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Cursos do Mês de Abril no SINDIMETAL/PR
20/03/2018 – Fonte: SINDIMETAL/PR

Indicador de Custos Industriais
20/03/2018 – Fonte: CNI
Custos industrias apresentam segundo menor crescimento da série em 2017
O Indicador de Custos Industriais cresceu 0,6% na média de 2017 comparada à média
de 2016. O baixo crescimento dos custos em 2017 derivou tanto de um crescimento
mais moderado nos custos com pessoal e com intermediários domésticos quanto da
queda do custo com intermediários importados e da queda no custo com capital de
giro.
Outubro-Dezembro/2017

Custos da indústria sobem 1,6% no último trimestre de 2017, diz CNI
20/03/2018 – Fonte: Agência Brasil
Os custos da indústria brasileira com energia subiram 4,3% no último trimestre de
2017 em relação ao terceiro trimestre, informou hoje (19) a Confederação Nacional
da Indústria (CNI). O aumento foi puxado pela alta de 11,1% do óleo combustível –
provocada pela evolução dos preços internacionais do petróleo –, e da alta de 2,8%
da energia elétrica.
Os custos com energia e com os produtos intermediários nacionais e importados foram
os responsáveis pelo aumento de 1,6% no indicador de custos industriais do último
trimestre de 2017 na comparação com o período imediatamente anterior, descontados
os efeitos sazonais. O indicador de custos com intermediários domésticos subiu 3% e
o de intermediários importados cresceu 3,7% no período.
Segundo a CNI, o indicador de custos com pessoal subiu 0,5% no quarto trimestre de
2017 em relação ao terceiro. No entanto, as quedas de 7,6% dos custos com capital
de giro e de 1,2% no custo tributários compensaram os outros aumentos.
Com o aumento de 1,6% no último trimestre, o Indicador de Custos Industriais fechou
2017 com um crescimento de 0,6% na comparação com 2016. Foi o segundo menor
aumento desde 2007, quando o Indicador começou a ser calculado, e só ficou à frente
da queda de 1,9% nos custos registrada em 2009.
Entre os componentes do custo de produção, o que mais subiu em 2017 foi o custo
com pessoal, que teve aumento de 3,8% frente a 2016. O custo com energia
aumentou 3,4% e, o com bens intermediários, 1,1%. O custo tributário caiu 0,4% e o
de capital de giro recuou 20,9%.
Lucros
O estudo da CNI mostra ainda que, enquanto os custos industriais subiram 0,6%, os
preços dos produtos manufaturados aumentaram 1,6% no mercado interno em 2017
comparado a 2016. “Com isso, as empresas conseguiram recompor as margens de
lucro, mas continuaram perdendo competitividade diante dos importados”, diz a CNI.

Enquanto os custos industriais subiram 0,6%, os preços dos produtos manufaturados
importados cairam 7,7% em reais. O preço dos produtos manufaturados no mercado
dos Estados Unidos também caiu 6,2%.
CNI lança publicações para promover uso eficiente de água no setor
industrial
20/03/2018 – Fonte: CNI
Manual desenvolvido com a FIESP e livro com boas práticas empresariais em
economia de água, em parceria com o MDIC, foram apresentados hoje no
Fórum Mundial da Água

Vice-presidente da FIESP, Nelson Pereira, e a diretora da CNI Mônica Messemberg
Em cinco anos, a indústria automobilística reduziu em 50% o uso de água na fabricação
de veículos, com reúso, sistemas alternativos de captação, especialmente da chuva e
de poços, reciclagem de água no processo produtivo e restritores de vazão nas águas
das torneiras.
Para incentivar ações como essas no setor industrial, a Confederação Nacional da
Indústria (CNI) lançou nesta segunda-feira (19), em seu estande no Fórum Mundial
da Água, duas publicações para apresentar práticas de economia de água.
Em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), a CNI
desenvolveu o manual O uso racional da água no setor industrial, que traz um passo
a passo do aspectos financeiros, econômicos e técnico-tecnológicos a serem
considerados para promover o uso eficiente da água, do monitoramento e avaliação
de riscos hídricos e de questões institucionais da gestão das águas para ajudar na
elaboração de estratégias empresariais.
Com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), a CNI produziu a
publicação Água e Indústria, que traz experiências empresariais de sucesso no uso
eficiente desse recurso.
“O objetivo é contribuir efetivamente para otimizar o uso de água pelas empresas,
reduzindo riscos já que a questão hídrica é fator cada vez mais relevante para os
investimentos”, destacou a diretora de Relações Institucionais da CNI, Mônica
Messenberg, na abertura da programação da CNI no 8º Fórum Mundial da Água, que
vai até 23 de março.
Segundo o diretor de Meio Ambiente da FIESP, Nelson Pereira dos Reis, o manual
nasceu em 2004, quando São Paulo enfrentou uma severa crise hídrica. “Agora, com
a CNI, o guia foi revisado e ganhou escala nacional para que mais empresas façam
uso para melhorar performance e indicadores de uso e consumo de água”, afirmou.
Embora o setor industrial tenha participação de 21% no Produto Interno Bruto (PIB),
consome 10% da água captada no país. “A ideia é incentivar o setor a continuar
investindo na racionalização do uso da água e na busca de soluções para superar a

crise hídrica”, destaca o gerente-executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da
CNI, Davi Bomtempo.

“O objetivo é contribuir efetivamente para otimizar o uso de água pelas empresas,
reduzindo riscos já que a questão hídrica é fator cada vez mais relevante para os
investimentos", disse Mônica Messemberg
REÚSO DE ÁGUA – O especialista da CNI Percy Soares apresentou resultados de
estudos realizados em parceria com a Universidade de São Paulo (USP) sobre
viabilidade de negócios de reúso de água.
Segundo ele, há grande viabilidade econômica para regiões de escassez hídrica. “No
entanto, para o Nordeste, por exemplo, o limitador são os baixos índices de
saneamento, necessário para alavancar os projetos de reúso”, disse.
O estande da CNI está com programação de palestras com especialistas em diversos
temas relacionados à água.
Brasil fecha aliança internacional para a indústria 4.0
20/03/2018 – Fonte: CIMM

Presidente da ABDI assinou memorando de entendimento
com a ICC, organização global das empresas
19

O Brasil deu mais um passo, nesta quinta-feira (15), para consolidar o protagonismo
regional do país rumo à quarta revolução industrial. O presidente da Agência Brasileira
de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Guto Ferreira, assinou, em São Paulo,
memorando de entendimento com a Câmara Internacional de Comércio (International
Chamber of Commerce - ICC), organização mundial das empresas, para criação da
Aliança Brasil 4.0. A cerimônia foi realizada em agenda paralela ao Fórum Econômico
Mundial América Latina.
O objetivo da Aliança Brasil 4.0 é reunir CEOs de multinacionais estrangeiras e
empresas brasileiras engajadas em disseminar no país a manufatura avançada,
buscando um alinhamento com outras experiências internacionais. “O ICC é uma
organização global que reúne grandes players empresariais mundiais. A assinatura do
memorando insere a ABDI num espaço de discussão inédito para o governo brasileiro
que é o B20, a face empresarial do G20, grupo que reúne as maiores economias do
mundo. A ABDI é o único órgão governamental a participar do acordo”, disse o
presidente da ABDI, Guto Ferreira.
Oportunidades internacionais
Dentre os compromissos que compõem o memorando de entendimento da Aliança
Brasil 4.0 está o de promover a democratização da indústria 4.0, conectando o Brasil
aos padrões internacionais e às inovações em desenvolvimento em outros países. O
acordo prevê conectar as empresas brasileiras ao task-force “Digitalização e Indústria
4.0” do B-20, através dos representantes da ICC.

A Aliança Brasil 4.0 buscará, além disso, promover ações para difusão da utilização de
tecnologias, processos e aplicações da manufatura avançada em todos os níveis das
cadeias produtivas.
Através da plataforma global da ICC, o Brasil poderá identificar oportunidades
internacionais para o setor privado nacional. Projetos de capacitação e treinamento da
mão-de-obra das empresas locais, com apoio da plataforma internacional da ICC,
serão realizados no país.
O Brasil terá a oportunidade ainda de conhecer e compartilhar as melhores práticas
internacionais com os tomadores de decisão em relação à criação de condições
favoráveis ao desenvolvimento da manufatura avançada no país (proteção de dados,
interoperabilidade, sistema tributário, entre outros).
Agenda para a Indústria 4.0
Além da ABDI, assinaram o compromisso o CEO mundial da Siemens, Joe Kaeser; a
CEO da SAP do Brasil, Cristina Palmaka; a general manager da Microsoft Brasil, Paula
Bellizia; o general manager Latam da Adobe, Frederico Grosso; o CEO da Deloitte,
Altair Rossato; o presidente da Qualcomm para América Latina, Rafael Steinhauser; o
vice-presidente de Industry Business da Schneider Electric, Cristiano dos Anjos; o vicepresidente da Basf, Tobias Dratt; e o country manager da BSA no Brasil, Antonio
Eduardo Mendes da Silva, além de representante da Confederação Nacional da
Indústria (CNI) e da agência Investe São Paulo.
Na última quarta-feira (14), a ABDI e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria,
Comércio Exterior e Serviços (MDIC) lançaram a Agenda Brasileira para a Indústria
4.0, durante o Fórum Econômico Mundial, em São Paulo, com um pacote de medidas
para impulsionar as pequenas e médias indústrias nacionais a adotarem conceitos e
tecnologias da indústria 4.0.
Bosch e CNI lançam Conecta para democratizar indústria 4.0
20/03/2018 – Fonte: Automotive Business
Curso nasceu para mostrar que é possível adaptar máquinas e plantas antigas à nova
realidade
A Bosch e a CNI (Confederação Nacional da Indústria) anunciaram na segunda-feira,
19, o Conecta, programa desenhado para desmistificar a indústria 4.0. As fábricas
conectadas, equipadas com recursos de automação e inteligência artificial, soam como
realidade distante do Brasil.
O País conta com parque de 4,5 milhões de máquinas instaladas, a maioria delas com
idade entre 15 e 20 anos. Deste total, 90% não têm qualquer recurso de conectividade.
O foco da iniciativa está em levar modernização para as pequenas e médias empresas,
que têm mais dificuldade para avançar na quarta revolução industrial. Na prática o
Conecta é um curso de dois dias com 16 horas de treinamento que mostra, na prática
como implementar recursos 4.0 nas empresas.
Ali o time da Bosch explica os requisitos básicos para a instalação da tecnologia, as
etapas para desenhar e concretizar o projeto, os potenciais ganhos e, claro caminhos
para levantar recursos e obter financiamento. O curso é oferecido pela CNI por R$
3.200.
DA ERA ANALÓGICA À ERA DIGITAL
Segundo Fábio Fernandes, especialista em indústria 4.0 da Bosch, é preciso cumprir
algumas etapas antes de trabalhar para implementar tecnologia em uma fábrica

antiga. A primeira delas é garantir que as máquinas estejam trabalhando
corretamente. “Não podemos digitalizar o erro”, diz. Depois, a próxima etapa é instalar
sensores nas máquinas.
São eles que vão garantir a coleta de dados essenciais da produção. Em seguida é a
hora de implementar um software de processamento das informações, que deve ser
desenvolvido para a necessidade da empresa.
A partir daí, começa a fase de implementar inteligência artificial, o que pode permitir,
por exemplo, que a máquina aprenda e adapte processos ou alerte sobre a
necessidade de manutenção preventiva. Depois disso, o céu é o limite.
“Com a produção digitalizada é possível criar a vontade, trabalhar uma série de
soluções”, diz Fernandes.
Segundo ele, a indústria 4.0 pode ser muito mais simples do que o senso comum leva
a pensar, chegando a máquinas antigas. “Na Alemanha fizemos a experiência de
instalar recursos 4.0 em um torno produzido em 1877 e deu certo”, diz.
UM MERCADO DE NOVAS TECNOLOGIAS PARA MÁQUINAS VELHAS
O executivo conta que a Bosch abriu os olhos para a possibilidade de trabalhar com
indústria 4.0 em fábricas não necessariamente novas há cerca de um ano, quando
começou a desenvolver trabalho em parceria com a Rudolph Usinados.
Ele estima que uma pequena ou média empresa possam fazer a atualização com
aporte da ordem de R$ 300 mil, um número interessante quando são colocados na
conta os ganhos que a modernização pode proporcionar, como aumento da qualidade
e da eficiência, redução das falhas, melhoria de processo e queda nos gastos com
manutenção.
FecomercioSP aponta que confiança do consumidor paulistano volta a cair
20/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
Após uma sequência de cinco altas, o índice da FecomercioSP que mede a confiança
do consumidor no município de São Paulo recuou de 120,6 pontos para 115,6 pontos
na passagem de fevereiro para março.
Os economistas da entidade interpretaram o resultado como um ajuste de
expectativas após cinco meses consecutivos de alta na confiança do consumidor.
A avaliação é de que o movimento não preocupa porque, em geral, a percepção do
consumidor segue consideravelmente positiva em razão da recuperação dos
indicadores socioeconômicos, principalmente renda e emprego.
A Fecomercio nota ainda que é natural o índice perder, em março, os efeitos positivos
provocados nos dois primeiros meses do ano pelo décimo terceiro salário e pelo
reajuste do salário mínimo.
Numa escala de zero (pessimismo total) a 200 pontos (otimismo total), o indicador
mede o sentimento do consumidor em relação às condições econômicas atuais e suas
expectativas em relação ao futuro.
Na comparação com março de 2017, o índice de confiança ainda mostra alta de 5,7%.

