
 

 

14 DE MARÇO DE 2018 

Quarta-feira 

 CURSO DE MARÇO NO  SINDIMETAL/PR 

 FÁBRICA DO PARANÁ TEM CONTRATO BILIONÁRIO PARA EXPORTAR 

TECNOLOGIA PARA A EUROPA 

 FIESP RECOLHE O PATO E INFLA SAPO GIGANTE EM AÇÃO CONTRA JUROS NA 

PAULISTA 

 MARCOS JORGE E JOÃO DORIA ASSINAM COOPERAÇÃO TÉCNICA EM 

EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS 

 BRASIL ESTREITA COOPERAÇÃO COM PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 COMÉRCIO ENTRE BRASIL E COLÔMBIA DEVE PASSAR DE US$ 4 BILHÕES NO 

ANO 

 WELLINGTON FAGUNDES COBRA SEGURANÇA JURÍDICA PARA O SETOR DE 

LOGÍSTICA 

 ENTIDADES BUSCAM APOIO PARA APROVAR O REFIS DAS MPES 

 JANEIRO TEM RECORDE DE NOVOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS 

REGISTRADOS 

 TEMER DIZ TER SOLUÇÃO PARA RELANÇAR REFIS DAS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS 

 IMPOSTO DE RENDA 2018: MICROEMPREENDEDOR PODE TER QUE ENVIAR 

DECLARAÇÃO 

 PROPOSTA BUSCA DESFAZER DIVERSOS PONTOS DA REFORMA TRABALHISTA 

APROVADA NO ANO PASSADO 

 AUTORIZADA COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MESMO APÓS REFORMA 

TRABALHISTA 

 FIEA E SINDUSCON ORIENTAM EMPRESÁRIOS SOBRE MUDANÇAS NA 

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 
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 OPOSIÇÃO E EQUIPE ECONÔMICA QUEREM APROVAR TRIBUTOS A FUNDOS 

EXCLUSIVOS 

 GREVE FOI ENCERRADA NA MAIORIA DO PAÍS, DIZEM CORREIOS 

 GREVE NOS CORREIOS TERMINA, MAS CATEGORIA PODE VOLTAR A PARAR A 

QUALQUER MOMENTO 

 NÚMERO DE MILIONÁRIOS VOLTA A CRESCER NO BRASIL 

 MENSALIDADES ESCOLARES AJUDAM A REDUZIR INFLAÇÃO DOS MAIS RICOS EM 

FEVEREIRO 

 MELHORA NO RENDIMENTO DA POPULAÇÃO FAZ VAREJO CRESCER EM JANEIRO, 

DIZ IBGE 

 CONTA DE LUZ FICARÁ ATÉ 21,15% MAIS CARA EM CIDADES DO INTERIOR DE 

SP, MG E PR ATENDIDAS PELA CPFL 

 AUMENTO DA LIGHT REFORÇA TENDÊNCIA DE AJUSTE ALTO MAS NÃO MUDA 

QUADRO DE INFLAÇÃO 

 CORREÇÃO: CORRUPÇÃO NÃO É MAIS TABU, DIZ MARISOL ARGUETA DO FÓRUM 

ECONÔMICO DA AL 

 TEMER: SE ATÉ SETEMBRO AS COISAS SE TRANQUILIZAREM NO RIO PODEMOS 

APROVAR REFORMA 

 ÍNDICE DE EMPRESAS PEQUENAS LIDERA DESEMPENHO NA BOLSA EM 2017 

 SIEMENS ANUNCIA INVESTIMENTO DE 1 BILHÃO DE EUROS NO BRASIL NOS 

PRÓXIMOS 5 ANOS 

 FGV/ICOMEX: BALANÇA COMERCIAL TEVE SUPERÁVIT DE US$ 7,7 BI NO 1º 

BIMESTRE DO ANO 

 EUA TÊM CRITÉRIOS PARA LIVRAR PAÍSES DE SOBRETAXAS E BRASIL AVALIA 

OPÇÕES 

 AZEVÊDO DIZ QUE SOBRETAXAÇÃO DO AÇO TEM IMPACTO SOBRE EXPORTAÇÕES 

BRASILEIRAS 

 CSN VÊ IMPACTO REDUZIDO DE TARIFAS DOS EUA, COBRA POSICIONAMENTO 

DO BRASIL 

 CHINA, LÍDER MUNDIAL DE AÇO E ALUMÍNIO, É ACUSADA DE DUMPING 

 PETROBRAS ANUNCIA QUEDAS DE 0,45% NO PREÇO DA GASOLINA E DE 

1,43% PARA O DIESEL 

 LOCADORAS DE VEÍCULOS FATURARAM R$ 15,5 BI EM 2017; ALTA É DE 

12,3% ANTE 2016 

 TENDÊNCIAS PARA SETOR DE TRANSPORTES SERÁ ASSUNTO NO FÓRUM AB 
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 VOLKSWAGEN TERÁ 16 FÁBRICAS DE VEÍCULOS ELÉTRICOS ATÉ O FIM DE 2022 

 PORSCHE, DAIMLER, VOLVO E ITALDESIGN SE UNEM POR CARROS VOADORES 

 FCA: 10 ANOS E 1,2 MI DE MOTORES NO PARANÁ 

 EVONIK CRIA SÍLICA PARA PNEUS DE SUVS 
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Curso de Março no  SINDIMETAL/PR 

14/03/2018 – Fonte: SINDIMETAL/PR 
 

 
 

 

Fábrica do Paraná tem contrato bilionário para exportar tecnologia para a 

Europa 

14/03/2018 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
Fábrica da Aker Solutions em São José dos Pinhais produzirá 47 módulos de 

Sistema de Controle que serão levados a três campos na Noruega  
 

De origem norueguesa, as empresas Aker Solutions, principal fornecedora do setor de 
óleo e gás no Paraná, e Statoil, uma das principais produtoras de petróleo no Brasil, 

CÂMBIO 

EM 14/03/2018  

 Compra Venda 

   

Dólar 3,264 3,265 

Euro 3,035 4,036 
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celebraram oficialmente a assinatura de três contratos de exportações de bens 
produzidos no Brasil para a Noruega. A cerimônia aconteceu nesta terça-feira (13) na 
sede da Aker em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba.  

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Os três contratos preveem a produção de 47 módulos de Sistema de Controle 

fabricados na sede paranaense da Aker, destinados aos projetos Johan Castberg, Troll 
e Askeladd, todos na Noruega. Estes módulos compõem as árvores molhadas ou os 
manifolds, com funções como, por exemplo, o controle das válvulas e leituras de 

sensores.  
 

Desde fevereiro, a Aker já trabalha no desenvolvimento dos componentes que serão 
exportados e as primeiras entregas devem acontecer em novembro deste ano. A fatia 
do contrato global entre Aker e Statoil que virá para o Brasil é da ordem de R$ 100 

milhões. O contrato total é de NOK 5 bilhões, equivalente a cerca de R$ 2 bilhões.  
 

Segundo Maria Peralta, presidente da Aker, os contratos são parte importante da 
estratégia da sede brasileira da empresa para se tornar um hub global, diversificando 
o portfólio com novos clientes internacionais e exportando conteúdo local. “É um marco 

na história da Aker do Brasil, pois são os primeiros projetos globais e com operadoras 
internacionais a serem realizados aqui, mesmo que parcialmente”, afirmou.  

 
Já Anders Opedal, presidente da Statoil, acredita que estes projetos mostram a 
importância dos fornecedores brasileiros, evidenciando que é possível entregar 

grandes projetos e colaborar além das fronteiras. “Os fornecedores locais podem ser 
competitivos em termos de qualidade, segurança, custo e prazo. Nosso interesse é 

estimular que eles se desenvolvam”, disse.  
 
Os planos da Statoil no Brasil são de longo prazo, o que, segundo Opedal, torna 

necessário que haja uma rede de fornecedores locais. “Em 2050, vamos estar aqui. 
Nós precisamos desses fornecedores, caso contrário teríamos de importar, o que não 

funcionaria para nossos planos”, disse. Em 2017, a Statoil investiu R$ 1,24 bilhão no 
Brasil em compras de bens e serviços de 800 empresas brasileiras.  

 
Aurélio Amaral, da Agência Nacional de Petróleo (ANP), também ressaltou a 
importância de estimular o desenvolvimento da indústria local, possibilitando que haja 

uma competição de igual para igual dentro do setor. “É uma satisfação ver que os 
investimentos estão ficando no país, estimulando que se produza tecnologia de ponta 

aqui”, declarou em seu discurso na solenidade.  
 
Questionada se esta nova fase da Aker no Brasil deve gerar novos empregos na fábrica 

de São José dos Pinhais, a maior da empresa no mundo, Peralta disse que, neste 
momento, o quadro é estável. “Tivemos uma baixa nos últimos anos em todo o mundo. 

 
Para este momento, estamos bem, talvez tenhamos algumas contratações pontuais 
de competências específicas, mas não são números expressivos”, completou.  

 



Mundialmente, a Aker Solutions emprega 14 mil pessoas em 20 países. No Brasil, além 
de São José dos Pinhais, ela também está no Rio de Janeiro e em Rio das Ostras. No 
Paraná, a fábrica funciona desde a década de 1970.  

 

Fiesp recolhe o pato e infla sapo gigante em ação contra juros na Paulista 

14/03/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

A Federação da Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp) trocou o pato por sapo como 
animal símbolo de suas campanhas. Nesta terça-feira, 13, o pato amarelo que virou 
um dos símbolos durante os movimentos pelo impeachment de Dilma Roussef foi 

desinflado e, no lugar, um sapo de cinco metros de altura surgiu na sede da Fiesp, na 
Avenida Paulista, para recepcionar representantes de sindicatos e entidades em evento 

que marcou o início da ação.  
 
Além do bicho, a Fiesp também mudou de causa e, consequentemente, de slogan. O 

ditado “Não Vou Pagar o Pato”, para combater o aumento de impostos, sai de cena 
para dar espaço ao “Chega de Engolir o Sapo”, que elege como vilão nacional a taxa 

de juros cobrada de empresas e de consumidores.  
 
“O Sapo inicia hoje sua carreira”, afirma Skaf. Segundo ele, a luta da Fiesp agora será 

contra os bancos. “Os juros brasileiros são absurdos. O spread bancário (a diferença 
entre o que o valor que o banco capta no mercado e repassa para o consumidor) é um 

dos maiores do mundo no Brasil”, diz ele.  
 
Segundo Skaf, uma pesquisa recentemente conduzida pela Fiesp aponta a distância 

entre o que paga uma aplicação financeira básica, a caderneta de poupança, e o que 
é cobrado pelo cheque especial. Segundo ele, a pessoa que tivesse depositado dez 

anos atrás R$ 100 na caderneta teria hoje R$ 198,03, enquanto uma dívida de R$ 100 
também contraída dez anos atrás representaria hoje R$ 4.394.136,97.  
 

Como parte da divulgação da nova campanha, a Fiesp distribui miniaturas de sapos 
na porta dos bancos da Avenida Paulista e soltou balões infláveis na seda da 

instituição.  
 
Pato  

O presidente da Fiesp não admite, entretanto, que tenha aposentando o pato ou a 
campanha contra carga tributária. Segundo ele, o bicho pode voltar, caso a pauta dos 

impostos retome espaço na agenda do governo. “A gente considera que o pato cumpriu 
bem o papel e evitou aumentos de impostos. Ele não está aposentado, mas recolhido 
neste momento”, diz. 

 

Marcos Jorge e João Doria assinam cooperação técnica em exportações e 
investimentos 

14/03/2018 – Fonte: MDIC 

 

 
 
Instrumento será assinado com a SP Negócios, em evento da prefeitura de recepção 

aos participantes do Fórum Econômico Mundial, que realizado na capital paulista de 
13 a 15 
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O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, e o prefeito de 
São Paulo, João Doria, assinaram, hoje, Acordo de Cooperação Técnica que estabelece 
parceria entre o governo federal e a prefeitura para fomentar tanto as exportações 

quanto a atração de investimentos em serviços. Também participa da assinatura o 
presidente da SP Negócios, Juan Quirós. O órgão atua com foco nas empresas com 

atividade no município. 
 

O documento estabelece um plano de trabalho que será executado por servidores do 
MDIC e por profissionais da agência paulistana durante 24 meses, prazo de vigência 
do acordo.  

 
No período, as ações deverão ter alcance nacional e internacional, e serão 

concentradas em quatro eixos principais: inteligência, atração e promoção de 
investimentos, capacitação e competitividade no setor de serviços. 
 

Na avaliação do ministro Marcos Jorge, a parceria com São Paulo é estratégica e 
poderá ser replicada. “Este é um projeto piloto que vai fomentar a integração e a 

cooperação institucional, por meio da implementação de projetos comuns, intercâmbio 
de informações e estabelecimento de parcerias para promover temas de interesse 
público”, disse. 

 
O prefeito João Doria destacou que a importância da cooperação firmada entre o MDIC 

e a prefeitura de São Paulo.  
 
“Reforça um dos maiores ativos da cidade como uma cidade global, voltada para 

serviços de qualidade e uma das mais expressivas no mercado mundial. A parceria 
será primordial para atrair novos negócios para São Paulo”, afirmou. 

 
Juan Quirós explica que a São Paulo Negócios trabalha para desenvolver o potencial 
exportador das empresas paulistanas, além de atuar fortemente em ações de atração 

de investimentos para cidade.  
 

“A cidade é o principal destino de investimentos internacionais na América Latina e 
essa parceria certamente resultará em mais desenvolvimento e geração de emprego 
e renda”, afirma. 

