobrado como um percentual do preço de referência dos combustíveis. Por
exemplo, com alíquota de 25% de ICMS, paga-se R$ 1 de imposto se o litro de gasolina
na bomba custar R$ 4. Se o litro aumenta para R$ 5, o imposto devido vai a R$ 1,25,
é claro.

Os impostos federais que incidem diretamente sobre o preço dos combustíveis são um
valor fixo por litro. De PIS/Cofins cobram-se cerca de R$ 0,79 por litro de gasolina
(além de R$ 0,10 por litro de Cide) e R$ 0,24 por litro de etanol anidro. No fim das
contas, quase R$ 0,72 por litro de gasolina comum, que leva 27% de etanol.
Esses impostos não mudam de valor com a variação do preço dos combustíveis. Claro
que um governo federal na pindaíba pode dar uma paulada no imposto, como em julho
do ano passado. O aumento de PIS/Cofins foi de R$ 0,41 por litro de gasolina e R$
0,12 por litro de etanol.
O ICMS é o imposto mais pesado sobre a gasolina e o etanol. As alíquotas variam de
23% no Amazonas a 34% no Rio, passando pelos 25% de São Paulo. No etanol, o
percentual vai de 12% em São Paulo a 32% no Rio Grande do Sul. Imposto menor é
o motivo principal de São Paulo ter os combustíveis menos caros do país.
Se a alíquota do ICMS fosse um valor fixo, a variação dos preços cobrados pela
Petrobras e por usineiros teria menos impacto para o consumidor final. O problema é
fixar o valor dessa alíquota com os estados. É fácil perceber que governadores vão
querer um valor fixo em reais equivalente ao que arrecadavam no pico do preço da
gasolina. Vai ser difícil colar.
Impostos cobrados diretamente sobre o valor dos combustíveis correspondem a cerca
de 45% do preço final para o consumidor. Há ainda, claro, impostos embutidos nas
margens de distribuidores e revendedores (postos) e nos preços de usinas e refinarias.
O peso final dos tributos deve passar bem de 50% do preço nas bombas.
Dada a pindaíba dos governos, não haverá refresco para essa carga de impostos tão
cedo.
Vinicius Torres Freire - Na Folha desde 1991. Foi secretário de Redação, editor de
'Dinheiro', 'Opinião' e correspondente em Paris.
Canal da Peça triplica giro financeiro em 2018
09/03/2018 – Fonte: Automotive Business

Vinícius Dias (esq.) e Fernando Cymrot fundaram o Canal da Peça em 2012
Com novos negócios, ambiente virtual deve movimentar R$ 600 milhões em
componentes para veículos
Os sócios Vinícius Dias e Fernando Cymrot podem dizer que acertaram o alvo na
mosca. Desde que lançaram o Canal da Peça em 2012, o ambiente virtual de
negociação de autopeças vem registrando crescimento anual de 240%, com giro
financeiro de R$ 200 milhões, em média.
Mas nada se compara ao salto esperado para este ano, que deve multiplicar por três
o valor movimentado, graças ao fornecimento crescente de serviços de construção
aplicativos de venda para alguns fabricantes e distribuidores de peças. “Esperamos
movimentar R$ 600 milhões em negócios dentro de nossas plataformas este ano”,
afirma Vinícius Dias, CEO da empresa.
O Canal da Peça é uma plataforma digital de compra e venda de peças que reúne mais