Artigo: Brasil precisa retomar a vocação de crescimento que ostentava no
século 20
20/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
População privilegiará na eleição
para crescimento e emprego

candidatos

com programas

voltados

Os mais jovens talvez não saibam, mas o Brasil foi um fenômeno em matéria de
crescimento econômico no século 20. Até os anos 1970, teve a maior taxa de expansão
do PIB (Produto Interno Bruto) do mundo.
Depois disso, enfrentou a “década perdida” nos anos 1980. Mesmo assim, figura em
destaque quando se analisam os melhores desempenhos entre as nações no século 20
como um todo.
Neste século 21, o crescimento se manteve, mas em níveis muito abaixo das
expectativas globais.
Em 2001, o Goldman Sachs, sob o comando do economista Jim O’Neill, produziu o
famoso paper denominado “Sonhando com os Brics”, no qual projetou uma vertiginosa
expansão dos quatro grandes países emergentes —Brasil, Rússia, China e Índia. Previu
que os quatro se tornarão a mais poderosa força econômica do mundo em 2050.
Por volta de 2040, segundo o trabalho, o PIB desses países, juntos, já será maior que
os dos seis mais desenvolvidos —Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Itália e
Reino Unido.
Corridos 17 anos do século 21, ainda não é possível saber se O’Neill estava certo. É
interessante, porém, observar o que ocorreu nas quatro grandes economias
emergentes nesse período.
O Brasil, infelizmente, foi o país que mais decepcionou os sonhadores dos Brics. De
2000 a 2017, a economia brasileira cresceu apenas 47%, bem menos que os 81%
previstos nas projeções do Goldman Sachs. A Rússia também ficou abaixo do nível
projetado, com expansão de 77%, ante a projeção de 108%.
A China e a Índia, entretanto, superaram por larga margem as previsões dos
economistas. A primeira cresceu 311%, muito mais que os 202% projetados. E a
segunda, 228%, bem além dos sonhados 160%.
Para a Rússia, a frustração no crescimento não foi muito grave, porque sua população
diminuiu nos 17 anos do século 21, passando de 146 milhões em 2000 para 143
milhões em 2017. Com isso, sua renda per capita aumentou 80% no período, segundo
dados do FMI (Fundo Monetário Internacional). No Brasil, entretanto, que teve
crescimento populacional de 20% nesses 17 anos, a renda per capita cresceu apenas
23% no período.
Essa numeralha toda pode parecer enfadonha, mas deveria servir de reflexão para
quem tem responsabilidade sobre os destinos da economia e da política brasileira.
O Brasil precisa retomar aquela vocação de crescimento que ostentava no século 20,
voltada para áreas com potencial comprovado e para as inovadoras. Planos de
desenvolvimento e de apoio a novas tecnologias foram totalmente abandonadas.
Políticas suicidas de austeridade, que cortam investimentos e preservam gastos
correntes, foram adotadas sem receio.
Ao mesmo tempo, juros exorbitantes poluíram a atmosfera da economia, em
vergonhoso e continuado benefício ao setor financeiro e em detrimento da atividade

produtiva. A empresa nacional foi abandonada à sua própria sorte, sem crédito
civilizado e envolvida em tenebrosa burocracia e elevada tributação.
A sabedoria da população que sofreu nos recentes anos de recessão econômica
certamente vai privilegiar nas eleições de outubro candidatos que tenham programas
voltados para o crescimento e o emprego.
Nas projeções da Goldman Sachs, o Brasil superaria a Itália em 2025, a França em
2031 e o Reino Unido e a Alemanha em 2036. O sonho dos Brics não acabou.
Benjamin Steinbruch - É empresário, diretor-presidente da CSN e primeiro vicepresidente da Fiesp.
Acordo Mercosul-Canadá favorece ‘made in Brazil’
20/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
A negociação de um acordo comercial entre o Mercosul e o Canadá criará oportunidade
para 321 produtos brasileiros que hoje chegam mais caros e competem em condições
de desigualdade no mercado canadense. É o que mostra um estudo feito pela
Confederação Nacional da Indústria (CNI), repassado com exclusividade ao
“Estadão/Broadcast”.
O Canadá é o décimo maior importador do mundo e comprou mais de US$ 500 bilhões
em 2017. A corrente de comércio do Brasil com o Canadá, no entanto, foi de apenas
US$ 4,5 bilhões no ano passado.
Entre os setores que poderão ser beneficiados com o livre-comércio estão o
automotivo, produtos químicos, metalurgia, agricultura e pecuária, produtos minerais
e equipamentos de informática, entre outros.
As negociações do acordo foram lançadas no início do mês, logo depois de o presidente
americano, Donald Trump, anunciar que taxaria a importação de aço, atingindo o Brasil
e outros países. Nessa segunda-feira, 19, técnicos do Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços (Mdic) iniciaram a primeira rodada de discussões no Canadá e não
há prazo para conclusão.
De acordo com a CNI, o livre-comércio trará oportunidades, principalmente, porque
reduzirá tarifas que hoje incidem sobre os produtos brasileiros e encarecem o preço
no mercado canadense. Apesar de o Canadá ser um mercado considerado aberto, os
exportadores enfrentam tarifas de importação em áreas como autopeças (6%) e
calçados (16% a 18%). No caso de bens agroindustriais, essa barreira pode chegar a
70%.
A lista de 321 produtos foi elaborada com base no que o Canadá importa e o que o
Brasil vende ao exterior com competitividade, mas que não chega ao país da América
do Norte. A maioria dos produtos da lista de oportunidades são manufaturados (255),
seguidos de básicos (39) e semimanufaturados (27). Dos produtos, 84 pagam hoje
tarifa de importação para chegar aos canadenses.
Carne
É o caso, por exemplo, da carne bovina. Em 2017, o produto foi taxado com uma
alíquota média de 13,25%, que podia alcançar 26,5%. Com isso, a exportação para
os canadenses foi próxima de zero.
Outro produto com desempenho semelhante foi calçado. Em 2017, as vendas para o
Canadá somaram apenas US$ 500 mil, enquanto com uma tarifa média de 16,7%.
“Em um mercado tão competitivo como esse, é impossível concorrer com uma

sobretaxa desse tamanho”, afirma o diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI,
Carlos Abijaodi.
Ele admite que, quando o acordo for firmado, é possível que nem todas as tarifas
caiam imediatamente e que existam “escadinhas” até o livre-comércio, o que é comum
nesse tipo de trato: “Pelo que vimos nos outros acertos firmados pelo Canadá, ele não
tende a segurar as tarifas. É um país que aplica tarifas para quem não tem acordo
com eles, mas dentro do acordo tende a reduzir rápido”.
A tendência é que, como aconteceu em outras negociações, como com a União
Europeia, ainda em curso, o agronegócio canadense apresente pedidos de cotas e de
produtos que devem ficar fora por um tempo do livre-comércio.
“O Brasil é muito competitivo no agronegócio e todo mundo tem medo. Ninguém quer
depender de um outro país na parte de alimentos, é o esperado”, afirmou Abijaodi. Já
pelo lado brasileiro, setores da indústria deverão buscar se proteger dentro do acordo
com o Canadá, mas, para o diretor, a cultura do industrial brasileiro mudou e ele vê
cada vez mais que é necessário se abrir para esse tipo de acerto.
Receita publica IN que regulamenta loja franca em fronteira terrestre
20/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
A Secretaria da Receita Federal publicou no Diário Oficial da União (DOU) instrução
normativa (IN) que complementa a Portaria 307/2014 do Ministério da Fazenda, que
dispõe sobre a aplicação do regime aduaneiro especial de loja franca em fronteira
terrestre.
O regime aduaneiro especial de lojas francas, mais conhecidas como duty free, permite
a instalação de estabelecimento comercial em portos ou em aeroportos alfandegados
para vender mercadoria nacional ou estrangeira a passageiro em viagem internacional,
sem a cobrança de tributos, contra pagamento em moeda nacional ou estrangeira.
Em 2012, foi autorizada no Brasil também a instalação de lojas francas em fronteiras
terrestres, em municípios caracterizados como cidades gêmeas.
A IN publicada nesta segunda-feira, 19, regulamenta e detalha a instalação e o
funcionamento dessas lojas francas, incluindo a operacionalização de sistema de
controle informatizado, além de obrigações e penalidades por eventuais
descumprimentos. O texto esclarece, por exemplo, que somente em cidade gêmea
constante de ato do ministro da Fazenda poderá ser instalada a loja franca beneficiária
do regime especial.
O texto também diz que a empresa contemplada pelo regime especial poderá manter,
em área contígua à loja franca, depósito para guarda de mercadorias que compõem
seu estoque. Em caráter excepcional, no entanto, poderá ser autorizada a instalação
de depósito em área não contígua, desde que esta esteja localizada no mesmo
município da loja franca.
Dentre os vários requisitos e condições, o regime especial de loja franca na fronteira
poderá ser concedido a empresa estabelecida no País que “esteja localizada em
município que autorize, por meio de lei municipal e em caráter geral, a instalação de
lojas francas em seu território”, “cumpra os requisitos de regularidade fiscal perante
a Fazenda Nacional” e “possua patrimônio líquido igual ou superior a R$ 2 milhões” –
caso a empresa não atenda a esse requisito, poderá apresentar garantia, fiança
bancária ou seguro aduaneiro em favor da União para entrar no regime.

Os interessados em conseguir os benefícios do regime especial devem apresentar
requerimento à unidade da Receita com jurisdição aduaneira sobre o local onde
pretende instalar a loja franca.
Presidente discute ampliação das relações com líderes de sete nações
20/03/2018 – Fonte: Planalto. Gov
Fórum Mundial da Água
Michel Temer reforçou o desejo do Brasil de integrar a Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico e de concluir o acordo entre Mercosul e União Europeia
por Planalto publicado: 19/03/2018 19h47 última modificação: 19/03/2018 19h47

Em razão do Fórum Mundial da Água, que ocorre em Brasília até sexta-feira (23), o
presidente da República, Michel Temer, recebeu líderes de sete nações nesta segunda
(19), no Palácio do Planalto, para reuniões bilaterais. Foram discutidos temas como
cooperação técnica em agricultura e defesa, aviação civil e acordos internacionais,
além das relações entre o Mercosul e outros blocos econômicos.
Durante a tarde, Temer participou de reuniões com o presidente de Cabo Verde, Jorge
Carlos de Almeida Fonseca; com o primeiro-ministro da Coréia, Nak-Yon Lee; com
presidente de São Tomé e Principe, Evaristo do Espírito Santo Carvalho; com primeiroministro de Marrocos, Saad Dine El Otomani; com presidente da Hungria, János Áder,
com o príncipe herdeiro do Japão, Naruhito; e com o primeiro-ministro da República
do Senegal, Mohammed Dionne.
Ao primeiro-ministro da Coréia do Sul, Nak-Yon Lee, o presidente reforçou o desejo
do Brasil de integrar a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), além de sinalizarem o acordo entre Coréia do Sul e Mercosul. Ao presidente
húngaro, János Áder, Temer agradeceu o apoio ao acordo entre Mercosul e União
Europeia, em negociação neste momento.
Comitê de Governança Estratégica do MDIC aprova 40 novas medidas de
desburocratização
20/03/2018 – Fonte: MDIC

O ministro Marcos Jorge destaca que a aprovação do novo Plano de Desburocratização
expressa o esforço do MDIC para ganhar eficiência, agilidade e qualidade nos serviços
prestados
Foi realizada nesta segunda-feira, em Brasília, a 6ª Reunião do Comitê de Governança
Estratégica (CGE) do MDIC. Um dos principais objetivos da reunião foi fortalecimento

da agenda de desburocratização do Ministério. Com intuito de avançar na agenda de
simplificação, o CGE aprovou na reunião do comitê um conjunto de 40 novas medidas
que irão compor o novo Plano de Desburocratização do MDIC 2018. As ações elencadas
no plano referem-se, principalmente, a medidas de simplificação de normas e
procedimentos, de informatização de processos e serviços e o desenvolvimento de
guichês únicos de atendimento ao usuário.
O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, destaca que a
aprovação do novo Plano de Desburocratização expressa o esforço institucional do
órgão para alcançar mais eficiência, agilidade e qualidade nos serviços prestados.
Outros temas de governança tratados no encontro foram o status das ações do
Planejamento Estratégico 2016-2019, a agenda tentativa do recém-criado Subcomitê
de Governança e a evolução da implementação da Gestão de Riscos e do Plano de
Monitoramento e Avaliação de Políticas do Ministério.
Marcos Jorge lembra, ainda, que o MDIC vem priorizando de forma mais estruturada
a desburocratização de seus serviços prestados desde 2016. A partir da instituição do
Grupo de Trabalho de Simplificação Administrativa (GTSA), que levantou propostas de
ações de simplificação tanto internas quanto externas por meio de consulta pública, o
MDIC construiu seu primeiro Plano de Desburocratização, que começou a ser posto
em prática em 2017.
“O plano resultante do GTSA foi uma experiência de sucesso, pois foi cuidadosamente
formulado e com execução incansavelmente monitorada e avaliada”, avalia o ministro.
Alguns exemplos dos resultados alcançados neste primeiro plano foram
 Portal Único de Comércio Exterior (módulo exportação);
 Novo AliceWeb;
 Sistema Sem Barreiras;
 Novos Módulos do Sistema Decom Digital;
 Lançamento do Siscoserv Dash;
 Apefeiçoamento de normativos legais de propriedade intelectual (INPI);
 Reestruturação do Sistema de P&D da Lei de Informática das empresas
instaladas no Polo Industrial de Manaus
Comissão debaterá desburocratização da vida empresarial
20/03/2018 – Fonte: Senado Notícias



Proposições legislativas
PLS 487/2013

A Comissão Temporária para Reforma do Código Comercial promove na quarta-feira
(21) audiência pública para debater a duplicata eletrônica, bem como a simplificação
e desburocratização da vida empresarial. O debate tem início ás 14h30 na sala 19 da
ala Alexandre Costa.
Para o debate foram convidados o professor de Direito Comercial da Universidade
Presbiteriana Mackenzie, Rodrigo Monteiro de Castro, e o livre docente em Direito
Comercial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Paulo Marcos Rodrigues
Brancher.
A discussão atende a requerimento do senador Pedro Chaves (PRB-MS), relator do
Projeto de Lei do Senado (PLS) 487/2013, que reforma dispositivos do Código
Comercial, de 1850. O texto, que teve origem em anteprojeto elaborado por comissão
de juristas, regulamenta o comercio eletrônico e dos contratos digitais, entre outras
inovações.

Justiça determina que produtos importados de até 100 dólares não podem
ser tributados pela Receita
20/03/2018 – Fonte: Tribuna PR

Foto: USP Imagens.
A Turma Recursal da Justiça Federal na Paraíba (JF-PB) – segunda instância dos
Juizados Especiais Federais (JEFs) – decidiu, por unanimidade, que o imposto de
importação cobrado pela Receita Federal sobre uma encomenda realizada na internet,
com valor inferior a US$ 100, é ilegal. A decisão atinge somente esse caso concreto,
mas engrossa a jurisprudência no sentido da ilegalidade dessa cobrança.
A ação foi ajuizada por um técnico de informática paraibano, após notificação dos
Correios de que a retirada de um fone de ouvido adquirido no site Aliexpress, espécie
de Mercado Livre chinês, estava condicionada ao pagamento de uma taxa no valor de
R$ 76,01.
O produto custava US$ 22, e o pagamento foi efetuado por meio de boleto bancário
pelo próprio sistema do site, no valor de R$ 79,24, em agosto de 2016. Com a decisão
da Justiça, a União terá de liberar o objeto, que está retido, ao autor da ação.
A Turma Recursal da JF-PB considerou o Decreto-lei 1.804/1980 para embasar a
decisão. Pela regra, é possível que ocorra a isenção do imposto sobre a importação de
produtos estrangeiros dos bens contidos em remessas de valor até cem dólares norteamericanos, ou o equivalente em outras moedas, quando o destinatário for pessoa
física. No entendimento da JF-PB, a isenção deve ocorrer ainda que o remetente seja
pessoa jurídica.
Para o relator da ação, juiz federal Sérgio Murilo Queiroga, a Portaria MF 156/99 e a
IN 096/99 – revogada pela IN 1.737/17 – restringem o disposto no decreto-lei, uma
vez que exigem que tanto remetente quanto destinatário sejam pessoas físicas.
“Não pode a autoridade administrativa, por intermédio de ato administrativo, ainda
que normativo [portaria], extrapolar os limites claramente estabelecidos em lei, pois
está vinculada ao princípio da legalidade”, afirmou o magistrado.
Outro lado
A discussão sobre a legalidade do imposto sobre a importação de produtos
estrangeiros, em relação a itens de baixo valor, não é nova. Ainda em 2014 a Receita
Federal emitiu nota técnica a respeito da discussão. Segundo o Ministério da Fazenda,
decisões judiciais no sentido de reconhecer a ilegalidade do tributo são “isoladas e sem
efeito vinculante sobre a Administração Tributária”.
Para o órgão, o Decreto 1.804/1980 conferiu ao Ministério da Fazenda a faculdade de
dispor sobre a isenção em remessas entre pessoas físicas, de modo que melhor
interessar a Fazenda Nacional e a economia do país. Isso porque o texto traz que o
Ministério da Fazenda poderá dispor sobre a isenção do referido imposto.