 
São Paulo já é o maior município exportador de bens do país. Em 2017, empresas 

paulistanas exportaram pouco mais de US$ 8 bilhões, o que representou 13,7% do 
total do estado de São Paulo e quase 4% das exportações brasileiras. 
 

A pauta exportadora é bastante diversificada, sendo os produtos industrializados os 
mais relevantes: 68,7%. As exportações de produtos básicos somam 31,2%. 

 
A cidade também é destino de grande parte da atração de investimentos em serviços 

no Brasil. A capital paulista tem vocação especial para setores como serviços 
financeiros, tecnologia e saúde.  
 

Também desenvolveu um plano de desestatização com diversos ativos a serem 
explorados em rodadas e missões comerciais de atração de investidores qualificados 

para concessões e privatizações. 
 
Parceria 

A SP Negócios foi reestruturada em 2017. Desde então, o órgão vem trabalhando em 
parceria com o MDIC.  

 
A proximidade da instituição com o setor privado paulista permite ao MDIC mobilizar 
associações representativas do setor produtivo, empresas interessadas em 

fechamento de negócios no exterior ou de atração de investimentos estrangeiros. 
 



Brasil estreita cooperação com países de língua portuguesa 

14/03/2018 – Fonte: MDIC 

 
Os ministros de Comércio e representantes das nações que integram a Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) finalizaram nesta terça-feira (13), em Brasília, 

a terceira reunião do grupo com o compromisso de reforçar a cooperação entre os 
países, por meio de iniciativas para promoção do desenvolvimento econômico e social 

de cada um deles. 
 
Da parte do Brasil, o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, 

ressaltou a importância do encontro por ser “um ambiente propício ao 
desenvolvimento econômico, industrial e social, bem como à inovação e ao 

empreendedorismo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa”. 
  

Marcos Jorge também apontou o potencial econômico do grupo. “No ano passado, o 
PIB total dos países-membros foi de US$ 2,4 trilhões de dólares. A corrente de 
comércio entre Brasil e CPLP somou, aproximadamente, US$ 3,5 bilhões de dólares.  

 
Isso significa um aumento de mais de 60% em relação ao ano anterior. Nosso 

crescimento mútuo nos levará a atingir patamares cada vez maiores”, disse. 
  
Na lista de assuntos discutidos pelos ministros, receberam destaque os esforços para 

fortalecer os fluxos de comércio e de investimento e as Zonas de Processamento de 
Exportação (ZPEs), bem como os regimes semelhantes a elas, desenvolvidos pelos 

demais países da CPLP. Marcos Jorge detalhou que também ficou acertada a soma de 
esforços na construção de um website para a divulgação das ZPEs dos países membros 
da Comunidade. 

  
Ainda neste ano, também no Brasil, durante o segundo semestre, será realizado o 3º 

Seminário Internacional de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas, voltado aos 
países membros da CPLP. E, desde já, os ministros de Comércio reforçaram o apoio 
ao intercâmbio de informações sobre o assunto do próximo seminário. 

  
Além de Marcos Jorge, participaram da reunião o ministro da Indústria, Comércio e 

Energia de Cabo Verde, Alexandre Monteiro; o ministro do Comércio e Promoção de 
Pequenas e Médias Empresas da Guiné Equatorial, pastor Micha Ondo Bile; o 
embaixador de Moçambique, Manuel Tomás Lubice; o secretário adjunto do Comércio 

de Portugal, Paulo Ferreira; e o encarregado de Negócios da Embaixada de Timor 
Leste, Miguel Jacob Vila Nova da Silva; e a diretora-geral da CPLP, Georgina de Mello. 

  
Parceria com ABDI 
  

A reunião foi realizada na sede da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, 
supervisionada MDIC. O presidente da ABDI, Guto Ferreira, participou do encontro e 

reuniu-se com a diretora-geral da CPLP, Georgina de Mello.  
 
Como resultado desse encontro, a convite da CPLP, representantes da Agência 

visitarão em breve empresas atendidas pelo programa de Indústria 4.0 de Portugal, 
concentradas, principalmente na Região Norte do país. 

http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3131-brasil-estreita-cooperacao-com-paises-de-lingua-portuguesa


Em contrapartida, o presidente da ABDI sugeriu a criação de um Portal de Boas 
Práticas para estimular o intercâmbio permanente entre os países do Bloco. Ideia que 
foi elogiado pela diretora-geral da CPLP. 

  
CPLP 

  
A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) é formada pelos seguintes 

países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal e Timor 
Leste. O Brasil tem a presidência pro tempore da instituição desde novembro de 2016. 
  

Constituída no ano de 1996, a CPLP tem como base o compromisso assumido pelos 
Chefes de Estado e de Governo de reforçar os laços de solidariedade e de cooperação 

que os unem, conjugando iniciativas para a promoção do desenvolvimento econômico 
e social dos seus povos. 
 

Comércio entre Brasil e Colômbia deve passar de US$ 4 bilhões no ano 

14/03/2018 – Fonte: DCI 

 
No ano passado, as trocas entre os dois países já alcançaram US$ 3,9 bilhões. Valor 
tende a aumentar com a assinatura do ACE-72, a qual pode abrir oportunidades aos 

setores têxtil e automotivo 
 

 
 
FOTO:  

Paula Salati 
São Paulo  
 

O comércio entre o Brasil e a Colômbia se acelerou no ano passado e com a entrada 
em vigor do Acordo de Complementação Econômica (ACE) 72 em dezembro de 2017, 

a tendência é que as trocas ultrapassem a cifra de US$ 4 bilhões ao final de 2018. 
 
No ano passado, a corrente de comércio entre os dois países já alcançou US$ 3,9 

bilhões, aumento de 25,7% em relação a 2016, de acordo com dados do Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic).  

 
O presidente da associação de promoção de exportação e investimento ProColombia, 

Felipe Jaramillo, avalia que a expansão das trocas bilaterais em 2017 foi impulsionada 
pelo aumento do preço internacional do petróleo e pelo processo de diversificação da 
pauta exportadora colombiana ao País. 

 
“Houve um crescimento significativo das exportações colombianas ao Brasil [no ano 

passado], primeiro pela alta dos preços das commodities de petróleo, que 
correspondem a 50% dos produtos colombianos que chegam aqui [Brasil]. Segundo, 
e talvez o mais importante, é que a Colômbia tem diversificados as suas vendas para 

o Brasil. Estamos exportando mais serviços, produtos de plásticos e da indústria 
têxtil”, conta Jaramillo. 

 

https://www.dci.com.br/economia/comercio-entre-brasil-e-colombia-deve-passar-de-us-4-bilh-es-no-ano-1.690511
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Segundo o Mdic, as importações brasileiras da Colômbia saltaram 58,8% em 2017, 
alcançando US$ 1,442 bilhão, ao passo que as nossas vendas ao país parceiro 
cresceram 12,2%, para uma cifra de US$ 2,507 bilhões. O ano de 2018 também já 

começou em alta, com a Colômbia elevando em 25% as suas vendas ao Brasil (a US$ 
270 milhões), enquanto, ao contrário, o aumento foi de 52,6%, para US$ 502 milhões, 

durante o primeiro bimestre. 
 

Jaramillo espera que o ACE-72 dinamize ainda mais esse comércio, já que, com este, 
ocorreu uma liberalização de 97% da pauta exportadora dos dois países.  
 

Ele conta que o acordo abrirá oportunidades mútuas nos setores têxtil, siderúrgico, 
químico e automotivo. Sobre este último, ficou acertado que em 2018, por exemplo, 

tanto as empresas da Colômbia quanto as do Brasil poderão exportar até 25 mil 
veículos sem pagar o imposto de importação. Já a partir de 2019, esse número subirá 
a 50 mil. 

 
O presidente da ProColombia comenta que além da parceria comercial, os dois países 

estão intensificando os investimentos bilaterais. Segundo a entidade, entre 2000 e 
2017, a Colômbia investiu US$ 2,03 bilhões no Brasil. De acordo com Jaramillo, alguns 
dos aportes colombianos mais importantes no País estão nos setores financeiros e de 

seguros. 
 

Presença  
De outro lado, há, hoje, cerca de 160 empresas brasileiras na Colômbia, entre as quais 
estão a Votorantim, Eurofarma, Natura, Boticário, Itaú, Algar Tech e Totvs. Segundo 

a ProColombia, as principais oportunidades para o Brasil estão nos segmentos 
farmacêutico, serviços e telecomunicações.  

 
De 2010 a 2017, a entidade acompanhou 32 projetos de investimentos brasileiros na 
Colômbia, os quais geraram aportes no valor de US$ 777 bilhões, além de 21.512 

postos de trabalho. 
 

Jaramillo destacou que as perspectivas para a economia colombiana são positivas. 
Após ter avançado 1,8%, o Produto Interno Bruto (PIB) do país parceiro deve 
aumentar mais 3% neste ano, segundo projeções do Fundo Monetário Internacional 

(FMI). 
 

Jaramillo analisa ainda que a economia colombiana tem sido destaque na América 
Latina. “A Colômbia tem apresentado uma expansão acelerada.  
 

Mesmo durante os dois últimos anos, em que a América Latina passou por um 
momento de contração econômica, a Colômbia conseguiu se manter como uma taxa 

de crescimento positiva”, afirma o presidente da ProColombia.  
 

Ele comenta também que apesar de todos os problemas sociais históricos da Colômbia, 
como os conflitos com as Farc, a condução da economia sempre foi responsável, o que 
proporcionou ao país alcançar taxas expressivas de expansão. 

 
Início de 2018  

Durante os primeiros dois meses de 2018, o Brasil aumentou em 32,8% as suas 
compras de plástico e de borracha (a US$ 55 milhões) da Colômbia. 
 

Houve também alta nas importações de produtos minerais (18,7%, para US$ 153 
milhões) e têxteis (a US$ 6,3 milhões). Já as exportações brasileiras de transportes 

para a Colômbia cresceram 145%, para US$ 132 milhões. 
 
 

 
 



Wellington Fagundes cobra segurança jurídica para o setor de logística 

14/03/2018 – Fonte: Senado Notícias 
 

 
 
O senador Wellington Fagundes (PR-MT) chamou a atenção, em pronunciamento nesta 

terça-feira (13), para a necessidade de se aprimorar o marco regulatório do setor de 
logística no Brasil. Wellington registrou a participação dele na 24ª Intermodal South 

America, uma feira internacional de logística, transporte de cargas e comércio exterior 
que ocorre em São Paulo esta semana. 
 

Segundo ele, muitos dos participantes do evento apontaram a segurança jurídica como 
condição indispensável para o desenvolvimento de um sistema de transporte 

multimodal eficiente no Brasil. 
 
— Foi o que mais se ouviu entre os operadores e players da logística lá nesse evento: 

segurança jurídica. É impressionante a forma como os investidores clamam por isso 
— destacou. 

 
Entre as iniciativas no Senado que visam ao aprimoramento do setor, Wellington 
lembrou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 39/2015, de autoria dele, que 

transforma as concessões de rodovias, ferrovias e hidrovias em política de estado. 
 

No entender do senador, esta proposição contribui para aumentar a segurança jurídica 
na medida em que confere maior rigidez para se promover alterações na legislação 
sobre o regime de contratação das empresas concessionárias e permissionárias de 

serviços públicos. 
 

— Creio que essa PEC seja de fundamental importância na construção desse ambiente. 
Está pronta para ser votada em Plenário, já com aprovação da Comissão de 
Constituição e Justiça — disse. 

 

Entidades Buscam apoio para aprovar o Refis das MPES 

14/03/2018 – Fonte: Contábeis.com 
 
Dirigentes querem a derrubada de veto que impede pequenos empresários de parcelar 

dívida 
  

 
 
  

 
 

 
 

Dirigentes querem a derrubada de veto que impede pequenos empresários de parcelar 
dívida 
 

Representantes do Sebrae, da Associação Comercial de Sergipe (Acese) e da Câmara 
de Dirigentes Lojistas de Aracaju (CDL) estiveram em Brasília nessa terça-feira 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/03/13/wellington-fagundes-cobra-seguranca-juridica-para-o-setor-de-logistica-1
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buscando sensibilizar os parlamentares sergipanos quanto à necessidade da derrubada 
do veto ao projeto de recuperação fiscal (Refis) das micro e pequenas empresas. 
 

A proposta que concede aos pequenos negócios a possibilidade de parcelar os seus 
débitos em até 180 meses foi aprovada pelo Congresso Nacional no fim do ano 

passado, mas foi vetada pelo Poder Executivo no último dia 5 de janeiro a pedido da 
equipe econômica, sob o argumento de que a medida poderia ferir a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 
 
Com a decisão, mais de 600 mil empresários de todo o país não tiveram a oportunidade 

de parcelar seus débitos com redução de juros e multas e maior prazo, assim como já 
aconteceu com as grandes empresas. A derrubada do veto deverá ser colocada em 

pauta pelo Congresso no dia 20 de março. 
 
Durante todo o dia, os dirigentes das entidades visitaram os gabinetes dos senadores 

Eduardo Amorim, Elber Batalha e Maria do Carmo Alves e dos deputados federais 
André Moura, Fábio Mitidieri, Adelson Barreto, Valadares Filho, Fábio Reis, João Daniel, 

Jony Marcos e Laércio Oliveira para debater o tema e mostrar o parecer jurídico 
elaborado pelo escritório do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Ayres de 
Brito, sobre o assunto. 

 
O documento atesta que o parcelamento das dívidas com condições especiais para os 

pequenos negócios está garantido pela Constituição e possui respaldo da Corte 
máxima brasileira.  
 