de 500 varejistas de todas as regiões do País. Juntos eles oferecem no ambiente virtual
um estoque de mais de 700 mil peças para veículos (carros, motos, caminhões e
motos) hoje avaliado em torno de R$ 3 bilhões em valor.
O mercado de reposição de autopeças movimenta aproximadamente R$ 20 bilhões por
ano, em escala sempre crescente, acompanhando a expansão da frota no País, que
soma cerca de 43 milhões de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus,
segundo levantamento mais recente do Sindipeças. Por isso, mesmo com a redução
na produção e venda de veículos observada nos últimos anos, o aftermarket segue
avançando para abastecer os usados em circulação.
“É um mercado que apresenta crescimento inelástico e contínuo ao longo dos próximos
anos”, observa Dias, para explicar porque ele e o sócio Fernando Cymrot escolheram
o aftermarket de peças para investir quando deixaram o banco de investimentos no
qual trabalhavam para fundar o negócio próprio.
E desde então já captaram R$ 23 milhões de 60 investidores que também acreditam
no potencial do segmento e decidiram aplicar recursos no Canal da Peça. Entre eles
estão Romero Rodrigues, fundador do site Buscapé, e membros do alto escalão do
banco Goldman Sachs.
DIVERSIFICAÇÃO DOS NEGÓCIOS
Atualmente, as negociações de autopeças representam algo como 70% a 80% do
faturamento do Canal da Peça, que mais recentemente também começou a negociar
em sua plataforma componentes industriais, máquinas e ferramentas, óleos, baterias,
pneus e até partes para aviões. “Adotamos o foco de colocar à venda qualquer peça
móvel, every moving parts”, explica Dias.
Ele conta que os principais clientes do Canal da Peça são as oficinas mecânicas. A
plataforma oferece a qualquer pessoa que acesse o portal um grande estoque de
produtos por diferentes preços e prazos de entrega, mas também são vendidas
assinaturas para grandes compradores, como frotistas de caminhões, por exemplo,
que pagando cerca de R$ 150 por mês têm acesso a uma gama maior e mais detalhada
de ofertas, com possibilidades ampliadas de negociação, frete grátis e descontos
promocionais, entre outros benefícios.
Mais recentemente a empresa vem multiplicando seu faturamento ao fornecer serviços
de construção de aplicativos de venda de peças para grandes clientes do setor,
fabricantes como Bosch, SKF, Delphi, MTE-Thomson, Mahle e Schaeffler, ou mesmo
distribuidores como a DS, entre outros, que usam a plataforma digital do Canal da
Peça para rodar os seus próprios canais virtuais de aftermarket. “Nos transformamos
em fornecedor de serviços de venda de peças na internet”, resume Dias.
Um novo cliente é a Ipiranga, que irá utilizar a plataforma do Canal da Peça para
distribuir combustíveis, lubrificantes e peças, em uma espécie de programa de
fidelidade: frotistas que comprarem combustível pelo canal poderão ganhar pontos
para trocar por descontos no preço das peças.
O Canal da Peça já emprega cerca de 100 pessoas e com o crescimento acelerado está
de mudança para um escritório mais amplo na esquina das avenidas Juscelino
Kubitschek com Faria Lima, um dos endereços empresariais mais caros e cobiçados e
São Paulo.
O comando dos negócios é dividido entre os dois sócios: o economista Fernando
Cymrot é o CFO, cuida das finanças e captação de recursos, enquanto o administrador
de empresas Vinícius Dias, como CEO, lidera a área comercial.

Pneu verde é isso: faz até fotossíntese
09/03/2018 – Fonte: Automotive Business
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Goodyear cria protótipo que contém musgo na lateral e produz oxigênio
quando roda
A expressão pneu verde, até então aplicada a modelos com baixa resistência ao
rolamento, acaba de ganhar uma nova conotação. É que a Goodyear criou um
protótipo de pneu capaz de produzir oxigênio enquanto roda porque contém musgo
em sua lateral.
A invenção está no Salão do Automóvel de Genebra, que ocorre até o dia 18 de março
na Suíça. Chamado Oxigene, o pneu tem uma estrutura que permite que o musgo viva
ali e libere oxigênio pelo processo de fotossíntese.
O protótipo é formado por uma estrutura aberta e interligada à banda de rodagem,
que permite a absorção de água do pavimento e mantém o musgo vivo, dando
continuidade aos ciclos de fotossíntese e liberação de oxigênio. O processo de
fabricação do Oxigene utiliza impressoras 3D e matéria-prima produzida a partir de
borracha reciclada.
Outra criação presente em Genebra, neste caso, próxima a se tornar realidade, é um
novo modelo da família Goodyear Efficient Grip criado para carros elétricos. Chamado
Performance Electric Drive, ele será aplicado em automóveis à venda na Europa já em
2019.
O modelo foi criado a partir de demandas específicas para veículos elétricos. Testes
da Goodyear revelaram que pneus tradicionais podem sofrer desgaste até 30% mais
rápido em carros elétricos por causa do torque instantâneo desse tipo de motorização
e do grande peso das baterias.
De acordo com a Goodyear, a construção do novo pneu é muito leve e resistente e
sua banda de rodagem tem resistência ultrabaixa ao rolamento.
A fabricante de pneus levou também ao Salão de Genebra o chamado “pneu
inteligente”, que inclui um sensor capaz de compartilhar informações com uma nuvem.
Isso compõe um sistema ideal para aplicação em frotas como a de locadoras, por
exemplo, já que pode informar em tempo real, a partir de um aplicativo, a temperatura
e calibragem de cada um dos quatro pneus do carro e gerar alertas sobre pressão
baixa ou incorreta.
A tecnologia também permite identificar o desgaste e o estado geral dos pneus por
meio de algoritmos desenvolvidos pela Goodyear. As informações são
permanentemente atualizadas e partilhadas com os operadores de frota.