Secretaria de Comércio e Serviço do MDIC inicia eventos em 2018 sobre o
Siscoserv
20/03/2018 – Fonte: MDIC

Objetivo dos eventos é esclarecer os usuários do Siscoserv e destacar a relevância do
Sistema
Com intuito de apresentar os mecanismos disponíveis no Siscoserv, sistema
informatizado para transações do Comércio Exterior de Serviços do Brasil, a Secretaria
de Comércio e Serviços (SCS) do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
(MDIC), desenvolve diversas ações voltadas ao esclarecimento do público do sistema.
Neste ano de 2018 os eventos com esse objetivo foram realizados em Joinville (SC) e
em São Paulo (SP).
O primeiro Seminário sobre Siscoserv aconteceu na Associação Empresárial de Joinville
(ACIJ), no último dia 28 de fevereiro, e contou com a parceria da Federação das
Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC).
Em conjunto com a Receita Federal do Brasil (RFB), a SCS foi convidada para
esclarecer aos empresários da região os mecanismos disponíveis no Siscoserv e a
correta utilização dessa ferramenta pelo setor privado.
Além de apresentações ministradas pelos gestores do Sistema (MDIC e RFB), o evento
contou com a realização de despachos executivos com representantes de empresas
que manifestaram interesse durante o período inscrição.
A relevância do Sistema para a sociedade foi destaque no discurso do vice-presidente
da Associação Empresarial de Joinville (ACIJ), João Joaquim Martinelli. “Os
empresários mais sábios começaram a perceber no Siscoserv uma excelente
ferramenta para identificar novos nichos de mercado, à medida em que foram
descobrindo quais os produtos que vinham sendo importados e que não vinham aqui
sendo produzidos, ou quais que possuíam maior aceitação no mercado externo. Para
esses empresários, o Siscoserv deixou de ser mais um controle burocrático para se
transformar num local de obter informações valiosas para o seu negócio”, contou.
Martinelli ressaltou ter percebido o movimento de mudança no entendimento do
empresariado, em especial no que se refere a serviços e produtos que passaram a ser
prestados e produzidos aqui e que antes eram importados.
Destacou ainda a importância da ferramenta na gestão pública e incentivou a sua
correta utilização pelos usuários do Sistema. O Seminário contou com a participação
de aproximadamente 200 pessoas, que puderam interagir e fazer perguntas aos
representantes da Receita Federal e da área responsável pelo Siscoserv no MDIC.
Em São Paulo também houve Seminário sobre o Siscoserv, realizado no auditório da
FIA Business School. O segundo evento foi intitulado de "O Siscoserv e o comércio
exterior brasileiro de serviços", e funcionou com um webinar (palestra ao vivo pela
internet) para o setor privado. Realizado em formato de entrevista, foram abordados
os principais aspectos operacionais do Sistema Integrado de Comércio Exterior de

Serviços e Intangíveis e questões sobre registro, uso e a Nomenclatura Brasileira de
Serviços (NBS).
A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) foi a
responsável pelo evento, através da sua plataforma web “Passaporte para o Mundo”,
e reconheceu que a palestra teve uma excelente audiência e alto nível de interação
dos internautas. O evento teve 244 inscrições e 142 pessoas online. A gravação do
webinar
será
disponibilizada
nos
próximos
dias
no
link
https://passaporte.apexbrasil.com.br/
Siscoserv
O Siscoserv é um sistema operacional de registro obrigatório das transações do
Comércio Exterior de Serviços do Brasil, inclusive as operações de exportações e
importações de intangíveis. O sistema permite extrair uma base de dados com
estatísticas sobre o comércio exterior de serviços no Brasil.
O sistema é, ao mesmo tempo, um instrumento que auxilia o governo na formulação
de políticas públicas e o mercado privado na tomada de decisão em estratégias
empresariais. Além das empresas que já atuam no comércio exterior, as informações
disponibilizadas a partir do sistema são úteis para empresários do setor que ainda não
exportam, mas buscam informações para o planejamento de ações de exportação.
Usufruem dos dados do sistema, ainda, institutos de pesquisa e universidades.
Entrega da RAIS 2017 encerra na sexta-feira (23/3)
20/03/2018 – Fonte: Relações do Trabalho
O prazo para a entrega da declaração da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)
de 2017 encerra-se na sexta-feira próxima, dia 23 de março. De acordo com o
Ministério do Trabalho (MTb), até o dia 16 de março, apenas um milhão de
estabelecimentos prestaram as informações necessárias, declarando 2,9 milhões de
vínculos empregatícios. Este número representa apenas 11,69% comparado ao total
registrado na RAIS 2016.
Devem declarar a RAIS todas as empresas com CNPJ ativos em 2017, com ou sem
empregado, e todos os estabelecimentos com Cadastro Específico do INSS (CEI) com
funcionários. Segundo o MTb, a exceção é em relação os microempreendedores
individuais (MEI) que só possuem obrigatoriedade em declarar se possuírem
empregados, caso contrário, a declaração é facultativa.
As empresas que não declararem a RAIS 2017 até sexta-feira ou enviarem
informações incorretas terão que pagar multa que varia entre R$425,64 e
R$42.641.00. O número de declarações feitas até o momento é considerado baixo,
visto que já se passaram 50 dias desde a abertura do prazo de envio. Os trabalhadores
que não forem declarados na RAIS sofrerão prejuízos em seus direitos trabalhistas,
pois não receberão abono salarial, seguro-desemprego e serão prejudicados na
contagem de tempo para aposentadoria.
Para informações de instruções para declaração da RAIS – Ano base 2017, clique aqui.
A declaração deverá ser feita apenas via internet, mediante utilização do programa
gerador de arquivos da RAIS - GDRAIS2017, obtido nos endereços
eletrônicos http://trabalho.gov.br/index.php/rais e http://www.rais.gov.br/sitio/inde
x.jsf.

Maia: indicadores econômicos avançaram, mas desafios ainda são muitos
20/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), defendeu nesta
segunda-feira a importância do legado do atual governo e as votações que conduziu
na liderança da Câmara, mas que num possível futuro mandato a prioridade é olhar
adiante, tendo aprendido com os erros do passado. “Tivemos alguns avanços
importantes, principalmente em alguns indicadores econômicos. Mas os desafios ainda
são muitos”, afirmou Maia.
Maia defendeu a importância da votação de projetos no Congresso, como a adoção da
taxa de juros TLP em substituição à TJLP nos financiamentos concedidos pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a recuperação fiscal dos
Estados. Mas lamentou que a questão da Previdência não tenha sido enfrentada.
“A questão do financiamento de todas as áreas é decisão da sociedade. Tem Estado
que gasta 13% do PIB em previdência, em alguns anos vai gastar 18%. A gente nunca
consegue enfrentar o tema da forma correta. Se sentar à mesa com governadores,
todos serão a favor da reforma da Previdência. Mas nem todos sairão defendendo lá
fora”, contou Maia, em debate com empresários do grupo Lide-Rio.
O presidente da Câmara citou que entre os itens importantes a trabalhar no País estão
a criação de condições para que o setor privado tenha segurança para investir, a
reorganização do mercado de plano de saúde e reformas que deem segurança jurídica.
“Quem vai querer investir num País que muda a regra do jogo a todo momento?”,
questionou. “Vamos trabalhar para reduzir o tamanho do Estado brasileiro como um
todo. Mas sem deixar de investir em educação e saúde para as famílias.”
Maia declarou que não adianta ter grandes universidades sem ter ensino fundamental.
Segundo ele, a decisão sobre o que será o Estado brasileiro caberá a todos em
conjunto, mas é inviável continuar com as despesas da forma como estão organizadas
hoje no Brasil. “É preciso escolher prioridades”, resumiu.
Maia disse que já conversou com o presidente da Petrobras, Pedro Parente, sobre o
projeto de cessão onerosa “para dar a ela condições de vender o que ela tinha, de
vender os barris de petróleo que ela não vai conseguir produzir”.
O presidente da Câmara disse temer, porém, que fazer a reforma tributária num
momento em que Estados e municípios necessitam de mais recursos possa ter o efeito
contrário ao desejado, uma vez que os governos estão em um momento em que
precisam ampliar suas receitas.
“A questão da reforma tributária, tenho muito medo. Porque Estados e municípios
estão sem recursos. Tenho medo que em vez de ela simplificar o sistema, saia algo
ainda pior”, reconheceu.
Segundo ele, um projeto “que está difícil de andar” é o que reorganiza as agências
reguladoras. A escolha de dirigentes atualmente seria aleatória. “Ter agências
reguladoras de melhor qualidade certamente vai garantir mais investimentos não
apenas no Rio, mas no Brasil”, avaliou.
O presidente da Câmara acredita que reorganizar o Estado do Rio seja importante para
dar segurança e atrair o investimento privado.
“O Congresso precisa legislar pela organização dos setores para dar condições ao
investimento privado”, completou.

Crescimento pode favorecer reformas, diz OCDE
20/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Para o Brasil, relatório sugere redução de barreira comercial e investimento
em educação

Operação de empresa de logística no porto de Santos - Moacyr Lopes Junior/Folhapress
Em um momento de ascensão simultânea em todas as principais regiões do mundo,
está aberta uma janela de oportunidades que pode favorecer a implantação de
reformas estruturais.
Ainda que alguns países estejam em expansão constante por mais tempo do que
outros, está chegando ao fim a estagnação do padrão de vida de grande parte da
população em muitas economias da OCDE (Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico).
A conclusão faz parte do relatório "A Caminho do Crescimento 2018", da OCDE, que
analisa o desempenho econômico para fornecer recomendações de reformas aos
formuladores de políticas, divulgado nesta semana, pela ocasião do encontro do G20,
que começa nesta segunda-feira (19), em Buenos Aires.
"O declínio mais rápido do desemprego visto nos últimos meses é claramente um sinal
encorajador", diz o texto.
Ele pondera que as melhorias no mercado de trabalho, no entanto, ainda não
traduziram ganhos salariais significativos. "São necessárias reformas estruturais
abrangentes para manter um avanço mais forte além do crescimento cíclico, para criar
melhores empregos e fortalecer a inclusão", afirma.
O texto ressalta que alguns países conseguiram introduzir reformas significativas no
ano passado, cita o Japão, com medidas para melhorar o acesso a serviços de
assistência à infância, sustentando a presença das mulheres no mercado de trabalho.
A França implementou uma reforma do mercado de trabalho mais ampla e a Argentina
aprovou uma reforma tributária abrangente.
Ele menciona exemplos de iniciativas dos governos para o emprego e os serviços de
saúde, como Grécia e Itália, onde medidas significativas foram tomadas para fortalecer
a proteção social, e a China, que buscou melhorias nos cuidados de saúde para
trabalhadores imigrantes.
Ressalva, porém, que tais reformas são insuficientes para elevar a produtividade e
reduzir a dependência de estímulos macroeconômicos. O retorno de um maior
crescimento global seria, portanto, uma janela de oportunidades para reformas
estruturais.

"Os tomadores de decisão precisam encontrar meios para superar as resistências
políticas a reformas que abordam os gargalos de crescimento e também aproveitar a
transformação digital em curso", diz o texto.
Um crescimento mais sustentável também ajudaria a mitigar riscos financeiros
provocados pelos altos níveis de dívida públicas e privadas. O relatório observa que,
embora tenham ganhado impulso, o investimento dos negócios ainda é fraco, se
comparado a momentos de expansões no passado. E cita dados recentes que mostram
que o investimento em tecnologias digitais, essencial para a elevação da
produtividade, varia muito conforme os países e as empresas.
Sobre o Brasil, o relatório afirma que a redução das barreiras comerciais ainda é
prioridade, com diminuição de tarifas e de exigências de conteúdo local para elevar a
exposição à concorrência internacional, fortalecendo os incentivos aos ganhos de
produtividade.
Os gastos sociais deveriam se concentrar em instrumentos mais eficientes, e as
distorções no sistema tributário deveriam ser corrigidas. O relatório também cita a
necessidade de investimentos em educação –com treinamento, melhor remuneração
de professores e elevação da oferta de escolas e da carga horária– e em infraestrutura,
melhorando o planejamento de concessões.
Estabilidade econômica e política fará brasileiro ‘votar bem’, diz Abilio Diniz
20/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
O Brasil já saiu da recessão e agora está “subindo a ladeira”, disse nesta segundafeira, 19, o presidente do Conselho de Administração da BRF, Abilio Diniz, ao chegar
para a abertura da Convenção Abras, feira de supermercados que está sendo realizada
no Rio de Janeiro esta semana.
De acordo com o empresário, com estabilidade econômica e política, o brasileiro terá
condições de votar “muito bem” nas eleições de outubro.
“Estamos subindo a ladeira de forma firme e consistente, tem uma estabilidade
econômica, um crescimento econômico e uma estabilidade política que vai levar a
todos os brasileiros a votarem bem, então estou bastante otimista”, disse a jornalistas
antes de sua palestra na Convenção. “As pessoas ficam mais calmas e tendem a
escolher melhor nas eleições”, avaliou.
Segundo ele, a melhora do País vem sendo demonstrada, entre outras coisas, pelo
aumento do nível de emprego. “Nós estamos crescendo, o desemprego está
diminuindo, então já saímos de um período ruim”, concluiu.
Governo recebe sugestões para aprimorar Plano Nacional de Logística
20/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
A Secretaria-Geral da Presidência da República abre consulta pública nesta quartafeira, 21, sobre o Plano Nacional de Logística (PNL), desenvolvido pela Empresa de
Planejamento e Logística (EPL).
O objetivo da consulta “é dar transparência e receber contribuições de agentes que
atuam no setor de transportes, na comunidade acadêmica e nos demais segmentos
da sociedade brasileira para o aprimoramento” do documento.
De acordo com aviso publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 20,
as sugestões podem ser feitas no período de 21 de março a 20 de abril. O material da