Segundo o parecer, o Refis não pode ser visto como um favor concedido às empresas, 
mas sim como um direito constitucional, já que a própria legislação prevê o tratamento 

diferenciado aos pequenos negócios. 
 
“ Queremos reparar uma injustiça cometida contra aqueles que mais geram empregos 

e sofrem com a altíssima carga tributária que temos no país. A concessão do 
parcelamento especial é um direito que cabe às micro e pequenas empresas e não 

estamos medindo esforços para vencer essa batalha. Buscamos o apoio dos nossos 
parlamentares para que seja referendada a decisão do próprio Congresso, que já havia 
aprovado o refinanciamento das dívidas no ano passado”, destaca o superintendente 

do Sebrae, Emanoel Sobral. 
 

Compromisso 
De acordo com o líder do Governo no Congresso, o deputado André Moura, “Estamos 
tentando construir um entendimento entre o Congresso e o Governo para resolver 

esse problema.  
 

Esse é um tema delicado, que exige muito estudo, mas não mediremos esforços para 
viabilizar uma proposta que possa trazer benefícios aos empresários”, pontua o líder 

do governo no Congresso”. 
 
Além da proposta do Refis das Micro e Pequenas Empresas, os dirigentes também 

buscaram o apoio dos parlamentares contra a medida provisória que retira até R$ 400 
milhões do orçamento do Sebrae para financiar a criação de uma agência de promoção 

do turismo. 
 
A ideia do Governo Federal é transformar a Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo) 

em uma agência de fomento, a Abratur, que teria a função exclusiva de cuidar da 
divulgação do Brasil no exterior.  

 
Caso seja aprovada, segundo o superintendente Emanoel Sobral, a medida implicará 
no corte de consultorias, capacitações, rodadas de negócios, feiras, projetos e 

programas de atendimento disponibilizados pelo Sebrae aos empresários em todo o 
Brasil. 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/refis
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“O Sebrae possui uma forte atuação no setor do turismo, fortalecendo ao longo dos 
anos essa importante cadeia da economia. Somente no ano passado foram atendidas 
230 mil empresas desse segmento, além de terem sido investidos mais de R$ 40 

milhões em projetos para essa cadeia produtiva.  
 

A proposta de retirar recursos da nossa entidade para criar um outro órgão contraria 
o papel que já estamos exercendo e prejudicará o apoio que concedemos aos 

empreendedores de todos os outros setores”, alerta Emanoel Sobral. 
 

Janeiro tem recorde de novos microempreendedores individuais registrados 

14/03/2018 – Fonte: Contábeis.com 
 

A região Sudeste é a principal sede das novas empresas 
  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Primeiro mês do ano marca a criação de 180.146 novos negócios no segmento dos 
MEIs ou 85,7% do total de empresas nascidas no país. A região Sudeste é a principal 

sede das novas empresas: 52,1% dos nascimentos aconteceram nessa região 
 

Em janeiro de 2018, 180.146 microempreendedores individuais (MEIs) surgiram no 
país, 85,7% do total de 210.135 novas empresas constituídas no primeiro mês do ano.  
 

O total de MEIs nascidos no mês é o maior já registrado pelo Indicador Serasa Experian 
de Nascimentos de Empresas desde que a apuração passou a ser feita, em 2010. Já o 

total geral de empresas criadas é o segundo maior número já apurado, perdendo 
apenas para fevereiro/2017, quando a criação de novos negócios bateu o recorde com 
210.724. 

 
A quantidade de novos microempreendedores individuais em janeiro/2018 é 12,9% 

superior ao levantamento de janeiro/2017, quando 159.522 novas empresas desse 
segmento nasceram, frente a um total de 194.199 novas companhias. 
 

De janeiro de 2010 a janeiro de 2018, a representatividade dos MEIs foi praticamente 
crescente e impulsionou o aumento geral no número de novas empresas no país. Em 

oito anos, os Microempreendedores Individuais passaram de 25,2%, em janeiro/2010, 
para 85,7%, em janeiro/2018. 

 
Acompanhe a evolução dos MEIs no decorrer dos anos:  
 

 
 

De acordo com os economistas da Serasa Experian, a combinação de retomada mais 
firme da atividade econômica, abrindo oportunidades de mercado, com uma taxa de 
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desemprego ainda bastante elevada, estimula a formação de novos micro 
empreendedores individuais (MEIs), como alternativa para geração de renda num 
ambiente econômico que ainda contempla dificuldades de recolocação no mercado 

formal de trabalho. 
 

Nascimentos de empresas em outras naturezas jurídicas 
As Sociedades Limitadas registraram a criação de 12.247 novos negócios em 

janeiro/2018, representando decréscimo de 4,0% em relação a janeiro/2017, quando 
12.760 empresas desta natureza surgiram. O nascimento de Empresas Individuais 
sofreu decréscimo de 32,5%, com um total de 8.722 novos negócios em janeiro/2018; 

em janeiro de 2017 haviam sido 12.916 nascimentos. O nascimento de novas 
empresas de outras naturezas teve alta de 0,2%, com 9.020 novos negócios, em 

janeiro/2018, contra 9.001 em janeiro/2017. 
 
Nascimentos de empresas por setor 

 
O setor de serviços continua sendo o mais procurado por quem quer empreender: em 

janeiro de 2018, 136.998 novas empresas surgiram neste segmento, o equivalente a 
65,2% do total de nascimentos. Os novos comércios totalizaram 55.570 (26,4% do 
total) e, no setor industrial, foram abertas 17.028 empresas (8,1% do total). 

 

 
 

Observa-se nos últimos oito anos um crescimento constante na participação das 
empresas de serviços no total de empresas que nascem no país, passando de 53,2% 
(janeiro de 2010) para 65,2% (janeiro de 2018). 

 
Por outro lado, a participação do setor comercial de empresas que surgem no país tem 

recuado (de 35,3%, em 2010, para 26,4% em 2018). Já a participação das novas 
empresas industriais se mantém estável, variando pouco (7,6%, em 2010, e 8,1%, 
em 2018). 

 
Nascimento de empresas por regiões e estados 

O Sudeste segue liderando o ranking de nascimento de empresas, com 109.584 novos 
negócios abertos em janeiro de 2018 ou 52,1% do total.  A Região Sul ocupou a 
segunda posição, com 17,4% (36.459 empresas).  

 
O Nordeste ficou em terceiro lugar, com participação de 17,1% e 35.847 novas 

empresas. O Centro-Oeste registrou a abertura de 18.868 empresas e foi responsável 
por 9,0% de participação no total de nascimentos, seguido pela Região Norte, 
com 9.377 novas empresas ou 4,5% dos empreendimentos inaugurados no mês. 

 
O Sul foi a região que registrou a maior alta no número de nascimentos (14,7%) na 

comparação entre janeiro/2017 e janeiro/2018. O Sudeste apresentou crescimento de 
10,9% interanual, seguida pela região Centro-Oeste, que apresentou elevação de 
4,7%.   

 
O Nordeste contabilizou a abertura de 0,8% a mais de novos empreendimentos na 

checagem entre janeiro de 2017 e janeiro de 2018 e no Norte houve decréscimo de 
6,4% nos nascimentos de janeiro/2018 em relação ao mesmo mês do ano passado.   
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Ranking das variações entre janeiro/2017 e janeiro/2018, por Unidades da Federação 

 
  
Entre os estados, em janeiro de 2018, São Paulo foi responsável por 27,4% dos novos 

negócios, totalizando 57.627 empreendimentos inaugurados. A segunda posição no 
ranking nacional de nascimentos no primeiro mês do ano ficou com Minas Gerais, com 
25.730 novas empresas, (12,2%).   

 
Em seguida, o estado com maior número de novas companhias foi o Rio de Janeiro, 

com 21.254 nascimentos, 10,1% do total.   
 
Participação de cada unidade da federação no volume de novos empreendimentos em 

janeiro/2018 
 

 
Metodologia do estudo sobre Nascimento de Empresas 
 

https://4.bp.blogspot.com/-XKKe1GUHV6c/WqgvbYdeNtI/AAAAAAABp9A/oODrLJJv1a81Q8IcfExs1hgcyCtLcc9cgCLcBGAs/s1600/1c.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-TZN2wsTS2wI/Wqgv1M_s6CI/AAAAAAABp9M/VdNaI6-OfcMJFlmt_73CpTB5SBehPiRiQCLcBGAs/s1600/1d.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-byUwFh78zqY/Wqgv8pf2o4I/AAAAAAABp9U/EpChImulyysIQXBAiBLZNlymGSqWO92pACLcBGAs/s1600/1e.jpg


Para o levantamento do Nascimento de Empresas foi considerada a quantidade mensal 
de novas empresas registradas nas juntas comerciais de todas as Unidades 
Federativas do Brasil bem como a apuração mensal dos CNPJs consultados pela 

primeira vez à base de dados da Serasa Experian. 
 

Temer Diz Ter Solução Para Relançar Refis Das Micro e Pequenas Empresas 

14/03/2018 – Fonte: Contábeis.com 

 
Segundo presidente, equipe econômica deve subsidiar ação do governo para derrubar 
veto 

  
 

 
 
 

 
 

 
O presidente Michel Temer disse nesta terça-feira, que está estudando uma forma de 
derrubar o veto ao Refis do Simples Nacional. O programa de refinanciamento de 

débitos junto à União voltado para as micro e pequenas empresas foi aprovado no 
Congresso, mas o prórpio Temer o vetou no início de janeiro.  

 
Segundo o presidente, sua decisão se deveu ao fato de não ter sido feito um estudo 
sobre o impacto da medida nas contas do governo, o que poderia ser usado num 

processo contra o governo com base de Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 

Falando em um evento na sede da Associação Comercial do Estado de São Paulo 
(ACSP), o presidente contou ter se reuniu na noite de segunda-feira com os ministros 
da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Dyogo Oliveira, além do secretário 

da Receita Federal, Jorge Rachid, para discutir uma solução que permita derrubar no 
próprio Congresso o seu veto ao programa. 

 
— Temos uma solução para que o poder Executivo, o presidente da República, não 
sofra eventual acusação de crime de responsabilidade —explicou o emedebista, para 

continuar: — (Com base nisso) o governo iria ao Congresso para dizer que apoia a 
queda do veto. 

 
No início do ano, Temer vetou o refinanciamento de dívidas para pequenas e 
microempresas.  

 
Segundo integrantes do Palácio do Planalto, todos os ministérios da área econômica 

pediram o veto à proposta. Justamente porque não se tinha feito estudo de impacto 
financeiro que esse novo alongamento, com perdão de parte dos juros das dívidas, 

traria às contas públicas. 
 

Imposto de Renda 2018: Microempreendedor pode ter que enviar declaração 

14/03/2018 – Fonte: Contábeis.com 
 

O microempreendedor individual (MEI), modalidade do Simples Nacional que engloba 
profissões como pipoqueiro, cabelereiro, vendedores de roupas e acessórios, além de 
lanchonetes e minimercados, também pode ter de apresentar declaração de Imposto 

de Renda neste ano. 
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Valor dos Rendimentos 
  
 

 
 

 
 

 
 
O que define se o microempreendedor precisa ou não acertar as contas com o leão em 

2018 é o valor de seus rendimentos em 2017. Se superior a R$ 28.559,70 - ou a R$ 
142.798,50 de receita bruta, no caso de atividade rural -, o microempreendedor deve 

apresentar a declaração. 
 
Para chegar a esse valor, deve-se separar o lucro obtido como pessoa jurídica, ou seja, 

pela empresa, e seus rendimentos como pessoa física. 
 

De acordo com o supervidor do IR, Joaquim Adir, o rendimento do microempreendedor 
sobre o qual incide o Imposto de Renda é aquele valor que fica após o pagamento de 
impostos e de gastos com a empresa. 

 
Adir orientou ainda que esses rendimentos devem ser declarados como recebidos de 

empresa (CNPJ). 
 
CNPJ cancelado 

 Recentemente, o governo informou que 1,37 milhão de MEIs inadimplentes tiveram 
seu CNPJ cancelado por falta de regularização.O número representa cerca de 17% dos 

microempreendedores do país. 
 
"São contribuintes que intimados em outubro de 2017, não regularizaram a sua 

situação até 26 de janeiro de 2018", explicou o Fisco. 
 

Os MEIs que tiveram o CNPJ excluído são inadimplentes que não fizeram nenhum 
pagamento dos impostos nos três últimos anos e que estavam com as Declarações 
Anuais do Simples Nacional (DASN-SIMEI) atrasadas. 

 
Com o CNPJ cancelado, o microempreendedor passa a ser um trabalhador informal se 

continuar exercendo a atividade econômica, sem poder, por exemplo, emitir nota 
fiscal.  
 

Pelo último número disponibilizado pelo governo, o país tinha antes dessa primeira 
baixa de CNPJ de MEIs inadimplentes, 7,8 milhões de microempreendedores 

cadastrados no país. 
 

Proposta busca desfazer diversos pontos da reforma trabalhista aprovada no 
ano passado 

14/03/2018 – Fonte: Contábeis.com 

 
  

 
 
 

 
 

 
Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 8112/17, do deputado Marco Maia 
(PT-RS), que altera diversos pontos da legislação modificados pela Lei 13.467/17, 

conhecida como reforma trabalhista. 
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Segundo Maia, a reforma trabalhista é a “mais cruel e nefasta” de todas as leis da 
história do parlamento brasileiro. “Se torna imperioso que esta Casa Legislativa volte 
atrás, reconheça o erro e reestabeleça os direitos retirados do povo brasileiro”, disse. 