Neo Rodas compra ativos de fábrica de rodas dos Estados Unidos
09/03/2018 – Fonte: Automotive Business
Serão transferidos equipamentos de fundição e de usinagem para a planta
brasileira em Vinhedo
A Neo Rodas concluiu a compra dos ativos de uma fábrica de rodas de alumínio
localizada na Flórida, Estados Unidos. Os equipamentos de fundição e usinagem já
estão em fase de transferência para sua planta brasileira, em Vinhedo (SP). A empresa
não revelou o valor do investimento. Em comunicado divulgado na quinta-feira, 8, a
fabricante informa que já iniciou o processo de importação do maquinário da unidade
norte-americana para o Brasil.
Estão sendo trazidos equipamentos automatizados de fundição de alumínio, células
robotizadas de injeção de baixa pressão de origem italiana, bem como máquinas
japonesas automáticas de usinagem, entre outros itens de apoio à produção.
A compra, segundo a Neo Rodas, acelera os passos de sua estratégia que visa o
crescimento da operação para o segmento de rodas de alumínio. A empresa também
considera que esta ação reflete sua projeção positiva para os mercados automotivos
do Brasil e demais países da América do Sul. Por aqui, a empresa fornece rodas de
alumínio para as montadoras BYD, FCA (Fiat Chrysler), General Motors, Hyundai, Lifan,
Mitsubishi e Volkswagen.
Implementos têm alta de 61% nas vendas do primeiro bimestre
09/03/2018 – Fonte: Automotive Business
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Tanto o segmento leve quanto o pesado registra volumes maiores na
comparação
anual
Os emplacamentos de implementos rodoviários continuam em trajetória de
crescimento: com o fechamento do primeiro bimestre, o setor registrou aumento de
61% das vendas no período na comparação com igual intervalo de 2017, passando de
6,6 mil para 10,6 mil unidades, de acordo com dados divulgados pela Anfir, associação
das fabricantes.
De acordo com o presidente da entidade, Alcides Braga, o resultado obtido pelo setor
nos dois primeiros meses do ano reflete a melhora dos negócios em geral: “O fim da
recessão de dois anos, apontado pelo IBGE, deve melhorar o ânimo geral da economia
reforçando ainda mais essa espiral positiva de resultados”, comenta o executivo.
Tanto o segmento pesado quanto o leve registrou bons números: o de reboques e
semirreboques (carretas) encerrou o período com a venda total de pouco mais de 5,1
mil unidades, representando alta de 87,8% no comparativo anual. O de carrocerias
sobre chassis distribuiu em torno de 5,5 mil implementos entre janeiro e fevereiro,
avanço de 42,1% sobre iguais meses de 2017, quando os emplacamentos não
chegaram a 3,9 mil unidades.
O presidente da Anfir destaca que além da reação da economia, alguns fatores podem
beneficiar ainda mais o setor neste ano, como o financiamento de 100% do bem pelo
BNDES para micro, pequenas e médias empresas e a taxa Selic em seu menor nível

que torna o crédito mais atrativo e traz de volta o CDC como mais uma opção de
clientes do setor.
“Trata-se de uma linha de crédito mais objetiva e interessante para as instituições
financeiras e sua volta como opção significa na prática mais oferta de crédito ao
mercado”, conclui Braga.