consulta pública e os procedimentos para envio das contribuições estarão disponíveis
na íntegra no endereço eletrônico http//www.epl.gov.br.
A EPL explica em seu site que o PNL “tem como objetivo elaborar o planejamento
estratégico para otimizar a movimentação de cargas com o uso dos diferentes modos
de transporte, utilizando as ferrovias, a cabotagem e as hidrovias interiores como
sistemas de alta capacidade, integrados a malha rodoviária regional de forma sinérgica
e harmônica”.
Projetos do setor portuário no âmbito do PPI avançam
20/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
Paralelamente aos novos anúncios do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI)
feitos nesta segunda-feira, 19, outros projetos do setor portuário já habilitados no
programa federal estão avançando, com editais em vias de sair ou já publicados. Da
lista do PPI, três terminais portuários e mais três áreas têm licitações programadas
até julho, sendo que o primeiro leilão ocorrerá em abril.
A Companhia Docas do Pará, vinculada ao Ministério dos Transportes, publicou no mês
passado o edital para leiloar três áreas destinadas à armazenagem, envase e
distribuição de gás liquefeito de petróleo (GLP) no Porto de Miramar, em Belém (PA).
Duas dessas áreas são brownfields, uma com 33,9 mil m2 (BEL05, atualmente
ocupada pela Liquigás Distribuidora S.A.) e outra com 35,5 mil m2 (BEL06, ocupada
hoje pela Paragás Distribuidora LTD). Já a última (MIR01) é um greenfield de 25,4 mil
m2. Somados, os projetos devem demandar investimentos de R$ 168,0 milhões.
A disputa por essas áreas em Miramar, que serão cedidas à iniciativa privada por 20
anos, está marcada para o dia 6 de abril, na sede da B3, em São Paulo. Vence o
certame quem oferecer o maior valor de outorga.
Com relação a terminais portuários, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários
(Antaq) pretende arrendar, no primeiro semestre, três ativos destinados à
movimentação de carga geral: dois no Porto de Paranaguá (PR) e um no Porto de
Itaqui (MA). Segundo a Antaq, os editais devem ser publicados ainda nesta semana,
permitindo que os leilões aconteçam a partir do final de junho – pela lei do PPI, os
certames só podem ocorrer depois de cem dias do lançamento dos editais.
No Porto de Paranaguá, serão arrendados dois terminais greenfields, um destinado à
movimentação de celulose (PAR01) e outro especializado em veículos e partes
(PAR12).
Com área prevista de 28 mil m2, o novo terminal de celulose exigirá investimentos de
R$ 101,4 milhões em sua construção e operação. Já o terminal de veículos será
instalado em uma área de 170,2 mil m2 na retaguarda do Terminal de Contêineres de
Paranaguá (TCP) e tem investimentos previstos de R$ 71,9 milhões em pavimentação
e edificações de apoio.
Já no Porto do Itaqui (MA), a área a ser arrendada (IQI18) é um greenfield de 53 mil
m2 também destinado à movimentação de celulose. O projeto prevê a construção de
um novo armazém de 24 mil m2, que será equipado com sistema de movimentação
de cargas composto por três guindastes tipo pórtico e 12 empilhadeiras. Os aportes
no projeto devem ficar na casa dos R$ 221,0 milhões.
Os contratos dessas três áreas têm prazos de 25 anos, prorrogáveis por até 70 anos.
Em seu site, o PPI indica ainda que mais um projeto portuário está quase indo para a
rua. O arrendamento do terminal de cavaco de madeira no Porto de Santana (AP) já
foi aprovado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), e o governo espera publicar o

edital no segundo trimestre e realizar o leilão no trimestre seguinte. Os investimentos
previstos para esse projeto, um brownfield, são de R$ 61 milhões.
PPI: 70 empreendimentos concluídos vão gerar cerca de R$ 142 bi de
investimento
20/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
A Secretaria-Geral da Presidência da República, comandada pelo ministro Moreira
Franco, anunciou nesta segunda-feira, 19, que durante a 5ª reunião do Conselho do
Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) foram qualificados 31 novos
empreendimentos para dar continuidade aos processos de licitação.
Até o momento quase 50% do cronograma previsto pelo PPI foi executado e, segundo
a secretaria-federal, os 70 empreendimentos concluídos vão gerar cerca de R$ 142
bilhões de investimentos nos próximos anos.
Segundo a pasta, o setor de energia tem 24 lotes de linhas de transmissão. A previsão
é que o leilão nº 02/2018 vai gerar R$ 8,83 bilhões em investimentos em diversos
Estados. O leilão ainda será realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel).
Ainda na área de energia, o conselho debateu e aprovou uma resolução sobre o
processo de desestatização da Eletrobras. O PPI informa que a Eletrobras, o Ministério
do Meio Ambiente e o BNDES “somarão esforços para avançar com os estudos e
demais medidas necessárias para o andamento do projeto”.
Na área logística, mais sete terminais portuários foram qualificados no PPI, sendo três
terminais de combustíveis no Porto de Cabedelo (PB); dois terminais de granéis
líquidos no Porto de Santos (SP); e dois terminais no Porto de Suape (PE). Segundo a
pasta, o arrendamento desses terminais tem uma estimativa de investimentos que
ultrapassa R$ 1,3 bilhão.
O PPI completará dois anos em maio e agora, segundo o governo, passa a ter um
portfólio de 175 projetos, sendo que 70 foram entregues. Dos 105 projetos em
andamento, 47 estão em fase de estudo; 45, em consulta pública; 9, em análise no
Tribunal de Contas da União (TCU); e quatro já estão com o edital publicado.
PPI confirma que BNDES contratará estudos para privatização da Eletrobras
20/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) decidiu nesta segundafeira, 19, que o BNDES contratará os estudos com vistas à privatização da Eletrobras
e a estatal ficará responsável pela emissão de ações e outras atividades relacionadas
ao processo. A informação, antecipada pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo
real do Grupo Estado, foi confirmada pelo secretário do PPI, Adalberto Vasconcellos.
A resolução também inclui os aposentados da Eletrobras entre os possíveis
compradores das ações. Com a resolução, fica aberto o caminho para o presidente
Michel Temer editar um decreto incluindo a estatal no Programa Nacional de
Desestatização (PND). Não há, porém, previsão de data.
Investimentos recuam 2,4% em janeiro ante dezembro
20/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
Os investimentos na economia recuaram no primeiro mês do ano, segundo o Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O Indicador Ipea Mensal de Formação Bruta

de Capital Fixo (FBCF) registrou uma queda de 2,4% em janeiro de 2018 ante
dezembro de 2017. No mês anterior, houve crescimento de 3,3%.
“Embora tenha recuado na série com ajuste sazonal, o indicador apontou crescimento
de 4,1% na comparação com janeiro de 2017, com destaque para o componente
máquinas e equipamentos, que registrou alta de 16% sobre o mesmo mês do ano
passado”, ponderou o técnico de planejamento e pesquisa do Ipea Leonardo Mello de
Carvalho, em nota oficial.
Na passagem de dezembro para janeiro, o mau desempenho foi disseminado entre os
componentes da FBCF.
O consumo aparente de máquinas e equipamentos (Came) – obtido pela produção
doméstica excluídas as exportações e acrescidas as importações – teve queda de 4,2%
em janeiro ante dezembro. Já o indicador de construção civil recuou 2,2%, após o
crescimento de 2,7% em dezembro. O terceiro componente da FBCF, classificado como
“outros ativos fixos”, registrou redução de 0,4% em janeiro.
Na comparação com janeiro de 2017, porém, todos os componentes da FBCF
apresentaram crescimento. O Came saltou 16%, enquanto a construção civil cresceu
0,4%. O componente outros ativos fixos tiveram elevação de 1,1%.
Com o resultado obtido no primeiro mês de 2018, o Indicador Ipea de FBCF acumula
uma perda de 1,1% nos 12 meses encerrados em janeiro.
Fipe altera previsão do IPC do mês de avanço de 0,09% para alta de 0,08%
20/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
A previsão da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) para o Índice de
Preços ao Consumidor (IPC) deste mês, que mede os preços na capital paulista, teve
redução marginal após o resultado da segunda quadrissemana, passando de alta de
0,09% para 0,08%.
Segundo o coordenador do índice, André Chagas, a revisão se deve à projeção de
queda mais pronunciada em Despesas Pessoais, de -0,15% para -0,41%, com
influência de viagens e excursões e artigos de higiene.
Contudo, Chagas ressalta que os preços estão bem comportados, como mostrou a
leitura da segunda quadrissemana do mês, em que os grupos mais importantes
mostraram queda ou estabilidade. O IPC reduziu o ritmo de queda, de -0,42% para 0,23%.
Embora ainda bastante confortável, o coordenador do índice cita algumas pressões de
alta observadas em Alimentação, que mostrou recuo de 0,32% (ante -0,79%)
enquanto a expectativa da Fipe era de declínio maior, de 0,36%. A principal
contribuição, segundo ele, foi de frutas, que na primeira quadrissemana tiveram queda
de 1,81% e já apresentaram aumento de 0,78%, com a influência dos dois itens com
maior peso: banana (-1,86% para -0,25%) e laranja (-0,02% para 1,81%).
Chagas também afirma que a quebra da safra argentina já começa a ser sentida nos
panificados (0,50% para 0,59%). O País enfrenta problemas na produção de soja e
milho, mas alguns produtores têm segurado o estoque de trigo, que está na
entressafra, para poder compensar eventuais receitas perdidas com os outros grãos.
O principal afetado, completa ele, é o pão francês, que teve variação de 0,56% em
fevereiro, passou a 0,73% na primeira quadrissemana de março e na segunda leitura
do mês subiu 0,83%.

“A questão do trigo é preciso monitorar, porque está na entressafra. Deve ter algum
estresse nesse período nos preços de farinha, mas não deve ser grande fonte de
pressão no IPC”, avalia. Contudo, somado a outros grupos alimentícios, esse
componente vai contribuir para o fim da deflação em Alimentação, diz ele. Em sua
projeção, o grupo deve ter alta de 0,25% em março depois de queda de 0,95% em
fevereiro.
“Alimentação já deu uma bela contribuição para o controle da inflação ou para mantêla baixa, e deve contribuir cada vez menos, mas sem sinal de alta forte. Não deve ser
isso que vai puxar o IPC”, completa ele, que cita também a expectativa de aumento
de leite no mês.
Para Chagas, o principal risco para a inflação deste ano é o câmbio, que pode ficar
mais depreciado com uma possível guerra comercial derivada das políticas
protecionistas do presidente dos EUA, Donald Trump, combinado com algum estresse
se o processo eleitoral indicar a vitória de um candidato “não comprometido com a
estabilidade econômica.”
Mas ele diz que, salvo essa combinação “estressante” em relação ao futuro imediato
da economia mundial e brasileira, 2018 deve ser o segundo ano de inflação muito
baixa. “Os indicadores pretéritos apontam sinais favoráveis a outra redução da Selic
após esse mês, mas há cautela, principalmente por risco de guerra comercial e
eleições.”
Outros riscos a serem monitorados para a inflação do ano, segundo o coordenador do
índice, são os reajustes de saúde, o preço da gasolina e o cenário hídrico, que pode
provocar aumento de preços em energia junto com uma possível revisão tarifária
elevada da Eletropaulo, lembra. Por enquanto, Chagas prevê 3,74% para o IPC em
2018.
Relação gasolina/etanol
A relação entre os preços do etanol e os da gasolina ficou em 72,67% na segunda
semana de março após 72,86% na primeira semana, o que Chagas avaliou como
estabilidade. Em fevereiro, essa relação também fora parecida, de 72,85%. Contudo,
na segunda semana houve queda em relação ao mesmo período de 2017 (74,68%).
“Essa estabilidade deve se manter nas próximas semanas, com reajustes moderados
da gasolina e também com os preços do etanol sem subir tanto mesmo na entressafra.
Isso porque o açúcar, que seria a alternativa ao biocombustível, está com preços
baixos no mercado internacional.”
Na segunda quadrissemana de março, a gasolina teve queda de 0,56% após recuo de
0,14% na leitura anterior, já o etanol desacelerou de 0,90% para 0,07%.
Preços em supermercados devem subir acima do IPCA em 2018, diz GfK
20/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
Os preços no supermercado de produtos de alto consumo tendem a subir acima do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2018, conforme a previsão
da GfK feita durante a Convenção Nacional da Associação Brasileira de Supermercados
(Abras). Itens como leite e feijão devem puxar as altas, segundo previu o diretor da
GfK, Marco Aurélio Lima.
O ano passado foi marcado por uma queda de 7,1% nos preços nos supermercados
brasileiros. O indicador leva em conta uma cesta com 35 produtos entre os mais
consumidos.

Para Lima, há uma tendência de que os alimentos tenham uma alta este ano num
esforço de recuperação de margens dos produtores.
Apesar de esperar elevação de preços, o diretor da GfK não vê um impacto negativo
desse efeito no volume de vendas dos supermercados.
Para ele, os aumentos de preço mais significativos devem vir de itens de alta
necessidade, cuja demanda varia pouco. Além do leite e do feijão, as carnes tendem
a sofrer alta, comentou.
Índice de custos industriais sobe 0,6% em 2017, o menor desde 2009
20/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
O menor ritmo de avanço dos custos com pessoal e com bens intermediários, assim
como o acesso a fontes de crédito mais baratas para capital de giro, pôs um freio no
crescimento do custo industrial em 2017. Esse indicador subiu 0,6% no ano passado
em comparação a 2016, o menor avanço desde 2009, quando houve retração de 1,9%
nos custos da indústria na esteira da recessão.
Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 19, pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI) e mostram que a redução do custo para as empresas tomarem capital
de giro foi uma das principais contribuições na contenção dos custos do setor. Esse
índice caiu 20,9% na média do ano, acompanhando a forte redução na taxa básica de
juros da economia, a Selic, hoje no piso histórico de 6,75% ao ano.
A aquisição de bens intermediários importados também se mostrou um peso menor
nos custos para a indústria no ano passado. Até o índice de custo tributário diminuiu
0,4% na média de 2017 contra 2016.
Os custos com pessoal, energia e bens intermediários de origem nacional foram os
fatores que levaram a um aumento no índice de custos industriais no ano passado.
Mas a CNI ressalta que os crescimentos foram “mais moderados” do que no passado.
Com o freio no aumento dos custos industriais, a lucratividade da indústria aumentou
pelo segundo ano consecutivo, informa a CNI. Isso porque o avanço dos preços de
produtos manufaturados subiu 1,6%, mais do que o custo do setor.
“Apesar da contenção dos custos industriais no ano, a indústria brasileira perdeu
competitividade em 2017 tanto no mercado doméstico, na competição com os
produtos importados, quanto no mercado externo, onde as exportações brasileiras
competem com os produtos fabricados nos mercados de destino e com as exportações
de outros países”, ponderou a entidade.
O preço dos manufaturados importados, em reais, caiu 7,7% na média de 2017
comparada com a média de 2016. “Os produtos brasileiros ficaram relativamente mais
caros que os produtos importados no ano”, ressalta. Segundo a CNI, o preço dos
produtos manufaturados nos Estados Unidos, em reais, também apresentou retração
de 6,2%, indicando que as exportações brasileiras no mercado externo também
ficaram relativamente mais caras no período.
“O barateamento dos produtos que competem com os brasileiros no mercado
doméstico e no mercado internacional está relacionado à valorização do real no
período”, analisa a CNI.
Apenas no quarto trimestre de 2017, o índice de custos industriais subiu 2,9% em
relação a igual período do ano anterior. Na comparação com o terceiro trimestre de
2017, o avanço foi de 1,6%.