Maia afirmou que o texto retirou dos trabalhadores uma série de leis históricas, um 
conjunto de proteção que dava harmonia ao mundo do trabalho. 

 
A proposta altera diversos pontos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT, Decreto-

lei 5.452/43) e da Lei nº 6.019/74, que trata do trabalho temporário nas empresas, 
alterados pela reforma trabalhista. 
 

Jornada de trabalho 
A primeira mudança é limitar a jornada de trabalho diária em 8 horas e não 12 horas, 

com 36 horas de descanso, como atualmente. A jornada semanal ficaria em 40 horas 
e não mais 44 horas (ou 48 horas, com as horas extras). 
 

O tempo do trajeto entre casa e trabalho passa a ser computado para fins de jornada 
em caso como locais de difícil acesso ou sem transporte público. 

 
A rescisão do contrato de trabalho, pelo texto, volta a precisar da assistência de 
sindicato e do Ministério do Trabalho para ter validade. Esse ponto foi retirado pela 

reforma trabalhista. 
 

Demissão 
O texto limita a demissão sem justa causa para casos de dificuldades econômicas ou 
financeiras ou de reestruturação produtiva da empresa. A entidade precisa demonstrar 

as dificuldades e devem estar previstos limites da possibilidade de demitir em 
convenção ou acordo coletivo. 

 
Além da multa de 40% do valor depositado no FGTS do trabalhador, a proposta 
garante ao demitido sem justa causa mais 2% do FGTS por ano trabalhado. A 

demissão poderá ser declarada nula judicialmente, com ônus da prova ao empregador. 
O texto elenca dez hipóteses para proibir a dispensa arbitrária, como do empregado 

eleito para direção em comissão de prevenção de acidente e da gestante. 
 
Quem assumir posto de trabalhador demitido sem justa causa deverá ter a mesma 

remuneração. 
 

Sindicatos 
A proposta procura coibir condutas ‘anti-sindicais’ das empresas como interferir nos 
sindicatos ou condicionar o emprego à desfiliação sindical. O texto também assegura 

a eleição de representante sindical dos trabalhadores, nos moldes da comissão de 
representantes dos trabalhadores como previsto na lei atual. 

 
Terceirização 

A quarteirização, ou subcontratação de empresas terceirizadas fica proibida com o 
projeto. Além disso, o vínculo empregatício entre os terceirizados e a empresa 
tomadora de serviço é configurado, com repercussão sobre direitos trabalhistas e 

previdenciários. 
 

O texto também condiciona a empresa terceirizada a ter capital de, no mínimo, R$ 
250 mil com objeto social único. Atualmente, o capital mínimo é de R$ 10 mil, com 
possibilidade de atuação em diferentes áreas (como limpeza e segurança). 

 
Tramitação 

A proposta tramita em caráter conclusivo e será analisada pelas comissões de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público; e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania. 
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Autorizada cobrança de contribuição sindical mesmo após reforma 

trabalhista 

14/03/2018 – Fonte: Contabeis.com 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Em decisão liminar, a 75ª Vara do Trabalho de São Paulo garantiu o direito ao 
recolhimento da contribuição sindical a um sindicato da região, contrariando sete 
artigos da CLT (545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602) instituídos pela reforma 

trabalhista (Lei nº 13.467/2017). 
 

Segundo o juiz Daniel Rocha Mendes, uma lei ordinária não pode dispensar o 
recolhimento da contribuição sindical, “já que tal tipo de alteração depende de edição 
de lei complementar, sendo flagrante a inconstitucionalidade”. Em sua decisão, ele 

citou julgados do STF sobre o assunto. 
 

O magistrado determinou o recolhimento do imposto em favor do Sindicato dos 
Empregados em Empresas de Industrialização Alimentícia de São Paulo e Região, autor 
da ação. A cobrança equivale a um dia de trabalho de cada empregado da categoria e 

era obrigatória a todos os contratados celetistas até a aprovação da reforma. 
 

A decisão da 75ª VT/SP refere-se ao ano de 2018 e exige o recolhimento no mês de 
março quanto aos novos admitidos, independentemente de autorização prévia e 
expressa. Determina, ainda, que deve ser respeitado o percentual de 60% do desconto 

previsto no artigo 589 II da CLT. 
 

A audiência de julgamento está marcada para 16 de maio. Em caso de recurso, ele 
será julgado pelo Tribunal Pleno do TRT-2. 
 

(Processo 1000218-71.2018.5.02.0075)       
       

Litigância de má-fé 
Em outra decisão recente, o mesmo juiz Daniel Rocha Mendes, da 75ª VT/SP, 
condenou o Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado 

de São Paulo ao pagamento de R$ 10 mil por litigância de má-fé, uma vez que ajuizou 
quatro processos similares e não compareceu (nem seu advogado) a nenhuma das 

audiências. O magistrado determinou o arquivamento de todos esses processos, 
amparado no artigo 844 da CLT. 

 
(Processo 1000476-18.2017.5.02.0075) 
 

Fiea e Sinduscon orientam empresários sobre mudanças na legislação 

trabalhista 

14/03/2018 – Fonte: Globo.com 
 
Em vigor desde novembro último, a nova legislação trabalhista (Lei 13.467/2017) 

ainda é alvo de dúvidas entre empresários. E foi para esclarecê-las que a Federação 
das Indústrias do Estado de Alagoas (Fiea) trouxe a Maceió a gerente executiva de 

Relações de Trabalho da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Sylvia Lorena 
Teixeira de Sousa. 
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Nesta segunda-feira (12), durante encontros promovidos no Sindicato da Indústria da 
Construção Civil (Sinduscon) e na Casa da Indústria Napoleão Barbosa, ela explicou a 
empresários quais as principais mudanças. O tema da palestra foi "Modernização 

trabalhista: Principais avanços para a indústria". 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

"A nova lei trabalhista afeta todos os envolvidos no processo produtivo. É importante 
mostrar ao empresário o que é permitido ou não com as mudanças na legislação, que 
representam um grande avanço nas relações com os colaboradores, criando um 

ambiente trabalhista mais transparente e amigável", destacou o vice-presidente da 
Fiea, José da Silva Nogueira Filho, ao abrir a palestra, na sede da Fiea. 

 
É justamente a segurança jurídica que tornou a reforma trabalhista necessária, 
segundo Sylvia Lorena. Segundo ela, antes da nova lei, o arcabouço jurídico continha 

mais de 900 artigos da CLT, mais de 900 enunciados de jurisprudência do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), mais de 90 convenções ratificadas junto à Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), além de súmulas e enunciados dos Tribunais 
Regionais do Trabalho (TRTs). 
 

"Era uma lei trabalhista complexa, esparsa, que não era capaz de atender nem a 
empregadores e nem aos empregados, que não acompanhou as novas formas de 

trabalho", disse ela, ao citar o excesso de conflitos trabalhistas, com mais de 9 milhões 
de processos, diante de 48 milhões de trabalhadores no mercado formal em todo o 
Brasil, segundo os números oficiais. 

 
A gerente executiva da CNI disse ainda, que muito ainda precisa ser feito para o país 

avançar em termos de competitividade, como a redução da burocracia, investimentos 
em infraestrutura e a aprovação de outras reformas, como a tributária. Mas a reforma 
trabalhista, avalia, já contribui para de ampliar a competitividade e a segurança 

jurídica, além de ser um importante passo para diminuir a informalidade. 
 

Conforme Sylvia Lorena, um dos principais avanços é em relação às negociações 
coletivas, onde prevalece o negociado sobre o legislado. "Esta é a espinha dorsal da 

reforma trabalhista, pois fortalece o diálogo entre a empresa e o colaborador", 
explicou, ao acrescentar que a nova lei não retira direitos dos trabalhadores. 
 

Oposição e equipe econômica querem aprovar tributos a fundos exclusivos 

14/03/2018 – Fonte: DCI 

 
 
 

 
 

 
Em uma rara convergência em ano eleitoral, a equipe econômica do governo só conta 
com o apoio da oposição no Congresso para tentar evitar até o dia 8 de abril a perda 

de R$ 10,7 bilhões este ano. 
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A aliança inesperada é para tentar repor a medida provisória 806/2017, que garante 
a receita extra mas caduca nessa data. O texto original estabelece, a partir de junho 
próximo, a cobrança semestral do Imposto de Renda (IR) sobre os fundos exclusivos 

criados por pessoas físicas de alta renda, atingindo inclusive recursos já aplicados. 
 

Mas há uma firme disposição de deputados e senadores governistas de ignorar a 
recomendação do Planalto e votar com o relator da matéria, o também “governista” 

Wellington Roberto (PR-PB).  
 
Aprovado por 13 x 0 em comissão especial, sob os protestos da oposição, o parecer 

do relator fixou a cobrança semestral de IR apenas sobre rendimentos obtidos a partir 
de 1º de janeiro de 2019 e elimina a tributação sobre recursos já investidos. 

 
Pela legislação atual, o tributo é pago apenas no resgate das cotas ou na liquidação 
do fundo. Por isso, integrantes do mercado financeiro e grandes investidores fizeram 

pressão sobre os aliados do governo, inclusive o relator, e até sobre o presidente da 
Câmara e pré-candidato à Presidência, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para barrar a 

mudança.  
 
Eles alegam que houve impasse nas negociações entre a equipe econômica e os aliados 

pois o parecer que foi aprovado anula incremento na arrecadação ao inibir futuros 
investimentos nessa modalidade e deixar intacto o que já foi aplicado. 

 
O líder do governo no Congresso, deputado André Moura (PSC-SE), apontou que 
haverá negociação para tentar ajustar a MP no plenário, talvez até restituindo a 

previsão de cobrança de tributos em 2018.  
 

Mas admitiu a possibilidade de derrota anunciada do governo, com o apoio da base 
aliada. “Mas não é discussão fácil, existe muita resistência, parlamentares levantam 
questão de inconstitucionalidade”, disse. 

 
Esperança na oposição 

Em breve comunicado, o Ministério da Fazenda lamentou o texto aprovado: "A Fazenda 
acredita que o texto aprovado na comissão não corrige a tributação dos fundos". E, 
embora sem verbalizar, espera que os parlamentares da oposição consigam virar a 

situação em favor do Planalto.  
 

Um dos apoiadores do texto original da MP é o deputado Henrique Fontana (PT-RS). 
Na comissão mista que analisou a MP, ele apresentou requerimento para adiar a 
votação por até 24 horas, mas o pedido nem sequer foi analisado pelo colegiado. 

 
Em compensação, durante a mesma votação, Moura argumentou que o requerimento 

de Fontana deveria ser declarado prejudicado porque o adiamento na votação 
implicaria problemas de prazo na tramitação da MP 806/2017.  

 
Fontana, que defendeu a votação do texto original enviado pelo governo, argumentou 
que o prazo para análise da MP no plenário da Câmara vai até segunda (19), o que 

daria uma margem para maiores discussões na comissão. Ainda não há previsão de 
votação da MP. 

 
"Seria interessante o líder do governo explicar por que ele abre mão do texto que 
aumenta a arrecadação do governo", provocou Fontana. A reposição do texto original 

da MP encontra eco no líder da Minoria, deputado José Guimarães (PT-CE), que tem 
como uma das prioridades neste primeiro semestre a mudança nas regras tributárias 

com o objetivo de aumentar o peso do ônus sobre os mais ricos. 
 
“Os municípios estão sufocados”, argumenta Guimarães. “Precisamos de uma reforma 

tributária que privilegie uma melhor repartição dos recursos e que estabeleça um 
processo progressivo de tributação das grandes fortunas”, afirmou a liderança petista. 



Na explicação do advogado tributarista Rafael Serrano, integrante do escritório CSA – 
Chamon Santana Advogados, o relatório aprovado na comissão mista protege os 
investidores em razão da preservação das regras atuais sobre recursos bilionários 

aplicados.  
 

“Há, porém, uma legitimidade na taxação dos fundos exclusivos porque são de pessoas 
físicas de alta renda que devem sofrer tributação que incide sobre os fundos abertos 

de investimentos”, comparou o advogado. 
 

Greve foi encerrada na maioria do país, dizem Correios 

14/03/2018 – Fonte: G1 
 

Segundo a estatal, 24 dos 32 sindicatos decidiram encerrar a paralisação, e 
91% do efetivo total trabalhou normalmente nesta terça-feira (13). 
 

A greve dos funcionários dos Correios foi encerrada na maior parte do país, segundo 
comunicado divulgado na noite desta terça-feira (13) pela estatal.  

 
Segundo os Correios, até as 18h, 24 dos 32 sindicatos de trabalhadores que haviam 
aderido à paralisação iniciada na noite de domingo (11) decidiram encerrar o 

movimento. Outros 4 sindicatos não paralisaram as atividades. "Hoje 96,5 mil 
empregados (o equivalente a 91% do efetivo total dos Correios) trabalharam 

normalmente", informou a aestatal.  
 
A empresa informou ainda que na tarde desta terça-feira o Tribunal Superior do 

Trabalho (TST) determinou a manutenção de efetivo mínimo de 80% dos 
trabalhadores em cada unidade, enquanto durar a greve.  

 
Em comunicado, a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e 
Telégrafos e Similares (Fentect) disse que orientou pela volta ao trabalho nesta 

quarta-feira (14), mantendo o estado de greve.  
 

Segundo a Fentect, as medidas adotadas pela direção da estatal demonstram a 
"intenção clara de privatizar" os Correios.  
 