Terceira semana de março tem superávit de US$ 1,672 bilhão
20/03/2018 – Fonte: MDIC
No mês, houve crescimento de 11,9%, em razão do aumento nas vendas de
manufaturados, semimanufaturados e básicos
Na terceira semana de março de 2018, a balança comercial teve superávit de US$
1,672 bilhão – com exportações no valor de US$ 4,910 bilhões e importações de US$
3,238 bilhões. No ano, as exportações totalizam US$ 45,997 bilhões e as importações,
US$ 34,678 bilhões, com saldo positivo de US$ 11,319 bilhões.
Semana
A média das exportações da terceira semana deste mês (US$ 981,9 milhões) ficou 1%
acima da média até a segunda semana (US$ 972,4 milhões) em função do aumento
das vendas externas de produtos básicos (8,4%, por conta de petróleo em bruto,
minério de ferro, carnes de frango e bovina, café em grão, bovinos vivos) e
semimanufaturados (7%, em razão de semimanufaturados de ferro e aço, ferro-ligas,
açúcar em bruto, catodos de cobre, madeira em estilhas, madeira serrada ou fendida).
Já as vendas de produtos manufaturados tiveram queda (-9,3%, causada,
principalmente, por óleos combustíveis, óxidos e hidróxidos de alumínio, suco de
laranja congelado, polímeros plásticos, tubos de ferro fundido, gasolina).
Nas importações, houve retração de 6,2%, sobre igual período comparativo (média da
terceira semana, US$ 647,6 milhões sobre média até a segunda semana, US$ 690,2
milhões), explicada, principalmente, pela diminuição nos gastos com equipamentos
elétricos e eletrônicos, equipamentos mecânicos, químicos orgânicos e inorgânicos,
siderúrgicos, plásticos e obras, veículos automóveis e partes.
Mês
No mês, as exportações foram de US$ 11,717 bilhões e as importações, de US$ 8,069
bilhões, com saldo positivo de US$ 3,647 bilhões. Nos embarques ao exterior,
comparadas as médias até a terceira semana de março de 2018 (US$ 976,4 milhões)
com a de março de 2017 (US$ 872,8 milhões), houve crescimento de 11,9%, em razão
do aumento nas vendas das três categorias de produtos: semimanufaturados (22,9%,
por conta de celulose, ferro-ligas, produtos semimanufaturados de ferro e aço, açúcar
em bruto, madeira serrada ou fendida, zinco em bruto), básicos (12,7%, em função,
principalmente, de petróleo em bruto, soja em grão, farelo de soja, milho em grão,
fumo em folhas, carne bovina) e manufaturados (7,4%, causado por óleos
combustíveis, aviões, máquinas e aparelhos para terraplanagem, veículos de carga,
óxidos e hidróxidos de alumínio).
Em relação a fevereiro deste ano, houve crescimento de 1,5%, em virtude do aumento
nas vendas de produtos básicos (29,7%) e semimanufaturados (1,7%), enquanto que
caíram as vendas de produtos manufaturados (-22,6%).
Nas importações, a média diária até a terceira semana de março de 2018 (US$ 672,4
milhões), ficou 19,5% acima da média de março de 2017 (US$ 562,5 milhões).
Nesse comparativo, cresceram os gastos, principalmente, com combustíveis e
lubrificantes (48,2%), químicos orgânicos e inorgânicos (31,7%), veículos automóveis
e partes (24,9%), equipamentos elétricos e eletrônicos (17,5%), equipamentos
mecânicos (11,2%). Na comparação com fevereiro deste ano, houve queda de 2,5%,
pelas diminuições em adubos e fertilizantes (-22,9%), farmacêuticos (-12,9%),
químicos orgânicos e inorgânicos (-6,8%), veículos automóveis e partes (-5%) e
equipamentos elétricos e eletrônicos (-3,4%)

Superávit da balança na 3ª semana de março foi de US$ 1,672 bilhão
20/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,672 bilhão na
terceira semana de março (de 12 a 21), informou nesta segunda-feira, 19, o Ministério
da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). O valor foi alcançado com
exportações de US$ 4,910 bilhões e importações de US$ 3,238 bilhões.
Com isso, o mês de março acumula superávit de US$ 3,647 bilhões, 48,9% abaixo do
registrado em todo o mês de março de 2017, quando o resultado foi positivo em US$
7,136 bilhões.
No ano, o superávit comercial acumulado é de US$ 11,319 bilhões, alta de 1,8% em
relação ao mesmo período de 2017.
Em março, houve alta de 11,9% na média diária das exportações na comparação com
o mesmo mês do ano passado, com aumento nas vendas nas três categorias de
produtos: semimanufaturados (+22,9%), básicos (+12,7%) e manufaturados
(+7,4%).
Já as importações registraram alta superior, de 19,5% na mesma comparação, com
crescimento nos gastos, principalmente, com combustíveis e lubrificantes (+48,2%),
químicos orgânicos/inorgânicos (+31,7%), veículos automóveis e partes (+24,9%),
equipamentos elétricos e eletrônicos (+17,5%) e equipamentos mecânicos (+11,2%).
Produção de aço bruto em fevereiro sobe 5,5%, diz IABr
20/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
A produção brasileira de aço bruto em fevereiro somou 2,714 milhões de toneladas,
aumento de 5,5% em relação ao mesmo mês do ano passado, de acordo com dados
divulgados nesta segunda-feira, 19, pelo Instituto Aço Brasil (IABr). No bimestre o
volume chegou em 5,58 milhões de toneladas e avançou 3,3%.
A fabricação de laminados no mês passado alcançou 1,827 milhão de toneladas,
crescimento de 7,5% ante o mesmo período do ano anterior. Nos dois primeiros meses
do ano o volume foi de 3,715 milhões de toneladas, aumento de 6,8%.
Considerando o aço plano, o volume produzido em fevereiro foi de 1,088 milhão de
toneladas (+5,8%) e aumento de 7,8% considerando o bimestre, quando o volume
chegou em 2,246 milhões de toneladas. Em longos o volume em fevereiro alcançou
739 mil toneladas, crescimento de 10% ainda na relação anual. No acumulado do ano
o aumento foi de 5,5% (1,469 milhão de toneladas).
O consumo aparente nacional – obtido pela produção doméstica excluídas as
exportações e acrescidas as importações – de produtos siderúrgicos foi de 3,2 milhões
de toneladas no primeiro bimestre de 2018, crescimento de 12,6%.
As importações caíram 1,9% em fevereiro para 158 mil toneladas, considerando a
relação anual. No bimestre, no entanto, as importações recuaram 1,4%.
Já as exportações brasileiras caíram 11,8% mês passado para 1,034 milhão de
toneladas. Em janeiro e fevereiro somaram 2,386 milhões de toneladas, com recuo de
2,4%. Neste mês, em março, os Estados Unidos passaram a adotar uma taxação de
25% para o aço importado do Brasil, mas as usinas já vinham, antes disso, destinando
suas vendas ao mercado interno.

OCDE recomenda mais educação e infraestrutura ao Brasil e menos distorção
fiscal
20/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) voltou a
recomendar nesta segunda-feira, 19, ao Brasil maior empenho em educação e
infraestrutura e menor distorção fiscal e protecionismo. No relatório Going for Growth
(A Caminho do Crescimento), que foi apresentado em Buenos Aires aos presidentes
de bancos centrais e ministro das Finanças do G-20 (grupo das 20 maiores economias
do globo), a instituição praticamente repete as sugestões apresentadas há quase um
mês, quando divulgou um documento específico para o Brasil, em Brasília.
“Uma força de trabalho mais educada, uma melhor infraestrutura e menos distorções
fiscais são chaves para suportar melhorias de produtividade”, enumerou a entidade,
que tem sede em Paris. “Reduzir as barreiras comerciais também continua a ser uma
prioridade para o Brasil, a fim de aumentar a exposição à concorrência internacional e
fortalecer incentivos para melhorias de produtividade”, continuou no documento que
foi antecipado para a imprensa.
Para a OCDE, para conciliar a necessidade de novas reduções na desigualdade de
renda com a diminuição do espaço fiscal, a despesa social deve concentrar-se mais
nos instrumentos de políticas eficientes, em particular nas transferências monetárias
condicionadas. Isso, conforme a Organização, aceleraria o declínio da desigualdade de
renda sem gastar mais.
O Going for Growth é o relatório principal da OCDE que analisa as configurações de
políticas estruturais e o desempenho econômico para fornecer aos formuladores de
políticas recomendações concretas de reforma para aumentar o crescimento e garantir
que os ganhos sejam compartilhados por todos. O relatório de 2018 analisa os
principais desafios de crescimento e faz um balanço das reformas realizadas no ano
passado nas economias avançadas e emergentes em relação às prioridades políticas
identificadas na edição anterior.
A instituição detectou que a recuperação do Produto Interno Bruto (PIB) per capita em
relação aos países mais avançados da OCDE está paralisada nos últimos anos,
principalmente devido ao fraco desempenho da produtividade do trabalho. “A
desigualdade e a pobreza ainda são elevadas, mas diminuem, embora em ritmo
decrescente mais recentemente”, salientou.
Ponto a ponto
Entre os pontos citados pela entidade como sugestão, está o aumento da eficácia dos
benefícios sociais, redirecionando os gastos para transferências condicionadas aos
pobres, considerado o instrumento mais eficiente para reduzir a desigualdade de
renda. A OCDE também acredita que é preciso acabar com a indexação de pensões
mínimas e benefícios sociais ao salário mínimo para evitar grandes aumentos de gastos
reais e reavaliar a eficácia de outros benefícios indexados ao salário mínimo, incluindo
o Abono Salarial.
O segundo ponto é melhorar os resultados e a equidade na educação por meio de
melhor remuneração dos professores, treinamento em serviço e incentivos de
desempenho. Assegurar a escolaridade integral em todo o País e construir mais escolas
onde for necessário fazem parte deste tópico, assim como ampliar os programas de
treinamento profissional para enfrentar a escassez de habilidades e reduzir as taxas
de abandono escolar.
O terceiro diz respeito à redução de barreiras ao comércio, diminuindo as tarifas e
requisitos de conteúdo local. “Isto irá melhorar o acesso a insumos intermediários
importados e fortalecer as pressões competitivas sobre os produtores nacionais”,

avaliou a OCDE. Como ponto positivo, a instituição ressaltou que algumas exigências
de conteúdo local para projetos de investimento na área de combustível fóssil foram
reduzidos.
Como quarto ponto, a Organização cita a necessidade da queda de distorções no
sistema fiscal por meio da consolidação de impostos indiretos nos níveis estadual e
federal e trabalhar com um Imposto sobre o Valor Acrescentado com base ampla
(IVA), que deve ser totalmente reembolsado no caso das exportações.
Por fim, a instituição defendeu o aumento do investimento público e privado no setor
de infraestrutura, melhorando a capacidade técnica e planejamento para concessões
da área e elaboração de projetos de licitação mais detalhados antes do lançamento
dos leilões.
Ações globais
As medidas tomadas no ano passado em termos de reformas globais mantiveram o
ritmo relativamente lento dos dois anos anteriores e ficaram abaixo do observado no
momento seguinte à crise financeira internacional de uma década atrás. A avaliação
foi feita pela OCDE por meio do relatório Going for Growth (A Caminho do
Crescimento).
“Mesmo assim, foram tomadas algumas medidas corajosas”, considerou a entidade,
que tem sede em Paris, no documento antecipado à imprensa. Segundo a instituição,
mais de um terço das medidas implementadas em 2017 podem ser consideradas como
“passos importantes”.
Como destaque, a Organização cita as reformas para reforçar a proteção social na
Grécia e na Itália, a do mercado de trabalho na França, a da capacidade de guarda de
crianças no Japão e uma reforma fiscal na Argentina, que será implantada em cinco
anos. “Em termos mais gerais, a intensidade das reformas tem variado entre as
diferentes áreas políticas”, constatou a OCDE.
Dentre as mudanças que visam a fomentar a aquisição de competências e a
capacidade inovadora, o relatório expõe que foram tomadas medidas abrangentes
para aumentar a dimensão e eficiência do apoio à pesquisa e desenvolvimento.
Também menciona medidas adotadas para promover o dinamismo das empresas e
difusão do conhecimento e uma regulação mais favorável à competitividade.
A instituição comentou também que foram tomadas medidas na área social por meio
do mercado de trabalho, mas que são necessárias novas reformas complementares
para facilitar a transição e a mobilidade do emprego.
Num dos capítulos especiais do documento, a OCDE também ressalta indicadores
sobre o crescimento “verde”, com a necessidade de se reduzir a poluição, minimizar
riscos ligados ao ambiente e reduzir a dependência de recursos naturais. “As ligações
entre o ambiente, as políticas ambientais e o crescimento econômico são complexas.”
Reformas globais
A OCDE volta a bater na tecla da necessidade de reformas de política econômica em
todo o mundo em 2018. No relatório Going for Growth, a instituição, que tem sede em
Paris, analisa o que os países fizeram em termos de reformas para impulsionar o
crescimento de longo prazo, melhorar a competitividade e a produtividade, criar
empregos e garantir ganhos econômicos que melhorem a renda da população.
“Com uma projeção de quase 4% para 2018, a taxa de crescimento anual do PIB
(Produto Interno Bruto) para a economia global está próxima do ritmo de crescimento
que antecedeu a grande recessão. Este período de crescimento global robusto e de
base alargada cria condições favoráveis para uma implementação bem-sucedida de

reformas estruturais – necessárias para transformar a retomada num crescimento
mais forte e sustentável no longo prazo para todos”, defendeu a entidade.
De acordo com a OCDE, apesar do desenvolvimento positivo no curto prazo, que
continua a ser sustentado por uma política fiscal e monetária favorável, persistem
desafios a médio e a mais longo prazo para os formuladores políticos. “O aumento da
produtividade continua a ser decepcionante”, declarou a instituição.
Mesmo com a recuperação ao nível do emprego, há muito esperado, conforme a
Organização, os salários não conseguiram acompanhar esse movimento e há muitos
grupos vulneráveis que continuam confrontados com fracas perspectivas no mercado
trabalho.
“As desigualdades persistem e, a mais longo prazo, estão aumentando em muitos
países, o que demonstra que há setores da sociedade que não se beneficiaram muito
do crescimento”, trouxe o documento.
Além disso, o relatório salienta que tendências como digitalização, pressões
ambientais e demografia podem se tornar riscos para a sustentabilidade do
crescimento no longo prazo se os desafios estratégicos não forem devidamente
abordados.
Entre os pontos de recomendação mais importantes, a instituição diz que há cinco
prioridades no médio prazo que são essenciais para “reanimar” o aumento da
produtividade e do emprego, gerando, ao mesmo tempo, um processo inclusivo.
“Os domínios abrangidos são variados, incluindo a regulação do mercado de produtos
e de trabalho, educação e formação, sistemas tributários e de prestações sociais,
assim como regras relativas ao comércio e ao investimento, as políticas relativas a
infraestrutura e, ainda, inovação”, mencionou.
A OCDE enfatiza que o relatório tem tido um “papel crucial” na ajuda aos países do G20 para avançarem com a sua agenda de reformas estruturais.
Temer pede apoio da Coreia do Sul para inclusão do Brasil na OCDE
20/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
O presidente Michel Temer pediu ao primeiro-ministro da Coreia do Sul, Nak-Yon Lee,
durante reunião bilateral no Palácio do Planalto que o líder sul-coreano apoie o pleito
brasileiro para que o País seja incluído como membro da Organização para a
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). A informação foi divulgada nesta
segunda-feira, 19, pela Secretaria de Comunicação da Presidência.
O Planalto não informou, no entanto, se os dois países trataram algum tipo de ação
coordenada para questionar a sobretaxa de 25% imposta pelo presidente Donald
Trump na importação de aço. Os Estados Unidos estão bloqueando os movimentos de
expansão do organismo internacional e são hoje o maior empecilho à aceitação do
Brasil como sócio do bloco.
Segundo o Planalto, Temer e Nak-Yon Lee falaram também do acordo Coreia do SulMercosul e o primeiro-ministro “prometeu abrir, em breve, a negociação”.
Nak-Yon Lee também demonstrou interesse do país em participar do Projeto Corveta
Classe Tamandaré da Marinha Brasileira.