"Toda a postura da gestão da estatal demonstra a incompetência administrativa, na 
tentativa de acabar com o caráter social da empresa, buscando a sustentabilidade com 

base apenas no lucro. Enquanto isso, estão precarizando os Correios, sem investir em 
mais empregos, promovendo demissões incentivadas e sobrecarregando quem se 
encontra na ativa", diz a nota.  

 
TST autoriza Correios a cobrar mensalidade de plano de saúde 

Na véspera, o TST decidiu autorizar a cobrança de mensalidade dos funcionários da 
estatal e de seus dependentes. Pela decisão, o valor da mensalidade dependerá da 

renda do trabalhador.  
 
Segundo a estatal, os custos do plano de saúde dos trabalhadores representam 10% 

do faturamento dos Correios, ou uma despesa da ordem de R$ 1,8 bilhão ao ano.  
 

Greve nos Correios termina, mas categoria pode voltar a parar a qualquer 
momento 

14/03/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
Trabalhadores dos Correios decidiram pelo fim da greve na tarde desta terça-feira, 13, 

após decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinar que empregados 
pagarão parte do plano de saúde e exigir a volta ao trabalho de 80% dos carteiros.  
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“Uma greve com 20% do pessoal não atende ao objetivo do movimento. Achamos 
melhor recuar estrategicamente e nos reorganizar”, disse o secretário-geral da 
Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios (Fentect), Jose Rivaldo da Silva. 

 
Contrariada, a Federação determinou o fim da greve nacional no fim da tarde, mas 

defende que o TST pode ter aberto um “precedente perigoso” para outras categorias 
de trabalhadores por ter desrespeitado acordo coletivo ao determinar o pagamento de 

uma parcela do plano de saúde pelos carteiros. 

 

A Federação argumenta que o TST julgou uma cláusula social – o benefício de saúde 
– como sendo uma “questão econômica sem que houvesse comum acordo entre as 
partes”. “Amanhã, a empresa pode cortar outros benefícios, como a alimentação”, 

argumenta o secretário-geral da Fentect. 
 

Apesar das críticas, a Federação reconhece que houve “recuo mínimo” do TST ao 
permitir manter pais e mães dos empregados no plano de saúde até 31 de julho de 
2019 com base nas regras antigas. 

 
Diante do debate sobre eventual privatização dos Correios, a Federação diz que será 

mantido estado de greve e a categoria pode interromper o trabalho “a qualquer 
momento contra a privatização ou outro ataque que se coloque na ordem do dia”. 
Enquanto isso, a Federação diz que deve ser intensificada a preparação da campanha 

salarial esperada para começar em julho. 
 

Balanço dos Correios indicava que 24 dos 32 sindicatos de trabalhadores da empresa 
que aderiram à greve já tinham decidido pelo retorno ao trabalho às 18h da terça-
feira. Segundo a empresa, o grupo representa 96,5 mil empregados – o equivalente a 

91% do efetivo dos Correios. 
 

Número de milionários volta a crescer no Brasil 

14/03/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

O número de milionários no Brasil volta a subir, depois de um período de queda que 
coincidiu com a recessão no Brasil. Num informe publicado nesta terça-feira, 13, a 

consultoria Knight Frank apontou que o País contava ao final do ano passado com 43,7 
mil pessoas com uma fortuna superior a US$ 5 milhões.  
 

Em 2012, o total de milionários brasileiros somava 58,3 mil pessoas. Mas o número 
caiu para 34 mil em 2016, em parte também por conta da desvalorização do dólar. A 

recuperação de 28% em apenas um ano deu ainda uma indicação aos especialistas de 
que essa tendência de alta pode ser mantida e que, até 2022, 54,7 mil brasileiros 
poderão ser considerados como milionários.  

 
O número de brasileiros com uma fortuna acima de US$ 50 milhões também cresceu. 

Eles eram 3,2 mil em 2012. Mas o total caiu para 1,8 mil em 2016. Ao final do ano 
passado, essa taxa já era de 2,3 mil.  

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/numero-de-milionarios-volta-a-crescer-no-brasil/


No mundo, o aumento de milionários foi de 9% em 2017, atingindo um total de 2,5 
milhões de pessoas. Uma das expansões mais fortes foi a dos russos, com uma alta 
de 30%, chegando a 38 mil.  

 
Em termos regionais, a América do Norte continua liderando em número de ricos, com 

44 mil pessoas com uma renda superior a US$ 50 milhões. Mas a Ásia já superou a 
Europa na segunda colocação, com 35,8 mil pessoas nessa situação financeira. Até 

2022, o continente asiático deve se aproximar aos números dos americanos.  
 
A previsão é de que o número de “ultra-ricos” na China dobre em apenas cinco anos. 

Hoje, são 207 mil pessoas com ativos acima de US$ 5 milhões. Em 2022, esse número 
irá superar a marca de 425 mil.  

 
Os americanos, porém, continuarão a liderar, com 1,1 milhão de pessoas nessa 
categoria.  

 
O estudo que aponta para um mercado em expansão para a gama de luxo e imobiliário 

não faz qualquer tipo de referência à concentração de renda, denunciada por ONGs 
como Oxfam e outras nos últimos anos. 
 

Mensalidades escolares ajudam a reduzir inflação dos mais ricos em fevereiro 

14/03/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
A inflação das famílias de baixa renda continuou abaixo da variação de preços das 
famílias com renda mais alta no mês de fevereiro, informou o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea) nesta terça-feira.  
 

Mas os preços para a parcela mais rica da população sofreram um recuo mais 
expressivo no ritmo de crescimento no mês passado, se comparado ao mesmo mês 
de 2017, puxado pelas mensalidades escolares.  

 
Segundo o Indicador Ipea de Inflação por Faixa de Renda, a alta de preços das famílias 

mais pobres foi de apenas 0,08% em fevereiro, contra 0,09% em fevereiro de 2017, 
enquanto a inflação das famílias mais ricas subiu 0,66%, contra 0,78% em fevereiro 
do ano passado.  

 
“O reajuste das mensalidades escolares, ocorrido em fevereiro, impacta mais 

fortemente os mais ricos, pois a maioria dos alunos matriculados na rede privada de 
ensino pertence a essa faixa de renda”, explicou em uma nota Maria Andreia Lameiras, 
técnica de planejamento e pesquisa do Ipea e autora do estudo.  

 
Os reajustes das mensalidades escolares em 2018 (7%, em média, nos ensinos 

infantil, fundamental e médio) ficaram cerca de dois pontos porcentuais abaixo do 
registrado no ano passado, informou o Ipea.  

 
Com esses resultados, nos dois primeiros meses de 2018 a inflação das famílias de 
renda menor correspondeu a quase um terço da registrada na classe de renda mais 

alta, informou o instituto. 
 

Entre as famílias de renda muito baixa, a inflação recuou entre os dois primeiros meses 
do ano – havia sido de 0,23% em janeiro -, puxada pela redução de preços dos 
alimentos.  

 
“Desde o início de 2017, estamos com um comportamento muito favorável para o 

grupo alimentício. E como os mais pobres dedicam uma parcela maior de sua renda 
para esse o grupo, o impacto nessa faixa é maior”, afirma Lameiras.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/mensalidades-escolares-ajudam-a-reduzir-inflacao-dos-mais-ricos-em-fevereiro/


O Indicador Ipea de Inflação por Faixa de Renda é calculado com base nas variações 
de preços de bens e serviços pesquisados pelo Sistema Nacional de Índice de Preços 
ao Consumidor (SNIPC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

Melhora no rendimento da população faz varejo crescer em janeiro, diz IBGE 

14/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Alta foi de 0,9% na comparação mensal e de 3,2% na base anual   
 
Após recuar 0,5% em dezembro na comparação mensal, o volume de vendas do varejo 

brasileiro cresceu 0,9% em janeiro, ante o mês anterior, informou o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta terça-feira (13). 

 
Em relação a janeiro de 2017, na série sem ajuste sazonal, a alta foi de 3,2%, o 
décimo resultado positivo nessa base de comparação, de acordo com a Pesquisa 

Mensal do Comércio.  O acumulado nos últimos 12 meses subiu 2,5%. 
 

A expectativa em pesquisa da agência Reuters era de alta de 0,60% na base mensal 
e de avanço de 2,5% sobre um ano antes. 
 

Na comparação com 2017, 6 dos 8 setores do varejo tiveram alta. O maior impacto 
no indicador veio do segmento de supermercado, que inclui produtos alimentícios, 

bebidas e fumo e cresceu 3,1%. 
 
O resultado pode ser explicado pela melhora no rendimento da população e pela baixa 

inflação, aponta Isabella Nunes, gerente da pesquisa. "O aumento da massa de 
rendimentos reais e a redução sistemática dos preços na alimentação no domicílio 

foram os principais fatores para o desempenho positivo do setor." 
 
Segundo Nunes, outro segmento impulsionado pela melhora nos rendimentos foi o de 

artigos de uso pessoal e doméstico, que cresceu 10,5% —a  categoria contempla lojas 
como de departamentos, joalherias, artigos esportivos e brinquedos. 

 
"Há um incremento nas vendas e o comércio se mantém em trajetória ascendente. O 
ritmo das vendas ainda é gradual visto que nos últimos meses ele subiu e desceu com 

uma certa frequência. Mas a trajetória é positiva", resumiu a economista do IBGE 
Isabella Nunes. 

 
A trajetória de recuperação pode estar associada ainda à redução da taxa de juros e 
à maior disponibilidade de crédito para pessoas físicas, disse Nunes. 

 
O setor de combustíveis e lubrificantes caiu 4%, com os preços dos combustíveis 

acima da variação média, avaliou a gerente. 
 

Conta de luz ficará até 21,15% mais cara em cidades do interior de SP, MG e 
PR atendidas pela CPFL 

14/03/2018 – Fonte: G1 

 
Reajustes foram aprovados nesta terça pela Aneel e começam a valer a partir 

de 22 de março. 
 
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira (13) aumento 

nas contas de luz de consumidores atendidos por distribuidoras do grupo CPFL, que 
em 2018 foram unificados como CPFL Santa Cruz.  

 
Os reajustes médios variam de 3,40% a 21,15% e as empresas podem começar a 
cobro-los a partir de 22 de março. Veja o reajuste médio por empresa do grupo:  
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 CPFL Mococa: 3,40% 
 CPFL Jaguari: 21,15% 
 CPFL Leste Paulista: 7,03% 

 CPFL Sul Paulista: 7,5% 
 CPFL Santa Cruz: 5,32% 

 
Para os consumidores residenciais comércios, o reajuste médio será de 17,6% para os 

consumidores da Jaguari; 5,39% para os da Mococa; 6,48% para os da Leste Paulista; 
4,04% para os da Sul Paulista; e 5,14% para os da Santa Cruz.  
 

Já o reajuste médio para os consumidores indústrias será de 23,59% para a Jaguari; 
8,39% para a Leste Paulista; 14,94% para a Sul Paulista e de 5,72% para a Santa 

Cruz. A tarifa de alta tensão da Mococa terá uma redução de 1,81%.  
 
A CPFL Energia anunciou no início do ano a unificação de suas concessionárias CPFL 

Santa Cruz, CPFL Jaguari, CPFL Mococa, CPFL Leste Paulista e CPFL Sul Paulista, que 
passaram a se chamar CPFL Santa Cruz. A empresa atende a 445 mil unidades em 45 

cidades no interior dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná.  
 
O reajuste das distribuidoras do grupo CPFL segue a tendência de reajustes propostos 

pela Aneel em 2018, com índices bem acima da inflação de 2017 e da inflação prevista 
para 2018.  

 
Um levantamento da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de 
Energia e de Consumidores Livres (Abrace), feito a pedido do G1, indicou que, entre 

2014 e 2017, a tarifa média dos consumidores residenciais acumulou alta média 
31,5% no país e que a estimativa é de que, ao final de 2018, o aumento acumulado 

chegue a 44%.  
 
O encarecimento da conta de luz nos últimos quatro anos superou a inflação 

acumulada no período, de 28,86%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatísticas (IBGE).  

 

Aumento da Light reforça tendência de ajuste alto mas não muda quadro de 
inflação 

14/03/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

O reajuste para consumidores residenciais da Light aprovado pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) deve ter impacto de até 0,05 ponto porcentual na inflação 
medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre março e 

abril, conforme cálculos feitos por analistas a pedido do Broadcast, serviço de notícias 
em tempo real do Grupo Estado.  

 
Ainda que mais elevado que o previsto, os especialistas ponderam que o aumento não 

deve provocar alteração nas expectativas para a inflação de 2018, que seguem abaixo 
de 4,00%.  
 

Segundo os analistas, as surpresas de alívio nos preços de alimentos neste início de 
ano é um dos fatores que podem limitar avanço da inflação deste ano, assim como a 

permanência da bandeira verde nas contas de luz, que não tem cobrança extra aos 
consumidores.  
 

Nesta terça, a Aneel autorizou reajuste médio de 10,36% nas tarifas da Light, que 
atende a 3,8 milhões de unidades consumidoras no Rio de Janeiro e outros 30 

municípios do Estado.  
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Para consumidores conectados à alta tensão, o aumento será de 13,40%, e para a 
baixa tensão, a alta será de 9,09%. Para consumidores (B1), classe residencial, a 
elevação será de 9,35%. Os aumentos passam a vigorar nesta quinta-feira, 15.  

 
A analista Izabel Faez, da LCA Consultores, diz que esperava um aumento de cerca de 

8,30% nas tarifas da Light, na comparação com reajuste autorizado de 9,35% para os 
consumidores residenciais.  

 
Contudo, ela pondera que a elevação não altera a projeção para o IPCA deste ano, 
que prossegue em 3,8%. “Como ficou perto, não muda as estimativas, não altera a 

dinâmica de inflação favorável”, avalia, ao estimar impacto de 0,04 ponto porcentual 
no IPCA deste ano.  

 
“Por hora, a alta não altera nossa projeção para inflação, mas adiciona preocupação 
em relação aos próximos reajustes das outras elétricas. Veio maior e está acima da 

inflação”, avalia o economista Leonardo França Costa, da Rosenberg Associados, que 
mantém estimativa de 3,50% para a inflação fechada deste ano.  

 
“Os preços de Alimentação estão indo muito bem, no sentido de surpreenderem para 
baixo”, completa, justificando a manutenção da estimativa de IPCA. Depois de fechar 

2017 em 2,95%, a inflação acumulada em 12 meses até fevereiro de 2018 é de 2,84%.  
 

“Ainda estamos com 4,1%, mas vamos revisar por causa de alimentos muito baixos 
em fevereiro”, acrescenta o analista Everton Carneiro, da RC Consultores.  
 

Segundo o economista Wellington Ramos, da Austin Rating, o impacto estimado do 
reajuste da distribuidora energética do Rio é de 0,05 ponto porcentual. Por isso, diz, 

a projeção para o IPCA de março passou para 0,26%. “Porém, para o ano não muda. 
Continua em 3,8%”, diz. Se a estimativa for confirmada, ainda ficará um pouco abaixo 
do IPCA de fevereiro, que fora de 0,32%.  

 
Considerando o aumento de 9,09% para consumidores de baixa tensão, o economista-

sênior do Haitong Banco de Investimento do Brasil, Flávio Serrano, estima elevação 
de 0,03 ponto porcentual no IPCA dividida entre este mês e abril.  
 

Como o impacto é pequeno e o economista já colocava em suas planilhas alta na faixa 
de 7% para o reajuste da Light, Serrano manteve suas projeções preliminares para a 

inflação deste mês (0,15%) e do mês que vem (0,40%), assim como do ano (3,90%).  
 
“O ponto mais importante desse aumento da Light é que está reforçando os reajustes 

mais altos de energia do que era imaginado. O que deve ‘salvar’ os preços de energia 
este ano é a bandeira, que pode ficar verde a maior parte do tempo e até terminar 

nesse nível”, avalia o economista do Haitong.  
 

Segundo França Costa, da Rosenberg, o que de certa forma tem limitado mais 
encarecimento na conta de luz dos brasileiros é o fato de a bandeira em vigor ser a da 
cor verde. “Se mudar, tende a alterar o cenário. Além disso, estamos esperando para 

ver quanto será o reajuste da Cemig”, afirma.  
 

Na semana passada, a Aneel propôs reajuste médio de 25,87% nas tarifas da Cemig, 
o que surpreendeu o mercado, que esperava um aumento menor. Se essa alta for 
aprovada, o impacto no IPCA estimado é de até 0,10 ponto porcentual na inflação 

deste ano. Por enquanto, a Rosenberg e o Haitong esperam altas de 4,5% e de 6,0%, 
respectivamente, para energia no IPCA deste ano após 10,35% em 2017.  

 
Dentre as três principais participações na composição do IPCA, São Paulo é a capital 
que tem a maior peso, de 30,7%, seguida por Rio de Janeiro (12,1%) e Belo Horizonte 

(10,9%). 
 



Correção: Corrupção não é mais tabu, diz Marisol Argueta do Fórum 

Econômico da AL 

14/03/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
A nota enviada anteriormente contém uma incorreção. O correto é “polarização 

dogmática” e não “popularização”, como seguiu. Segue nota corrigida:  
 

Em conferência de imprensa para falar sobre o Fórum Econômico Mundial América 
Latina, que começa nesta quarta-feira, 14, na capital paulista, a chefe de Estratégia 
Regional do evento, Marisol Argueta de Barillas, disse que é preciso reconhecer a 

cooperação internacional entre países contra a corrupção.  
 

“Creio que o tema da corrupção não é mais tabu, a sociedade civil já não tolera mais 
a corrupção”, disse a diretora, em entrevista a jornalistas no Palácio dos Bandeirantes, 
ao lado do governador Geraldo Alckmin e do prefeito João Doria.  

 
“Creio que é momento importante de reconhecer a cooperação internacional em temas 

de corrupção.”  
 
Há “muitos modelos importantes” para seguir na luta contra a corrupção na América 

Latina, reforçou. “Parte da agenda que vamos tratar é como podemos construir uma 
agenda de valores para fugir da polarização dogmática que não tem permitido que a 

América Latina avance”, continuou.  
 
Geraldo Alckmin, em sua declaração à imprensa, defendeu a existência de instituições 

fortes no País e disse que o Brasil “está dando um exemplo de investigação, trabalho 
e apuração” contra a corrupção.  

 
Ele afirmou que uma reforma política é “essencial” para combater as causas do 
problema. 

 

Temer: se até setembro as coisas se tranquilizarem no Rio podemos aprovar 
reforma 

14/03/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

O presidente da República, Michel Temer, afirmou nesta terça-feira, 13, que a 
intervenção das Força Armadas no Rio de Janeiro poderá não ser mais necessária em 

setembro e que, por isso, a discussão sobre a reforma da Previdência no Congresso 
poderia ser retomada nesse mês.  
 

“Acho que até setembro as coisas possam estar mais tranquilas no Rio”, disse o 
presidente, durante evento da Federação das Associações Comerciais de São Paulo.  

 
“Se até setembro as coisas se tranquilizarem no Rio de Janeiro, podemos aprovar a 

reforma da Previdência”, acrescentou.  
 
Para Temer, a intervenção no Rio foi necessária porque há no Brasil um direito fora do 

Estado. Ele afirmou também que a medida tem o apoio de 84% da população e citou 
a criação do Ministério da Segurança Pública.  

 
“O Rio é uma vitrine, de modo que se enfrentarmos o problema lá, resolvemos o resto 
do País”, disse. 

 
 

 
 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/correcaocorrupcao-nao-e-mais-tabu-diz-marisol-argueta-do-forum-economico-da-al/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/correcaocorrupcao-nao-e-mais-tabu-diz-marisol-argueta-do-forum-economico-da-al/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/temer-se-ate-setembro-as-coisas-se-tranquilizarem-no-rio-podemos-aprovar-reforma/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/temer-se-ate-setembro-as-coisas-se-tranquilizarem-no-rio-podemos-aprovar-reforma/


Índice de empresas pequenas lidera desempenho na Bolsa em 2017 

14/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Maioria dos gestores desses fundos conseguiu superar seus índices de 
referência, diz estudo  

 

  
 
Empresas de menor valor de mercado, como a construtora Even, a CVC e a Raia 

Drogasil, tiveram melhor desempenho do que as que têm maior porte, como Vale e 
Itaú Unibanco, mostra levantamento da S&P Dow Jones Indices –divisão da S&P Global 
Ratings– publicado nesta terça-feira (13). 

 
O estudo mostra que o índice S&P Brazil MidSmallCap, que tem na carteira empresas 

de menor valor de mercado, avançou 37% no ano passado. 
 
Como comparação, o índice small caps da Bolsa subiu 49,4% no mesmo período. 

 
O índice S&P Brazil LargeCap, que têm empresas com maior valor de mercado, subiu 

25%. O levantamento comparou o desempenho de cinco categorias de fundos 
brasileiros durante o ano. 
 

Phillip Brzenk, diretor global de pesquisa e design da S&P Dow Jones Indices, avalia 
que os gestores de fundos ativos —aqueles que exigem mais trabalho dos 

gestores— que focaram em segmentos de determinados portes tiveram desempenho 
melhor que gestores de fundos mais amplos. 
 

"Talvez o tamanho menor do segmento, e, portanto, menor número de ações, deem 
aos gestores a habilidade de ter expertise ou entendimento maior de ações individuais 

—portanto, eles potencialmente têm melhores habilidades para selecionar ações", diz.  
 
Ele lembra que o segmento de empresas de menor capitalização tem menos cobertura 

de analistas, menos informações e menos liquidez que as ações das empresas de 
maior valor. "Na teoria, isso significa que há um potencial maior para retorno excessivo 

—mas também significa potencial para perdas maiores—, se gestores conseguirem 
tirar vantagem disso", explica. 

 
O índice S&P Brazil BMI, que representa a Bolsa brasileira de forma mais ampla, 
avançou 28%, em linha com o comportamento do Ibovespa, que, no ano passado, se 

valorizou 26,9%. 
 

GESTÃO ATIVA 
O levantamento avaliou ainda o desempenho de fundos com gestão ativa no ano. 
Esses fundos costumam cobrar taxas de administração maiores por causa do trabalho 

que os gestores têm. Eles também cobram um percentual sobre a performance que 
superar o índice de referência. 

 
O desempenho dos gestores desses fundos em 2017 foi melhor que o de 2016.  
No ano passado, 25,5% dos gestores conseguiram superar o S&P Brazil BMI, contra 

18% em 2016.  
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Os gestores de fundos formados por pequenas e médias empresas voltaram a se 
destacar. A maioria (52,86%) conseguiu bater o índice de referência S&P Brazil 
MidSmallCap. No caso das grandes empresas, 52,58% tiveram desempenho superior 

ao do S&P Brazil LargeCap. 
 

Em 2016, esses percentuais eram de, respectivamente, 30,12% e 2,2%. 
No longo prazo, ainda é difícil superar os indicadores. Em cinco anos, só 18,33% dos 

gestores tiveram desempenho maior que o do índice S&P Brazil BMI. No caso das 
grandes empresas, o percentual cai para 9,17%. 
 

Na renda fixa, com a queda da taxa de juros Selic, poucos gestores conseguiram o 
indicador de referência. Entre os que têm na carteira títulos de dívida corporativa, só 

15,5% bateram o índice de referência no ano passado. O percentual recua para 10,1% 
para papéis públicos.  
 

Siemens anuncia investimento de 1 bilhão de euros no Brasil nos próximos 5 

anos 

14/03/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 
O presidente da Siemens no Brasil, André Clark, anunciou que o conglomerado alemão 

triplicará seus investimentos no Brasil para 1 bilhão de euros nos próximos cinco anos. 
O executivo fez o anúncio durante cerimônia de assinatura de um acordo de 

entendimento entre a empresa e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex Brasil) na sede da Associação Comercial de São Paulo (ACSP).  
 

O evento foi acompanhado pelo presidente da República, Michel Temer, que antes 
havia falado por 52 minutos na Cerimônia de Abertura da Plenária da Federação das 

Associações Comerciais do Estado de São Paulo.  
 
O acordo de entendimento assinado entre a Siemens e a ApexBrasil coloca a agência 

brasileira como um facilitador dos investimentos da empresa germânica no Brasil. Será 
o ponto contato do conglomerado alemão com todos os grandes setores produtivos no 

Brasil.  
 
Clark disse ainda acreditar que a Siemens e suas coligadas em todo o mundo poderão 

trazer para o Brasil algo como 50 bilhões de euros. Hoje os investimentos da Siemens 
no Brasil remontam 6 bilhões de euros.  

 
O executivo disse também que o investimento de 1 bilhão de euros previsto para os 
próximos cinco anos será endereçado para três áreas: gargalos na infraestrutura, em 

especial em projetos de energia elétrica, compartilhamento de conhecimentos e 
parcerias com universidades.  

 
“É importante dividirmos esse conhecimento com os jovens”, disse acrescentando que 

não há motivos para o Brasil ter o mesmo crescimento da China e da índia. De acordo 
o presidente da Siemens, hoje o Brasil cresce à razão de 2,5%, mas esse número pode 
ser invertido para 5,2%. “É isso que o Brasil merece e nós vamos ajudar nisso”, disse 

Clark. 
 

FGV/Icomex: balança comercial teve superávit de US$ 7,7 bi no 1º bimestre 
do ano 

14/03/2018 – Fonte: Em.com 

 
O superávit da balança comercial foi de US$ 7,7 bilhões no primeiro bimestre do ano, 

resultado superior ao registrado no mesmo período de 2017, quando estava em US$ 
7,3 bilhões. Os dados são do Indicador do Comércio Exterior (Icomex), divulgado nesta 
quarta-feira, 14, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). 
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Em termos de valor, as exportações cresceram 12,9% no primeiro bimestre em relação 
ao mesmo período do ano passado, enquanto as importações aumentaram 15,1%. A 
corrente de comércio alcançou US$ 61 bilhões, o melhor resultado desde o acumulado 

no ano até fevereiro de 2015. 
 

"Apesar dos resultados similares entre os dois primeiros bimestres de 2017 e 2018 
esperamos que ao longo do ano o saldo comercial tenda a recuar com a retomada do 

crescimento econômico, embora se mantenha a previsão de um superávit comercial 
ao redor de US$ 50 bilhões", avaliou Lia Valls, pesquisadora do Instituto Brasileiro de 
Economia da FGV (Ibre/FGV) em nota. 

 
O Icomex tem como objetivo contribuir para a avaliação do nível de atividade 

econômica do País, por meio da análise mais aprofundada dos resultados das 
importações e exportações. 
 

Entre as exportações, a principal contribuição para o avanço foi das manufaturas, 
resultado influenciado pela exportação de uma plataforma de petróleo em fevereiro. 

No caso das importações, o destaque foi o desempenho de bens de capital, 
confirmando a expectativa de melhora no crescimento econômico este ano. 
 

O aumento no valor exportado em 2018 é explicado pelo comportamento dos preços, 
que cresceram 13%, enquanto o volume recuou 0,3%. Em relação às importações, os 

preços também lideraram o crescimento, mas o volume também registrou aumento 
de 1,4%. 
 