Bilaterais
Temer também recebeu o presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo do Espírito
Santo Carvalho, e solicitou que o Itamaraty organize uma missão empresarial a São
Tomé e Príncipe nas áreas de turismo e pesca.
Segundo a assessoria de imprensa do Planalto, o presidente de São Tomé e Príncipe
destacou o interesse do país africano em cooperação brasileira para defesa.
O presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos de Almeida Fonseca, também foi recebido
nesta segunda no Palácio do Planalto.
O tema central do encontro foi a reunião da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP). Fonseca reiterou o pedido para participação do Brasil. Sete países
já confirmaram: Angola, Moçambique, Portugal, Guiné Bissau, Guiné Equatorial, São
Tomé e Príncipe e Timor Leste.
O presidente de Cabo Verde pediu ainda a expansão do Programa Mais Alimentos que
prevê assistência técnica e financiamento para bens de produção para agricultura
familiar.

Exportações brasileiras de aço crescem 25% em valor no 1º bimestre
20/03/2018 – Fonte: G1
As exportações brasileiras de aço atingiram 2,4 milhões de toneladas e valor de US$ 1,4 bilhão
nos dois primeiros meses de 2018, informou nesta segunda-feira o Instituto Aço Brasil (IABr),
que representa as siderúrgicas do país.
Na comparação com o 1º bimestre de 2017, houve queda de 2,1% em volume e crescimento
de 25% em valor, quando as vendas de produtos para outros países somaram 2,3 milhões
de toneladas e valor de US$ 1,1 bilhão.
Já as importações cresceram 1,4% em volume e 37,9% em valor no acumulado de janeiro e
fevereiro, na mesma base de comparação, totalizando 375 mil toneladas e US$ 422 milhões.
Os números ainda não refletem as preocupações em relação à sobretaxa anunciada nos
Estados Unidos. No dia 8 de março, o presidente americano, Donald Trump, anunciou que o
país cobrará taxa de 25% para o aço importado e de 10% para o alumínio.
O Brasil é o 2º maior exportador aço para os EUA e poderá ser um dos países mais
impactados pela medida.
A produção brasileira de aço bruto em fevereiro somou 5,6 milhões de toneladas no 1º
bimestre, crescimento de 3,3% sobre o resultado de um ano antes, informou nesta segundafeira o Instituto Aço Brasil (IABr).
A produção de laminados foi de 3,7 milhões de toneladas (alta de 6,8%), en quanto que a de
semiacabados totalizou 1,5 milhão de toneladas (avanço de 3,7%).
As vendas de aço no mercado interno foram de 2,8 milhões de toneladas, alta de 14,3% na
comparação anual.
O Brasil exportou em 2017 US$ 2,63 bilhões em aço para EUA, o equivalente a 33% das
vendas brasileiras do produto para o exterior, segundo dados oficiais do MDIC.
Além disso, o Brasil exportou no ano passado US$ 120,7 milhões em alumínio para EUA, cerca
de 15% do total vendido para o exterior.

Empresários brasileiros vão pedir a Temer compensações para o aço
20/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Para competir, setor quer que governo amplie devolução de imposto sobre
produtos importados

Ministros e presidentes dos BCs do G20 em Buenos Aires; argentino Nicolas Dujovne
(centro) pediu ao colega Steven Munchin que não cobre sobretaxa do aço - Natacha
Pisarenko / AP

Com a sobretaxa para entrar no mercado americano, produtores de aço vão nesta
terça-feira (20) ao presidente Michel Temer pedir medidas compensatórias para
competir no exterior. Eles pretendem ainda alertar para a necessidade de defesa do
mercado brasileiro contra uma invasão de importados.
A previsão é que, com a barreira nos EUA, haja um volume de 25 milhões de
toneladas/ano de aço produzidos por outros países à procura de novo destino. Assim,
mercados tradicionais do produto brasileiro, como a América Latina, estão em risco.
Segundo o Instituto Aço Brasil, os países da região, em bloco, representam o segundo
maior mercado para o aço brasileiro --atrás dos EUA.
Os empresários querem que o governo amplie a devolução do imposto que incide sobre
o produto exportado (no programa Reintegra).
O governo suspendeu o aumento previsto, para este ano, no percentual de devolução
de 2% para 3%.
Os empresários querem fixar o percentual de 2% como piso, abrindo a possibilidade
para que setores mais afetados pela tributação e pela competição externa possam
devolver até 5% (limite da legislação brasileira).
Nesse pleito, a indústria do aço tem o apoio de todo o setor industrial exportador,
como o de máquinas e equipamentos e o automotivo. O benefício seria o aumento das
exportações, segundo representantes do setor produtivo.
Pelas contas dos empresários, que serão entregues ao presidente Temer, um aumento
de 10% nas exportações teria gerado em 2017, no cenário mais otimista, receitas em
impostos superiores ao que o governo deixaria de arrecadar devolvendo 5% no
Reintegra. Entre 430 mil e 840 mil novos empregos poderiam ser gerados.
Além da proposta, os empresários levarão ao presidente a necessidade de monitorar
a entrada de aço no Brasil após a barreira americana. O governo decidiu não aplicar a
medida antidumping contra o aço da China e da Rússia neste ano.
A indústria se divide sobre este assunto. Enquanto as siderúrgicas querem a proteção,
consumidores de aço, como os fabricantes de eletrodomésticos, defendem a livre
importação.
REQUISITOS
No front externo, as notícias não são boas para o setor siderúrgico. O governo
americano impôs requisitos mais duros do que esperava o Brasil para livrar importados
da barreira de Donald Trump.
Pelas regras divulgadas nesta segunda-feira (19), somente as empresas que
consomem diretamente aço e alumínio poderão recorrer, como a construção civil e
indústrias.
Havia a expectativa de que outros setores afetados, como os produtores de carvão,
pudessem pedir a retirada do Brasil da barreira. Isso porque o país é o maior
consumidor de carvão dos EUA.
Além disso, o importador americano terá de justificar que a compra no exterior se
deve à produção insuficiente ou de qualidade inferior.
Siderúrgicas americanas poderão ainda vetar a autorização. Com as regras, brasileiros
já trabalham com a aplicação da sobretaxa de 25% já a partir de sexta-feira (23).

Brasil e Coreia do Sul podem se juntar contra lista do aço dos EUA
20/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
A decisão dos EUA de sobretaxar em 25% as importações de aço e em 10% as de
alumínio foi discutida nessa segunda-feira, 19, numa reunião do presidente Michel
Temer com o primeiro-ministro da Coreia do Sul, Nak-Yon Lee, que veio ao País para
participar do 8.º Fórum Mundial da Água.
O país asiático é um dos prejudicados pela medida. Segundo fontes do Planalto, as
autoridades dos dois países já estavam em busca de alguma ação conjunta e Temer e
Lee concordaram em somar esforços.
Já foi ventilada a possibilidade, por exemplo, de uma atuação conjunta na Organização
Mundial do Comércio (OMC). Mas esse é um mecanismo que o Brasil só pretende
acionar se falharem as negociações para suspender a sobretaxa via setor privado ou
numa negociação governo a governo.
Os EUA divulgaram nessa segunda-feira, 19, um regulamento que detalha como
podem ser feitos os pedidos para liberar produtos de aço e alumínio da sobretaxa. Ele
deixa claro que quem pode pedir a exclusão são pessoas e empresas americanas que
usam aço em atividades como construção, manufatura ou fornecimento a outros
usuários.
Cabe ao secretário de Comércio admitir exceções à sobretaxa. Isso será possível se os
itens não forem produzidos nos EUA em quantidade suficiente ou com qualidade
satisfatória, diz o regulamento. A exceção pode ser dada também para assegurar a
segurança nacional.
Pressão
“É muito importante para os exportadores brasileiros pressionarem os usuários para
que peçam a exclusão sobretudo do aço semiacabado, que não é produzido em
quantidade suficiente”, comentou o consultor Welber Barral, sócio da Barral Mjorge.
Ou seja, ficou confirmado que os importadores americanos de aço brasileiro são os
que podem pedir para liberar o aço brasileiro da sobretaxa. Esses pedidos poderão ser
contestados, por exemplo, por fabricantes locais que concorram diretamente com as
exportações do Brasil.
As exceções serão concedidas produto a produto e empresa a empresa. Autorizadas,
os produtos ficarão livres da sobretaxa pelo prazo de um ano.
Governo dos EUA decidirá sobre exceções a tarifas de aço e alumínio em 90
dias
20/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
A sobretaxa começará a ser cobrada em 23 de março
O Departamento de Comércio dos Estados Unidos disse nesta segunda-feira que
começará a aceitar pedidos de importadores norte-americanos que não queiram pagar
a sobretaxa sobre aço e alumínio de outros países, em um movimento que pode
beneficiar empresas brasileiras, segundo uma fonte que acompanha o tema entre a
indústria nacional disse à agência Reuters
Companhias norte-americanas podem solicitar ao governo dos EUA a exclusão das
tarifas por produto, se não houver produção local dos metais que atenda aos
parâmetros usados por elas, segundo o documento publicado pelo secretário de
Comércio dos EUA, Wilbur L. Ross.

Os pedidos serão submetidos a outras áreas do governo norte-americano, como o
Departamento de Defesa, por exemplo, uma vez que a sobretaxa foi aplicada sob o
argumento de defesa nacional, além de siderúrgicas dos EUA, que podem contestar o
pedido ou iniciar a produção para atender aquela demanda, disse uma fonte, que
preferiu não se manifestar por trabalhar diretamente com o assunto no Brasil.
O Departamento de Comércio deverá responder aos pedidos de exclusão em até 90
dias. A sobretaxa começará a ser cobrada em 23 de março.
A regra para pedidos de exceção é vista pelo setor privado brasileiro como um caminho
rápido e técnico para solucionar problemas, uma vez que a maior parte dos embarques
nacionais para os EUA se compõe de aços semiacabados, produto que o país não possui
autossuficiência e que precisa passar por usinas de laminação locais antes de se
transformarem em itens como portas de carros ou geladeiras, de acordo com a fonte.
A indústria brasileira está dividida em relação ao tema, uma vez que grupos como
Gerdau, CSN e Usiminas produzem nos EUA, mas as duas últimas não possuem a
mesma produção e capacidade da primeira, disse a fonte.
Ao mesmo tempo em que o setor privado se movimenta, diversos países como Brasil,
Japão e União Europeia buscam negociações bilaterais com os Estados Unidos sobre
as tarifas de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio definidas pelo presidente Donald
Trump em 8 de março.
Os líderes financeiros do mundo procuraram apoiar o livre comércio nesta segundafeira, ao mesmo tempo em que os EUA disseram que não poderiam sacrificar os
interesses nacionais.
Conheça o mercado de aço que movimenta bilhões de toneladas e virou alvo
de Trump
20/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
A produção de aço no mundo cresceu 5,3% em 2017 em relação ao ano
anterior
No último dia 8, o presidente americano, Donald Trump, anunciou
aço importado pagará sobretaxa de 25% para entrar nos EUA.

que

o

Foram poupados apenas os produtos fabricados no Canadá e no México.
O Brasil é o segundo maior fornecedor de aço para os EUA e vendeu, no ano passado,
US$ 2,6 bilhões em produtos siderúrgicos aos EUA.
Conheça esse mercado, que movimenta bilhões de toneladas pelo mundo e que se
tornou o novo alvo de Trump.
O AÇO É...
> Uma liga de ferro e carbono, produzido, basicamente, a partir de minério de ferro,
carvão e cal
> Sua fabricação pode ser dividida em quatro etapas: preparação da carga, redução,
refino e laminação
> Ele é aplicado em veículos, utensílios domésticos, embalagens, cabos elétricos, entre
outros
> O aço representa:
56% do peso de um carro
55% do peso da geladeira
75% do peso do fogão