EUA têm critérios para livrar países de sobretaxas e Brasil avalia opções 

14/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Governo Trump apresenta contrapartidas para União Europeia que indicam 
caminho a seguir  

  
 
O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, e o ministro do Desenvolvimento, 

Marcos Jorge de Lima, reúnem-se na manhã desta quarta-feira (14) para discutir 
formas de barganhar a exclusão do Brasil das novas tarifas americanas sobre aço e 
alumínio, que entram em vigor 23 de março. A presença do presidente Michel Temer 

não foi confirmada. 
 

EUA têm dado pistas sobre como conduziram a negociação e os brasileiros estão 
atentos. Segundo reportagem do site Político e apuração da Folha, o escritório 
comercial dos EUA determinou critérios para retirada de países europeus da lista de 

tarifas, que podem ser semelhantes a exigências para o Brasil, que nem sequer foi 
informado sobre possíveis critérios para negociação. 

 
Uma das exigências é que o parceiro comercial participe dos foros globais sobre 

excesso de capacidade de produção de aço --algo que o Brasil já faz. Outra é que o 
país exportador não seja usado para triangulação pela China, ou seja, que não funcione 
como ponto de reexportação de aço chinês, o que não ocorre no Brasil. 

 
Outro critério para negociar a exclusão das tarifas é que os países europeus apoiem 

os EUA em ações antidumping e antissubsídios na OMC. O Brasil rejeita esse 
alinhamento automático. 
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E o critério mais polêmico é a criação de uma cota de exportação isenta de tarifas, 
baseada no histórico de volumes exportados por cada país.  
 

Na realidade, trata-se de "restrições voluntárias de exportação" a serem adotadas 
pelos países, que são ilegais segundo a OMC, mas podem ser a única maneira de 

manter parte do mercado americano. O Brasil se opõe a isso. Por fim, os EUA 
analisariam se o país é um parceiro em segurança, como é o caso dos membros da 

OTAN (aliança militar de países do Atlântico Norte). 
 
OPÇÕES BRASILEIRAS 

Entre as opções já em análise no Brasil está a formação de uma coalizão com a Coreia 
do Sul, Japão e China para contestar a medida na OMC (Organização Mundial do 

Comércio). Já existem conversas nesse sentido.  
 
O objetivo seria pressionar os americanos, mais do que confiar na capacidade da OMC 

de fazer valer a decisão, uma vez que a discussão poderia demorar mais de 4 anos e 
os EUA poderiam simplesmente ignorá-lo. 

 
Além disso, estuda-se usar como moeda de troca a eliminação da cota para importação 
de etanol e abrir a cota de importação de trigo, que são reivindicações americanas.  

 
O Brasil havia retirado a tarifa de importação sobre o etanol em 2010, e, no ano 

seguinte, expirou a taxa imposta pelos americanos ao produto brasileiro. No ano 
passado, diante da decisão dos EUA de barrarem a carne brasileira e sob pressão dos 
usineiros, o Brasil impôs uma tarifa de 20% na importação de etanol para volumes 

que excederem a cota de 600 milhões de litros ao ano. 
 

No caso do trigo, o Brasil avalia a isenção de tarifa de importação do cereal para uma 
cota de 750 mil toneladas do produto de fora do Mercosul, que favoreceria EUA e 
Rússia. 

 
As duas concessões, porém, são pequenas diante do valor da exportação brasileira de 

aço para os EUA --a cota total do trigo equivale a US$ 140 milhões, sendo que o valor 
das exportações de aço para os EUA é de quase US$ 3 bilhões. 
 

O governo ainda poderia condicionar a entrada em vigor do acordo Céus Abertos, que 
liberaliza rotas aéreas no Brasil e é um pleito americano. O acordo ficou 6 anos parado 

na Casa Civil e 18 meses no Congresso e foi aprovado na semana passada. 
 
Uma terceira via seria a diplomacia presidencial. Vários chefes de Estado já 

telefonaram para o presidente Donald Trump para pedir que seus países sejam 
poupados das tarifas. 

 
O argentino Mauricio Macri ligou para Trump na semana passada e o líder americano 

teria se comprometido a avaliar o pedido dos argentinos, que exportam só US$21,5 
milhões em aço e US$ 494,6 milhões em alumínio. 
 

Para observadores em Washington, um telefonema d Temer a Trump seria essencial 
neste momento, atentando para o fato de que o líder americano é particularmente 

suscetível à lisonja. 
 
Enquanto isso, o Instituto Aço Brasil coordena-se com consumidores americanos de 

aço brasileiro para que eles façam uma contestação da medida junto ao departamento 
de Comércio. 

 
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. 

 



ESTRATÉGIAS 
O que o Brasil estuda fazer 
QUEIXA EM BLOCO 

Formação de uma coalizão com a Coreia do Sul, o Japão e a China para contestar a 
medida na OMC (Organização Mundial do Comércio) 

MOEDA DE TROCA 
Oferecer eliminação da cota para importação de etanol e abrir a cota de compra de 

trigo, que são reivindicações americanas 
CÉUS ABERTOS 
Condicionar a entrada em vigor do acordo que liberaliza as rotas aéreas entre Brasil e 

EUA, outro pleito americano. O acordo ficou seis anos parado na Casa Civil e 18 meses 
no Congresso e foi aprovado na semana passada. 

 

Azevêdo diz que sobretaxação do aço tem impacto sobre exportações 

brasileiras 

14/03/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

A decisão dos Estados Unidos de sobretaxar suas importações de aço vai afetar as 
exportações brasileiras, disse nesta segunda-feira, 13, o diretor-geral da Organização 
Mundial do Comércio (OMC), Roberto Azevêdo. “Evidente que uma medida dessa 

natureza terá impacto sobre as nossas exportações”, afirmou ele, após reunir-se com 
o presidente Michel Temer.  

 
Ele contou que, na conversa, falaram das várias alternativas para lidar com a situação.  
 

“O Brasil está aberto para o diálogo, para uma tentativa de entendimento com os 
norte-americanos”, disse. O mecanismo de solução de controvérsias da OMC é um dos 

instrumentos que podem ser utilizados. “O governo não exclui essa possibilidade, mas 
estuda várias alternativas”, informou. Até o momento, disse ele, nenhum país 
formalizou pedido para acionar tal mecanismo no caso da sobretaxa dos EUA ao aço e 

ao alumínio.  
 

Segundo Azevêdo, o governo brasileiro está muito atento aos possíveis 
desdobramentos da medida. Ele acrescentou que o setor siderúrgico é muito 
importante para a economia de vários países. “Ouvi a mesma coisa que vocês ouviram: 

que medidas norte-americanas podem encontrar contramedidas sendo adotadas por 
outros países”, disse.  

 
“Acho importante que as regras multilaterais sejam observadas. A ação unilateral 
tende a provocar reação. E esse processo leva a guerras comerciais que não são de 

interesse de ninguém e onde só há perdedores.”  
 

Azevêdo evitou falar sobre a compatibilidade da sobretaxa dos EUA às importações de 
aço e alumínio com as regras multilaterais. “É coisa difícil de falar. Eu mesmo evito”, 

disse. Ele explicou que há divergências entre países quanto à compatibilidade de suas 
medidas com as normas internacionais, e cada um tem suas razões a apresentar.  
 

“Não sou eu que vou decidir aqui se é ou não, qual o lado correto.” Ele não respondeu 
se a tese da segurança nacional utilizada pelos EUA para justificar a sobretaxa se 

sustenta. 
 

CSN vê impacto reduzido de tarifas dos EUA, cobra posicionamento do Brasil 

14/03/2018 – Fonte: DCI 
 

A CSN avalia como irrelevante para a empresa o impacto das tarifas de importação 
dos Estados Unidos sobre aço e alumínio, mas acredita que o Brasil precisa se 
posicionar para enfrentar um eventual crescimento de importações no país pela China. 
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O presidente-executivo do grupo siderúrgico, Benjamin Steinbruch, afirmou que a 
companhia exportou para os EUA no ano passado 350 mil toneladas de aço, o que 
representou 6 por cento da produção da companhia. 

 
"Essas 350 mil toneladas já direcionamos para o mercado interno por causa da 

recuperação da economia (do Brasil)", disse Steinbruch a analistas do setor e 
jornalistas nesta terça-feira. 

 
Segundo ele, "o problema é a importação. (O Brasil) importou 1,5 milhão de toneladas 
de produtos acabados (de aço no ano passado). Esse problema é muito maior que o 

problema da exportação", disse. 
 

"Por isso o Brasil precisa tomar um posicionamento... Temos antidumping sobre a 
China, mas não aplicamos (as tarifas), mas com essa questão dos EUA cria-se 
oportunidade de rever isso", afirmou o presidente da CSN. 

 
Steinbruch afirmou que a CSN tem decisão tomada para dobrar a capacidade de sua 

usina nos EUA, no Estado de Indiana, para cerca de 800 mil toneladas por ano. O 
investimento previsto seria de 80 milhões de dólares, mas ao mesmo tempo a 
companhia também avalia eventual venda do ativo. 

 
"O investimento para dobrar é muito barato", disse Steinbruch. "Mas se eu já ia vender 

caro, agora tenho que vender mais caro ainda", brincou o presidente da CSN fazendo 
referência ao momento positivo da indústria dos EUA e valorização dos ativos no país. 
 

China, líder mundial de aço e alumínio, é acusada de dumping 

14/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Primeiro-ministro canadense acusou a China de inundar o mercado mundial 
de alumínio e aço baratos  

 

 
 
A China, principal produtor mundial de aço e alumínio, é acusada de vender os metais 
a preços muitos baixos, o dumping, para se desfazer de seu enorme excedente de 

produção.  
 

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, acusou a China, nesta segunda-feira 
(12), de inundar o mercado mundial de alumínio e aço baratos, o que 
considera: "Concorrência desleal". O gigante asiático também está no alvo do 

presidente americano Donald Trump, que anunciou tarifas aduaneiras pesadas sobre 
as importações desses dois metais.  

 
A China produz quase metade do aço mundial: 49,2% do total em 2017, segundo a 
World Steel Association, a federação internacional do setor. Contudo, representa 

apenas 2% do aço importado pelos Estados Unidos. 
 

As usinas siderúrgicas e metalúrgicas chinesas são, em sua maioria, companhias 
públicas com elevado nível de endividamento. Em 2017, a produção de aço chinês 
voltou a crescer 5,7%, a 831,7 milhões de toneladas. 
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O excedente de produção chinesa fez o preço cair nos últimos anos, e seus parceiros 
comerciais, como Estados Unidos e União Europeia, entre outros, denunciam 
subvenções públicas ao setor.  

 
PRODUÇÃO REDUZIDA 

A China reconhece que existe um problema, promete medidas concretas e garante ter 
reduzido sua capacidade de produção em 50 milhões de toneladas no ano passado. A 

redução da produção foi reforçada no âmbito de uma grande campanha contra a 
poluição. 
 

As exportações chinesas de aço caíram 30,5%, a 75,4 milhões de toneladas, de acordo 
com autoridades chinesas, em parte devido à recuperação do consumo interno.  

 
Em 2016, durante a cúpula do G20 em Hangzhou (leste da China), o governo se 
comprometeu a realizar um fórum mundial sobre o problema do aço, para avaliar os 

esforços dos estados na redução da oferta.  
 

Na semana passada, a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico) pediu a este fórum que acelere seus esforços. "Alguns governos 
continuam subsidiando a siderurgia, exacerbando os desequilíbrios entre oferta e 

demanda", lamentou a organização, sem citar explicitamente a China.  
 

O país também foi criticado por sua produção excessiva de alumínio, utilizado, entre 
outros, na indústria automobilística e aeronáutica. A China produz metade do alumínio 
do planeta.  

 
Por ora, o governo chinês pediu às companhias de 28 grandes cidades do norte da 

China que reduzam em 30% sua produção de alumínio entre novembro e março, em 
meio à luta contra a poluição atmosférica. Mas outras fábricas continuam a abrir no 
país. 

 
Em janeiro e fevereiro deste ano, as exportações de alumínio chinês dispararam 26%, 

a 817 mil toneladas, segundo autoridades. 
 

Petrobras anuncia quedas de 0,45% no preço da gasolina e de 1,43% para o 
diesel 

14/03/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
A Petrobras anunciou que, com o reajuste que entrará em vigor na quarta-feira, 14, o 
preço médio do litro da gasolina A sem tributos nas refinarias será de R$ 1,5537, 

queda de 0,45% sobre os R$ 1,5608 atuais.  
 

O valor médio nacional do litro do diesel A terá redução de 1,43%, para R$ 1,7331, 
de R$ 1,7583 antes.  

 
A nova política de revisão de preços foi divulgada pela petroleira no dia 30 de junho 
de 2017. Com o novo modelo, a Petrobras espera acompanhar as condições do 

mercado e enfrentar a concorrência de importadores. 
 

Locadoras de veículos faturaram R$ 15,5 bi em 2017; alta é de 12,3% ante 
2016 

14/03/2018 – Fonte: EM.com 

 
O faturamento bruto do setor de locação de veículos atingiu R$ 15,5 bilhões no ano 

passado, cifra 12,3% maior que os R$ 13,8 bilhões anotados em 2016, de acordo com 
a Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis (ABLA). 
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Ao todo, o setor contava com 11,482 mil empresas em 2017, sendo 8,559 mil 
locadoras de automóveis sem motorista e outras 2,923 mil com motorista. Em 2016, 
a ABLA contabilizava 11,199 mil empresas, também com 8,559 mil na primeira 

categoria (sem motorista) e outras 2,640 mil na segunda. 
 