A produção de aço no mundo cresceu 5,3% em 2017 em relação ao ano anterior
Só a China produziu 831,7 milhões de toneladas de aço no ano passado
A China é líder em produção e exportação
A União Europeia e os Estados Unidos são os maiores mercados compradores
36,6% era a participação da China em 2007
A indústria de aço no Brasil...
...produziu 34,4 milhões de toneladas de aço em 2017, sendo 22,4 milhões delas de
aços laminados. Os tipos mais usados dos aços laminados no país são o vergalhão
(construção) e bobinas a quente (indústria).
O setor é formado por 14 empresas privadas, controladas por 11 grupos empresariais,
operando 30 usinas distribuídas por 10 estados brasileiros.
> MG e RJ são responsáveis, cada um, por 30,8% da produção de aço do país; ES
ocupa a 2ª posição (21,7%)
Principais usinas:
RS
> Piratini (Gerdau)
> Riograndense (Gerdau)
PR
> Guaíra (Gerdau)
SP
> Pindamonhangaba (Gerdau)
> Mogi das Cruzes (Gerdau)
> São Paulo (Gerdau)
> Piracicaba (ArcelorMittal)
> Cubatão (Usiminas)
> Villares Metals RJ
> Barra Mansa (Votorantim)
> Resende (Votorantim)
> Cosigua (Gerdau)
> Volta Redonda (CSN)
> Ternium
MG
> Aperam South American
> Ouro Branco (Gerdau)
> Monlevade (ArcelorMittal)
> Juiz de Fora (ArcelorMittal)
> Barão de Cocais (Gerdau)
> Divinópolis (Gerdau)
> Ipatinga (Usiminas)
> Barreiro (Vallourec)
> Jeceaba (Vallourec)
BA
> Usiba (Gerdau)
PE
> Açonorte (Gerdau)
CE
> Cearense (Gerdau)
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Carro autônomo da Uber nos EUA causa primeira morte por atropelamento
20/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Empresa suspendeu testes com veículos sem motorista nos Estados Unidos e
no Canadá

Imagem da rede de televisão ABC mostra a cena após o acidente com o carro
autônomo - Reprodução / AP
Uma mulher em Tempe, no Arizona, morreu após ser atropelada por um carro
autônomo operado pela Uber, informou a polícia da cidade americana nesta segundafeira (19), no que parece ser a primeira morte conhecida de um pedestre atingido por
um veículo autoguiado em via pública.
O carro estava em modo autônomo, mas com um motorista no volante por segurança,
quando atingiu a mulher, que atravessava a rua fora do cruzamento para pedestres,
disse a polícia em comunicado.
O acidente ocorreu às 22h de domingo (18), de acordo com o horário local (2h de
segunda em Brasília).
A vítima é Elaine Herzber, 49, que chegou a ser levada a um hospital próximo, mas
não resistiu.
A Uber disse que cooperava plenamente com as autoridades e que estava
suspendendo seus testes com veículos autônomos nos Estados Unidos (Tempe, São
Francisco e Pittsburgh) e no Canadá (Toronto).
"O veículo estava viajando para o norte quando uma mulher caminhando fora do
cruzamento atravessou a estrada de oeste a leste e foi atingida pelo veículo da Uber",
afirmou a polícia.
O modelo envolvido é um Volvo XC90. Em novembro de 2017, a Uber negociou com
a Volvo a compra de 24 mil unidades do SUV entre 2019 e 2021, mas já testava 100
unidades do modelo.
A Volvo confirmou que o veículo é um Volvo XC90, mas disse que a tecnologia
autônoma do modelo não foi fabricada por ela. A fabricante originalmente sueca
pertence ao grupo chinês Geely.
A NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) e NTS (National
Transportion Safety), entidades de segurança do trânsito nos EUA, enviaram equipes
para investigarem o atropelamento. A NHTSA também está em contato com a Volvo.
Um Volvo XC90 autônomo da Uber já esteve envolvido em outro acidente há um
ano em Tempe.
Na ocasião, o veículo foi atingido pelo motorista de outro carro que não conseguiu
frear. O carro da Uber estava no modo autoguiado, com um motorista de segurança

atrás do volante, mas a polícia disse que o veículo da empresa não tinha
responsabilidade no acidente.
No Canadá, o Ministério dos Transportes da província de Ontário, que supervisiona os
testes autônomos da Uber em Toronto, disse que estava acompanhado o acidente
deste domingo.
"Nós seguiremos de perto a situação no Arizona e consideraremos quais medidas são
apropriadas à medida que mais informações se tornem conhecidas", disse o porta-voz
do ministério, Bob Nichols.
Em uma rede social, a Uber expressou suas condolências.
Dara Khosrowshahi, diretor-executivo da empresa, acrescentou em uma postagem:
"Algumas notícias incrivelmente tristes do Arizona. Estamos pensando na família da
vítima enquanto trabalhamos com as autoridades policiais locais para entender o que
aconteceu."
TESTES
A Uber é uma das muitas empresas de tecnologia e fabricantes de automóveis, como
a General Motors, na corrida para lançar carros com grau elevado de autonomia no
mercado nos próximos anos.
Na sexta (16), a Waymo, unidade de carros autônomos da Alphabet, dona do Google,
e a Uber pediram ao Congresso americano que aprovasse uma legislação abrangente
para acelerar a introdução de carros sem motoristas nos Estados Unidos.
O projeto está parado pela preocupação de alguns democratas com questões de
segurança, e a morte deste domingo pode dificultar a rápida passagem do texto,
disseram assessores do Congresso nesta segunda.
A expectativa é que os carros autônomos sejam mais seguros, porque não se distraem
como os humanos e seriam programados para sempre respeitar as leis de trânsito.
Os pesquisadores que trabalham com tecnologia, porém, têm lutado para descobrir
como ensinar os sistemas autônomos a se ajustarem à conduta ou ao comportamento
humano imprevisíveis.
As preocupações com a segurança dos carros autônomos aumentaram
após o motorista de um veículo parcialmente autoguiado da Tesla morrer, em 2016,
em um acidente, enquanto usava seu sistema de piloto automático —posteriormente,
os reguladores determinaram que a Tesla não teve culpa.
Em dezembro de 2016, a primeira tentativa de Uber de testar carros autônomos em
San Francisco foi interrompida pelas autoridades, após a empresa ter iniciado os testes
sem solicitar as licenças necessárias.
Após a disputa em San Francisco, a Uber mudou toda a sua frota de carros autônomos
para os testes no Arizona, onde foi recebido com entusiasmo pelo governador do
estado, Doug Ducey.
"O Arizona recebe os carros autoguiados da Uber com braços e estradas abertas",
disse Ducey em um comunicado à época.
O estado, que é usado por várias empresas de tecnologia, incluindo a Waymo e a Intel,
para testar sistemas autônomos, historicamente adotou uma abordagem mais leve
para a regulamentação de veículos autoguiados do que a Califórnia.

Mas o acidente no Arizona ocorre menos de um mês após a Califórnia aprovar novas
regras que permitiriam a carros autônomos e sem motoristas de segurança ao volante
usarem suas vias.
ENTENDA OS GRAUS DE AUTONOMIA
Nível 0
Inclui carros equipados com “cruise control” (sistema que controla a velocidade de
cruzeiro)
Nível 1
Inclui carros com sensor de faixa (sistema corrige rota de carro que saiu da pista)
Nível 2
Sistema controla velocidade e faz curvas automaticamente em certas condições, mas
a atenção do motorista é necessária o tempo todo
Nível 3
Carro dirige sozinho em baixas velocidades, mas motoristas deve estar sempre a
postos
Nível 4
Carro dirige sozinho na maior parte dos casos, mas atenção do motorista é
necessária
Nível 5
Carro dirige sozinho em todas as circunstâncias, sem necessidade de motorista
Toyota quer produzir no Brasil carro movido a álcool, gasolina e eletricidade
20/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo

Toyota Prius Flex se prepara para iniciar viagem até Brasília partindo da sede da
investe SP, no Butantã
A Toyota quer ser a primeira montadora a produzir um veículo capaz de rodar com
gasolina, álcool ou eletricidade. O plano inclui produção nacional e foi anunciado nesta
segunda (19), em São Paulo.
A empresa apresentou O Prius Hybrid Flex, que ainda é um protótipo. O carro iniciou
uma viagem de 1.500 quilômetros até Brasília, em que será abastecido sempre com
etanol.
O desenvolvimento está sendo feito por engenheiros brasileiros, que já conhecem o
sistema bicombustível dos carros nacionais. O casamento com o motor elétrico ocorre
da mesma forma que no Prius convencional, a gasolina.
"Todo dia alteramos o programa de controle do carro para melhorar a dirigibilidade
com etanol, que não pode ser muito diferente do uso com gasolina", diz Edson
Orikassa, engenheiro da Toyota e presidente da AEA (Associação Brasileira de
Engenharia Automotiva).
O protótipo é capaz de rodar consumindo apenas eletricidade no trânsito urbano. As
baterias são recarregadas durante desacelerações ou por meio do motor a combustão,
mais usado na estrada e nos momentos em que é preciso mais potência.

A montadora não divulgou números preliminares de consumo com álcool. De acordo
com dados do Teste Folha-Mauá, o modelo japonês percorre 22,8 quilômetros com um
litro de gasolina na cidade.
Durante a apresentação do Prius flex, o presidente-executivo da Toyota na América
Latina, Steve St. Angelo, afirmou que "sonha com a produção de um carro híbrido no
Brasil". Contudo, o escolhido deverá ser um modelo com maior potencial no mercado
interno: o Corolla.
Atual líder de vendas em seu segmento, o sedã médio produzido em Indaiatuba (a
104 quilômetros de São Paulo) deverá ganhar uma nova geração no país em 2020,
quando terá a mesma plataforma do Prius atual.
O período até o lançamento do novo Corolla coincide com o calendário de
desenvolvimento do híbrido flex.
Após a viagem de São Paulo a Brasília, o carro passará por análise técnica e será
enviado para o Japão, onde a Toyota dará sequência a seu desenvolvimento. A versão
que será produzida deve ser apresentada no fim de 2019.
Para Antonio Megale, presidente da Anfavea (associação que representa as
montadoras instaladas no Brasil), o desenvolvimento da tecnologia híbrido flex
permitirá que o país passe por uma adequação global de seus produtos, ampliando as
exportações.
Apesar de o número de veículos enviados ao exterior ter crescido 46,5% em 2017 e
ajudado montadoras a superar a crise -28% da produção foi enviada ao exterior-, as
limitações dos automóveis nacionais e o não aproveitamento da tecnologia flex em
outros países fazem com que o alcance se restrinja a mercados latino-americanos.
Veículos híbridos poderão ser realidade no Brasil "com incentivo certo", diz
Toyota
20/03/2018 – Fonte: Reuters
A massificação de veículos híbridos no Brasil pode se tornar uma realidade no Brasil
se houver incentivo e apoio corretos por parte do governo e vários setores da indústria,
afirmou nesta segunda-feira o presidente-executivo da Toyota para a América Latina,
Steve St. Angelo.
Durante evento para marcar o início de testes de longa duração de um híbrido Prius
da montadora japonesa equipado com motor a combustão que além de gasolina aceita
também etanol, o executivo afirmou que a solução é a mais adequada para atender a
realidade brasileira, mas evitou fazer comentários sobre quando a Toyota poderá
produzir o modelo no Brasil.
A Toyota completa em 2018 60 anos de presença no mercado brasileiro e St. Angelo
comentou que acredita que o modelo “híbrido flex”, citado pela montadora como o
primeiro do tipo do mundo, marca o “início dos próximos 60 anos da Toyota” no país.
A montadora vai fazer o “Prius Flex” rodar de São Paulo até Brasília, num percurso de
cerca de 1.000 quilômetros em que vai passar por usinas produtoras de etanol.
Questionado se o destino final ter sido definido como Brasília tem relação com eventual
pedido para incentivos governamentais para a popularização da tecnologia, o
presidente da Toyota para América Latina afirmou que “incentivo ajuda, mas não é
essencial” para a montadora se decidir por desenvolver o modelo para venda no Brasil.

“Esses veículos (híbridos) só vão contribuir para a sociedade se houver mais deles nas
ruas...Podem se tornar realidade com incentivo e apoio certos”, disse St. Angelo.
Atualmente, o Prius, importado do Japão, é vendido por cerca de 126 mil reais no
Brasil. Em 2017, o modelo foi o híbrido mais vendido do país, com licenciamentos de
2 mil unidades de um total de 3.296 híbridos e elétricos comercializados no Brasil.
Segundo a Toyota, o Prius flex é um protótipo. O executivo comentou que
eventualmente, além do Brasil, o modelo poderia ser vendido no Paraguai, que
também possui uma frota de veículos que usa etanol. Ele não mencionou o valor
investido pela companhia no modelo flex.
St. Angelo disse que o objetivo do teste é recolher dados que incluem consumo e
emissão de poluentes do Prius flex que serão enviados à Toyota no Japão para análise.
A montadora, que tem parceria com a Universidade de São Paulo (USP) em estudos
sobre motorização híbrida, também vai lançar uma parceria com a Universidade de
Brasília (UNB).
A Toyota fez o anúncio em parceria com a entidade que representa os produtores de
açúcar e etanol do Brasil, a Unica. A presidente da entidade, Elizabeth Farina, afirmou
que a “solução dos biocombustíveis é a solução econômica adequada para o Brasil” e
que a entidade “se prontificou a dar apoio institucional” para a iniciativa da Toyota.
Segundo ela, o setor sucroalcooleiro não é contra a tecnologia dos carros híbridos e
elétricos, “mas se houver incentivo para algum tipo de tecnologia porque não pode ter
também para uma (de etanol) que já investiu tanto no país?”
Atualmente, veículos híbridos ou elétricos pagam 13 e 25 por cento, respectivamente,
de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Uma reunião ocorrida no início do
mês entre representantes do Ministério da Indústria e Comércio Exterior e da
Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) terminou sem um compromisso do
governo de reduzir o IPI dos híbridos e elétricos para 7 por cento, mesma alíquota
cobrada dos modelos de motor 1.0.
Acea pede a negociadores do Brexit atenção ao setor automotivo
20/03/2018 – Fonte: Automotive Business
Uma das preocupações é se os veículos aprovados pelo Reino Unido ainda poderão ser
vendidos na UE após o Brexit e vice-versa
Com o acordo entre a União Europeia e o Reino Unido sobre a transição do Brexit
(saída do Reino Unido do bloco econômico), a Acea, associação que reúne as
fabricantes de veículos na Europa, está chamando a atenção dos negociadores para
tratar com atenção as questões específicas para o setor automotivo “a fim de evitar
implicações que potencialmente podem causar situações desastrosas em toda a cadeia
de suprimentos”, defende a Acea em um comunicado divulgado na segunda-feira, 19.
Uma das principais preocupações para a indústria europeia é se os veículos aprovados
pelas autoridades do Reino Unido ainda poderão ser vendidos nos mercados da União
Europeia e vice-versa após o Brexit, cujo tempo de transição deve durar um ano.
Nesta mesma data, os negociadores do Brexit disseram ter acertado o período de
transição, que começará a valer a partir de 29 de março do ano que vem, data da
separação, até 31 de dezembro de 2020.
A legislação da UE exige que os veículos sejam testados por um serviço técnico para
verificar o cumprimento das normas ambientais e de segurança e da UE, antes de