A frota disponível no setor aumentou 12%, somando 709,033 mil automóveis e 
comerciais leves em 2017. Na separação por marca, a Fiat/Chrysler aparece 

novamente no topo do setor de locação, com 23,84% da frota, equivalendo a 169,030 
mil unidades. Em seguida, vêm General Motors (17,5%), Volkswagen (17,2%), 
Renault (14,3%) e Ford (12,4%). 

 
Por sua vez, os emplacamentos pelas locadoras alcançaram 359,702 mil veículos no 

ano, o que levou a um aumento da participação dessas empresas nas compras totais 
realizadas no País. O share das locadoras nos emplacamentos totais subiu de 10,9% 
em 2016 para 16,5% em 2017. 

 
"Em um momento de crise das montadoras, estávamos comprando", destaca Paulo 

Miguel Júnior, presidente da associação, em coletiva de imprensa para comentar os 
dados de 2017. De acordo com ele, esse aumento das compras foi puxado tanto por 
renovação quanto aumento de frota. 

 
Já o número de usuários atingiu 27,2 milhões no ano passado, um aumento de 17,2% 

frente aos 23,2 milhões registrados em 2016. Na divisão dos clientes por tipo de 
negócios, a terceirização de frotas segue com a principal fatia do mercado, com 58%, 
mesma fatia de 2016. Em segundo lugar, vêm os clientes de turismo a lazer, com 

23%, e os 19% restantes correspondem a turismo de negócios. 
 

A ABLA não divulga dados de participação de mercado das locadoras. 
 

Tendências para setor de transportes será assunto no Fórum AB 
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Copenhagen Institute for Futures Studies apresentará estudo inédito  
 

O Copenhagen Institute for Futures Studies (Cifs) acaba de finalizar o relatório Future 
Transport - Development Patterns and Innovation in Transport of goods and people, 

amplo estudo que traça as megatendências que vão guiar a evolução do setor de 
transportes nos próximos anos. O material será apresentado pela primeira vez no 

Brasil durante o Fórum da Indústria Automobilística, que acontece em São Paulo no 
dia 16 de abril.  
 

O diretor da organização na América Latina, Peter Kronstrøm, fará palestra com os 
resultados do levantamento no AB Lab Inovação, seção exclusiva de construção de 

conhecimento para discutir os desafios de negócios que o setor automotivo enfrenta. 
O encontro acontece em sala especial do evento, em paralelo à Rodada de Negócios 
que vai reunir representantes das áreas de compras de 50 empresas automotivas 

instaladas no Brasil.  
 

TRANSPORTE É NOVA FRONTEIRA DE INOVAÇÃO 

 

O Instituto de Copenhagen foi criado em 1970 para mapear tendências e preparar 
empresas e sociedade para transformações futuras. A instituição já fez uma série de 
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previsões globais relevantes e, agora, entende que é no setor da mobilidade que 
acontecerá a próxima grande transformação. “O transporte é a nova fronteira de 
inovação. Por isso vemos empresas de tecnologia, como Google e Apple de olho no 

setor da mobilidade. O carro será o novo iPhone”, disse Kronstrøm em entrevista 
recente a Automotive Business.  

 
O relatório do Cifs confirma que a evolução caminha realmente para esta direção. O 

estudo leva em conta dados de crescimento da população, urbanização e globalização, 
apontando a tendência por soluções de transporte compactas, inteligentes e 
automatizadas. O documento projeta qual será o impacto desta transformação nas 

indústrias e em diversos outros setores da economia e da sociedade. A mudança deve 
chegar até mesmo na maneira como as pessoas consomem, vivem e trabalham, 

aponta Kronstrøm.  
 

PARTICIPE DO AB LAB INOVAÇÃO 

 

O diretor do Copenhagen Institute for Futures Studies vai apresentar os resultados 
completos do estudo sobre o futuro dos transportes no AB Lab Inovação, que 
acontece durante o Fórum da Indústria Automobilística, no próximo dia 16 de abril. 

A seção começa às 14h30 e tem vagas limitadas a apenas 100 participantes. Para 
acompanhar é essencial estar inscrito no evento e pagar taxa de reserva de R$ 50 

para garantir a vaga na sala especial.  
 
O Fórum da Indústria Automobilística conta com programação completa para oferecer 

um panorama abrangente do setor automotivo e promover networking. Estarão lá 
profissionais de consultorias como Jato Dynamics e Carcon Automotive, ao lado de 

uma série de especialistas como Antonio Megale, da Anfavea, Dan Ioschpe, do 
Sindipeças, e Gil Giardeli, da 5era Gaia Creative.  

 

Volkswagen terá 16 fábricas de veículos elétricos até o fim de 2022 
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Grupo prevê a produção de até 3 milhões de unidades por ano  

 
O Grupo Volkswagen anunciou que vai ampliar para 16 o número de fábricas no 
mundo com capacidade para produzir veículos elétricos até o fim de 2022, sendo 

que nove plantas já existentes serão programadas para esse fim em até dois anos. 
 

Atualmente, a companhia produz carros elétricos em três locais no mundo. Os novos 
rumos do grupo para a eletrificação de veículos foram apresentados pelo CEO global, 
Matthias Müller, durante conferência global de imprensa, realizada na terça-feira, 13, 

em Berlim, na Alemanha. 
 

Os planos integram o Roadmap E, ofensiva do grupo para veículos elétricos lançada 
em março do ano passado e cujas diretrizes vêm sendo implementadas desde então. 
Seu planejamento prevê que as 11 marcas ligadas ao Grupo VW lancem 80 modelos 

elétricos até 2025, sendo que 50 deles serão 100% elétricos movidos a bateria, e 
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oferecer uma versão elétrica de cada um dos 300 modelos de todas as suas marcas 
até 2030.  
 

Sua projeção sustenta que até lá serão produzidos 3 milhões de modelos elétricos por 
ano. Para 2018, a meta é lançar nove produtos eletrificados, dos quais três serão 

puramente elétricos, adicionando-os ao portfólio atual do grupo, que já conta com oito 
modelos, entre elétricos e híbridos plug-in, considerando todas as marcas. 

 
O Roadmap E, previsto no plano estratégico da companha Together 2025, confere que 
serão investidos mais de € 34 bilhões em carros elétricos, bem como carros 

autônomos, digitalização e serviços de mobilidade até o fim de 2022.  
 

Para garantir que seja abastecido de forma adequada e massiva, o Grupo VW decidiu 
que permanecerá fora do negócio de fabricação de baterias. Neste sentido, Müller 
revela que a empresa já fechou acordos com fabricantes especializados na Europa e 

na China, cujos contratos somam o equivalente a US$ 20 bilhões. 
 

“Construir experiência e dominar a tecnologia não implica necessariamente que 
desejemos iniciar a fabricação de baterias em grande escala”, disse Müller. “Esta não 
é uma das nossas principais competências e outros podem fazê-lo melhor do que 

podemos”, completou. 
 

Dentro desta ofensiva elétrica, a marca Volkswagen está configurando a sub-marca ID 
para identificar seus veículos a bateria. O primeiro modelo será o hatchback Neo com 
lançamento previsto para 2020.  

 
Por sua vez, a Audi está se preparando para lançar já no fim deste ano o 100% elétrico 

E-tron, que foi mostrado ao público na semana passada durante o Salão de Genebra, 
palco de uma série de inovações para carros elétricos mostrados pelas marcas do 
grupo. Além da Audi, a Porsche mostrou o Mission E, enquanto a VW apresentou o ID 

Vizzion, mais um membro da família ID. 
 

“A partir de 2019, haverá um novo veículo elétrico praticamente todos os meses”, 
disse Müller. “É assim que pretendemos oferecer a maior frota de veículos elétricos do 
mundo, em todas as marcas e regiões e em apenas alguns anos”. 

 
Müller também indicou que a fábrica da VW em Chattanooga, no Tennessee, Estados 

Unidos, poderia ser uma das que devem começar a fazer veículos elétricos em 2022, 
mas a empresa está tomando uma postura de “esperar e ver”, disse o CEO sobre as 
negociações comerciais em andamento.  

 
No entanto, confirmou que os planos de terceirização da produção de baterias inclui a 

América do Norte, onde uma decisão com um fornecedor deve ser concluída em breve. 
Para os EUA, a empresa planeja oferecer quatro veículos elétricos a partir de 2020, 

como o crossover ID Crozz e, em 2022, o ID Buzz, com design que remete à Kombi. 
 
O CEO fez questão de enfatizar que o avanço de tecnologias para veículos elétricos 

não significava que a Volkswagen estava virando as costas para os sistemas de 
motores convencionais.  

 
“Estamos fazendo grandes investimentos na mobilidade do futuro, mas sem 
negligenciar as tecnologias e veículos atuais, que continuarão a desempenhar um 

papel importante nas próximas décadas”, disse Müller.  
 

“Estamos colocando quase € 20 bilhões em nosso portfólio de veículos convencionais 
em 2018, com um total de mais de € 90 bilhões agendados nos próximos cinco anos, 
dos quais € 19,8 bilhões só em 2018”. 

 



Porsche, Daimler, Volvo e Italdesign se unem por carros voadores 
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Empresas apostam em drones autônomos para circular em cidades  
 

Nos anos 1960 a animação Os Jetsons previa um futuro com carros voadores. 
Demorou, mas enfim essa ideia começa a se transformar em uma possibilidade real. 
A Porsche firmou parceria com Daimler, Volvo Cars e Italdesign, empresa de design 

de automóveis fundada por Giorgetto Giugiaro. As companhias pretendem trabalhar 
juntas no desenvolvimento de drones autônomos para o transporte em grandes 

cidades.  
 
As empresas apostam no que chamam de mobilidade tridimensional, que tem como 

meta ocupar o espaço vazio no céu para aumentar a eficiência dos deslocamentos. “É 
uma dimensão que está vazia, sem congestionamento. Pense em países como o 

México e o Brasil, com cidades onde é possível demorar quatro horas para fazer um 
deslocamento de 20 quilômetros. Pelo ar só levaria alguns minutos”, disse Detlev von 
Platen, diretor de vendas da Porsche, em entrevista a Automotive News Europe.  

 
O plano não é inédito. Há uma série de companhias trabalhando em soluções 

semelhantes, como a Uber, que anunciou no começo deste ano parceria com a Bell 
Helicopter para desenvolver drone autônomo para até cinco passageiros.  
 

A própria Geely, chinesa que detém o controle da Volvo Cars, que comprou 
recentemente a Terrafugia, empresa do Estados Unidos que trabalha no 

desenvolvimento de carros voadores e planeja entregar sua primeira solução ao 
mercado já em 2019.  

 

FCA: 10 anos e 1,2 mi de motores no Paraná 
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Fábrica de Campo Largo faz os propulsores E.TorQ para Fiat e Jeep  
 

A FCA Planta Motores Campo Largo (PR) completa em março dez anos desde sua 
incorporação ao grupo Fiat Chrysler. A planta também comemora 1,2 milhão de 

propulsores. A unidade fornece atualmente os motores E.TorQ 1.6 e 1.8 para os 
principais modelos das marcas Fiat e Jeep produzidos no Brasil. Também exporta 35% 
de sua produção para Argentina, Itália e Turquia.  

 
A fábrica emprega mais de 400 pessoas, tem capacidade instalada para produzir 330 

mil motores por ano e está localizada em uma área de 1,25 milhão de metros 
quadrados. Nos últimos cinco anos foram investidos mais de R$ 78 milhões para a 
modernização do parque industrial e da linha de produtos. A fábrica foi pioneira na 
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América Latina no emprego de robôs colaborativos na produção de motores.  
 
O processo produtivo segue os padrões internacionais da FCA pelo sistema World Class 

Manufacturing (WCM), que busca a melhoria contínua pela eliminação de desperdícios 
e pela criação de produtos de maior qualidade.  

 
A fábrica pertenceu à Tritec, joint venture firmada em 1997 entre a BMW e a Chrysler. 

Sua construção começou em 1998 e em setembro e no ano seguinte teve início a 
produção de motores. Os motores E.TorQ foram desenvolvidos a partir de um 
propulsor que era fabricado em Campo Largo para equipar a linha Mini.  
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Ultrasil 7800 GR confere boa aderência com baixa resistência ao rolamento  
 

A Evonik desenvolveu uma sílica apropriada aos pneus de utilitários esportivos. O 
componente se chama Ultrasil 7800 GR e consegue atender à demanda dos SUVs em 
diferentes condições. “Nosso grande desafio era conferir rigidez suficiente a esses 

pneus, a despeito de suas medidas”, afirma o responsável pelo marketing da divisão 
de sílica, Hark-Oluf Asbahr.  

 
Segundo a Evonik, a nova sílica confere boa aderência com baixa resistência ao 
rolamento em pneus de superfície larga e com requisito de alta quilometragem, como 

ocorre normalmente com pneus de utilitários esportivos do tipo “all season”, indicados 
para todas as estações do ano. Ainda de acordo com a Evonik, o produto é 

relativamente fácil de processar e permite produção eficiente e rápida dos pneus.  
 
Por causa do aumento da demanda por sílica, a Evonik construiu uma nova fábrica na 

Carolina do Sul (EUA). A planta deve começar a produzir o Ultrasil 7800 GR na metade 
do ano. A escolha dos Estados Unidos se deve à alta demanda por SUVs naquele país 

e por picapes, cujos pneus às vezes são iguais ou muito semelhantes aos de utilitários 
esportivos.  
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