serem colocados no mercado em qualquer parte da União Europeia, conhecidas como
“aprovações de tipo”.
“É essencial que os fabricantes possam manter as aprovações de tipo válidas na UE e
no Reino Unido a partir de 30 de março de 2019, independentemente de onde a
aprovação foi emitida”, disse o secretário-geral da Acea, Erik Jonnaert.
“Estamos, portanto, convidando a Comissão Europeia a esclarecer como as aprovações
existentes podem ser transferidas de uma autoridade da UE27 para o Reino Unido e o
contrário”, completou.
Segundo o secretário, a Acea também recomenda que a UE e o Reino Unido
reconheçam mutuamente as aprovações de veículos de cada um após Brexit, algo que
só seria possível se o Reino Unido permanecer plenamente alinhado com toda a
legislação da UE.
Outro ponto de interrogação é se o mercado de veículos do Reino Unido, o segundo
maior da União Europeia, ainda será incluído na conta para atingir os alvos de CO2
prevista até 2021.
Para monitorar a conformidade a fim de atingir os novos objetivos de emissões, o
desempenho de CO2 de carros novos está sendo rastreado usando dados de registro
de todos os países da UE, incluindo os do Reino Unido. Uma vez que o Reino Unido
deixa a UE, não estará mais sujeito aos alvos de CO2. Em teoria, o requisito de incluir
dados do Reino Unido nos cálculos de CO2 da frota também expirará.
“Excluir os dados do Reino Unido dos cálculos atuais de CO2 deixaria um tempo muito
curto e limitado para que a indústria europeia se ajuste às estratégias de conformidade
para alcançar os rigorosos níveis previstos para 2021”, alerta Jonnaert.
Neste ponto, Acea defende que seja mantido o sistema como é hoje, com a
conformidade global da frota sendo baseada sobre os dados de CO2 dos 27 EstadosMembros da UE, mais o Reino Unido.
Além disso, a entidade aponta que dado que as operações comerciais da indústria
automotiva são baseadas em entregas simples do tipo just-in-time e just-in-sequence,
qualquer novo controle aduaneiro como resultado do Brexit aumentaria o custo,
causaria atrasos e ameaçaria a produtividade, o que poderiam até levar a paralisações
de linha de montagem em último caso.
“Se o Reino Unido decide permanecer numa união aduaneira com a UE seria,
naturalmente, uma solução eficaz para permitir o comércio livre de mercadorias entre
as duas partes”, explica Jonnaert.
“Mas, independentemente do cenário de Brexit, é essencial que as autoridades da UE
e do Reino Unido já comecem a se preparar para simplificar os procedimentos
aduaneiros e reforçar a capacidade aduaneira, caso contrário, veremos graves
congestionamentos terrestres e marítimos nos dois lados do canal, uma vez que o
Reino Unido já decidiu sair da União Europeia.”
Por fim, ele cita que a aplicação potencial das tarifas de importação, de 10% para os
automóveis e de 10% ou 22% para os veículos comerciais, num cenário chamado por
ele de precipício seria extremamente onerosa para os fabricantes e consumidores de
automóveis.

Truckvan unificará fábricas a partir de abril
20/03/2018 – Fonte: Automotive Business

Cofundador da Truckvan, Flavio Santilli (esq.) e o sócio-diretor, Alcides Braga
Toda operação será concentrada na unidade de Guarulhos; plantas do Parque
Novo Mundo, Fernão Dias e Cumbica serão desativadas
A fabricante de implementos rodoviários Truckvan anunciou que a partir de abril toda
a sua operação será unificada em uma única fábrica, a de Guarulhos, na região
metropolitana de São Paulo, localizada na Rodovia Presidente Dutra, no bairro de
Bonsucesso. Com um terreno de 50 mil metros quadrados e 17,5 mil m² de área
construída, a planta abrigará o que era de responsabilidade das demais três unidades
que serão desativadas.
Uma delas é a unidade do Parque Novo Mundo, em São Paulo, onde fica a matriz e
também se localizava a Casa da Randon na Grande São Paulo, a partir de um acordo
em que a Truckvan era a distribuidora plena dos implementos Randon para a região
metropolitana de São Paulo, responsável por atender 29 municípios em toda a linha
de produtos, desde pesados até leves, além de peças, serviços, consórcios e pneus.
Também será desativada a fábrica localizada às margens da Rodovia Fernão Dias, em
São Paulo, que concentrava o departamento de TI e energia, além da produção de
carros-forte e veículos de luxo. A unidade de Cumbica, Guarulhos, será igualmente
transferida. Lá eram abrigadas a produção e customização das unidades móveis, além
de manter o departamento de eventos.
“Iniciamos a mudança no início de fevereiro com a certeza de que elevará o nosso
patamar estrutural e nos proporcionará um ganho significativo em sinergia entre todos
os nossos departamentos, além de aumentos extraordinários de produtividade e
agilidade”, afirma o sócio-diretor da Truckvan, Alcides Braga.
“É um sonho antigo e veio no momento que consideramos mais oportuno, com a
retomada da economia e ampliação das nossas áreas de atuação. Além de dobrarmos
a nossa área física, também ganharemos em escala de produção e unificação da mão
de obra”, acrescenta o cofundador da Truckvan, Flavio Santilli.
Prêmio REI indica os 60 finalistas da edição 2018
20/03/2018 – Fonte: Automotive Business
A edição 2018 do Prêmio REI, realizado anualmente por Automotive Business, já
tem os 60 finalistas que concorrerão à maior premiação de Reconhecimento em
Excelência e Inovação do setor automotivo no Brasil.
Este ano há importantes novidades na votação para escolher os melhores em cada
uma das 15 categorias, que desta vez será aberta ao público em geral - não mais
restrita somente aos leitores da revista e newsletter Automotive Business. Continuarão
votando por meio de cédula os participantes dos eventos IX Fórum da Indústria

Automobilística, em 16 de abril, III Workshop Inovação Radical e Indústria 4.0, em 21
de maio, e VI Fórum de RH da Indústria Automotiva, em 11 de junho.

O Prêmio REI, este ano em sua oitava edição, reconhece as principais iniciativas de
empresas ligadas ao setor automotivo que contribuem diretamente para a inovação e
excelência de processos e produtos.
Em uma primeira fase, Automotive Business recebe por escrito os cases de cada
empresa interessada em participar da premiação, quando as companhias elencaram
os principais feitos que se encaixam em qualquer uma das 15 categorias - cada case
pode ser inscrito em apenas uma categoria, exceto as categorias de veículos (de
passageiros, comerciais leves e pesados) que podem ter mais de um candidato por
empresa.
Os cases foram recebidos até o dia 23 de março e passaram para a segunda fase,
submetidos à avaliação de um júri especializado e totalmente isento, que indicou os
quatro melhores em cada categoria. Nesta edição 2018, cada jornalista de
Automotive Business também compôs o júri, dando o seu voto aos melhores.
A terceira e última fase se inicia com a divulgação dos finalistas: 60 iniciativas estão
concorrendo nas 15 categorias (veja abaixo). Elas vão agora a júri popular em votação
aberta ao público, sendo que cada pessoa poderá votar apenas uma vez, escolhendo
uma iniciativa, produto ou pessoa por categoria.
O ambiente eletrônico para votação será amplamente divulgado a partir de 30 de abril
no Portal Automotive Business e em nossas redes sociais (Facebook, Instagram,
Linkedin e Twitter). Os votos serão recebidos até o fim de maio e finalmente, em
junho, os vencedores serão conhecidos com a entrega dos troféus em uma cerimônia
especial a ser realizada em São Paulo.
Conheça os finalistas do Prêmio REI 2018 em cada categoria:
MONTADORA DO ANO
- Caoa: nasce um gigante Caoa Chery;
- Nissan: acreditando sempre no Brasil, Nissan mantém investimentos na crise,
preparando-se para um novo ciclo de crescimento;
- Toyota: 60 anos de Brasil com foco na expansão da competitividade da indústria
nacional em escala global;
- VW: nova Volkswagen, uma nova atitude, com novos produtos e muitos mais
próxima de seus públicos.
EMPRESA DE AUTOPEÇAS
- Aethra Sistemas Automotivos: fornecedor completo;
- Eaton: 60 anos rodando nas estradas brasileiras;
- Fras-Le: estratégia feita de alianças;
- Maxion: Maxion Wheels - uma das multinacionais brasileiras de autopeças mais
admiradas e premiadas no Brasil.

PROFISSIONAL DE MONTADORA
- Ana Theresa Borsari, diretora das marcas Peugeot, Citroën e DS no Brasil;
- Mauro Correia, presidente da Caoa;
- Roberto Cortes, presidente e CEO da MAN Latin America;
- Stefan Ketter, presidente da FCA (Fiat Chrysler Automobiles) na América Latina.
PROFISSIONAL DE AUTOPEÇAS
- Pietro Sportelli, presidente da Aethra: o visionário ítalo-brasileiro que investe na
inovação mundial;
- Besaliel Botelho, presidente do Grupo Bosch na América Latina: visão
empreendedora além da mobilidade;
- Dan Ioschpe, presidente do Sindipeças: conciliador com visão sistêmica da
indústria;
- Wilson Bricio, presidente da ZF América do Sul.
VEÍCULO COMERCIAL PESADO
- DAF CF 85 versão offroad;
- Mercedes-Benz Actros;
- Scania R440;
- VW Constellation 32.360 V-Tronic.
VEÍCULO COMERCIAL LEVE
- Citroën Jumpy;
- Fiat Ducato 2018;
- MAN VW Delivery Express;
- Peugeot Expert.
VEÍCULO DE PASSAGEIROS
- Peugeot 3008;
- Renault Kwid;
- Volkswagen Polo;
- Volkswagen Virtus.
MARKETING E PROPAGANDA
- CNH Industrial: Parts & Service Pró-Trator Case IH – um trator 0 km como prêmio;
- FCA (Fiat Chrysler Automobiles): divulgação do nome do Fiat Cronos e a primeira
corrida de Uno Mille com escada;
- Suzuki: campanha New Vitara – faz todo sentido;
- Volkswagen: “010.09”, primeira websérie da Volkswagen muda conceito de
comunicação entre marca e consumidor.
MANUFATURA
- Honda: redução no consumo de thinner de limpeza;
- Nissan: o sucesso da preparação da Nissan para a implementação do segundo
turno na fábrica de Resende (RJ);
- Osram: LEDS para o Fiat Cronos;
- Pollux: linha de montagem de painéis just-in-sequence.
LOGÍSTICA
- Bosch: otimização do transporte de resíduos de coleta seletiva;
- IDLogistics e MWM: ferramentas lean na linha de montagem de kits de cilindros da
MWM;
- MWM: fluxo contínuo no recebimento de materiais adequado ao novo sped fiscal
Bloco K;
- ZF: novo centro de distribuição unifica operações logísticas da ZF Aftermarket.

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
- BMW: construção e implementação do primeiro corredor elétrico no brasil, entre RJ
e SP;
- Bosch: Projeto IAAT de investigação avançada dos acidentes de trânsito;
- FCA: Manufacturing 9090 e SIM Center;
- Librelato: novo sistema favorece a segurança no transporte de cargas perigosas.
SUTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
- Autoforjas: eliminação de óleo refrigerante no processo de usinagem;
- BMW: centro social na fábrica de Araquari (SC);
- DAF: programa de diversidade DAF;
- Pirelli: primeiro pneu de alta performance fabricado com borracha natural extraída
da guaiúle.
AUTOPEÇAS E SISTEMAS
- Aethra Sistemas Automotivos: inovação e sustentabilidade para moldar o futuro;
- Basf: soluções automotivas inovadoras para um futuro sustentável;
- Mahle: pistão com galeria elevada, aumento de vida útil e redução na formação de
carvão;
- Zen: polia para alternador, inovação 1000% brasileira para as novas tendências do
mercado automotivo.
MOTORES E TRANSMISSÕES
- Eaton: pioneirismo: primeira transmissão automatizada em veículos de coleta de
resíduos;
- Porsche: rápido e econômico? Com o sistema e-hybrid e pdk, sim, é possível!;
- Sabó: alavancar novos negócios com suporte de prototipagem 8D;
- Scania: desempenho e economia, novos motores com tecnologia XPI.
INSUMOS
- Axalta: Aquaec 9600EP – proteção anticorrosiva superior para bordas vivas de
autopeças;
- Borealis: primeiro retrovisor externo fabricado em polipropileno (pp) de alto
desempenho;
- Dupont: Hytrel TPC aumenta desempenho de motores turbo, diminui número de
componentes, reduz peso e custo total final;
- Gerdau: inteligência artificial automatizando processos de consultas de fabricação
(ISA).
VW Truck & Bus lucra € 1,7 bilhão em 2017 graças a MAN e Scania
20/03/2018 – Fonte: Automotive Business
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VWCO ainda tem prejuízo, embora 44,7% menor, de € 105 milhões
O lucro da divisão de veículos comerciais VW Truck & Bus, que reúne as marcas
MAN, Scania e Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO), encerrou 2017 com lucro
operacional 27,6% maior na comparação com o ano anterior, ao atingir € 1,7 bilhão,
informa em comunicado. O faturamento conjunto resultou em € 23,9 bilhões,

crescimento de 12,1% no comparativo anual. MAN e Scania contribuíram com
faturamento e lucros operacionais positivos, enquanto a VWCO, embora o faturamento
tenha sido positivo, ainda registrou prejuízo, segundo o balanço divulgado pelo grupo.
A Volkswagen viu seu prejuízo diminuir 44,7% de um ano para o outro, ao registrar
perdas de € 105 milhões. Por outro lado, o faturamento cresceu expressivos 32,5%,
com ganhos de € 1,1 bilhão.
Por sua vez, a MAN faturou € 10 bilhões em 2017, alta de 8,6%, enquanto o resultado
operacional avançou 27,9%, para € 532 milhões. A Scania também registrou números
positivos, com alta de 13,2% para o faturamento, que chegou a € 12,8 bilhões. O lucro
operacional subiu para € 11,3 bilhão. As vendas globais somadas superaram os 206
mil veículos no ano passado, alta de 12% sobre o volume de 2016.
“O grupo Volkswagen Truck & Bus apresentou novamente evolução positiva em 2017.
Progredimos de forma continuada. Os resultados mostram que a nossa estratégia
global Champion é acertada e que os investimentos apresentam os primeiros frutos.
Geramos valor agregado a cada dia para nossos clientes assim como para nosso
acionista”, declarou em nota CEO da Volkswagen Truck & Bus e membro da direção
do Grupo Volkswagen, Andreas Renschler.
Desde 2015, quando o Grupo VW decidiu agrupar suas marcas de caminhões e ônibus
MAN, Scania e Volkswagen, em uma empresa juridicamente independente, o
faturamento aumentou, em média, 8,2% ao ano, enquanto o lucro operacional
(resultado operacional antes de itens especiais ou extraordinários) cresceu 27,4%, em
média.
“Fortalecemos continuamente nossa posição global de mercado e melhoramos nossa
rentabilidade. Como grupo forte, a Volkswagen Truck & Bus alcançou desde o começo
um crescimento sustentável e lucrativo. Isto é uma ótima evidência da bem-sucedida
cooperação entre nossas marcas. Estamos confiantes de podermos continuar a
estabelecer novas sinergias no futuro”, disse o CFO da Volkswagen Truck & Bus,
Matthias Gründler.

