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Artigo: A contribuição sindical e o Ministério do Trabalho
21/03/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
É um absurdo o Ministério do Trabalho emitir orientação contrária ao que diz
a lei redigida pelo próprio governo

Marcelo Andrade/Gazeta do Povo
A reforma trabalhista alterou a CLT em vários pontos, inclusive no sentido de que as
contribuições sindicais somente poderão ser descontadas da remuneração dos
trabalhadores se estes tiverem autorizado prévia e expressamente o desconto. Em
ocasião anterior, apresentei o argumento no sentido de que os sindicatos não poderão
instituir a cobrança via assembleia coletiva, conforme diz textualmente o inciso XXVI
do artigo 611-B da CLT. No entanto, o Ministério do Trabalho e Emprego apresenta
agora uma ideia diferente.
No dia 16 de março, o Ministério do Trabalho emitiu a Nota Técnica 02/2018/GAB/SRT,
apresentando o entendimento de que as assembleias coletivas podem fixar que todos
os membros da categoria devem realizar o recolhimento sindical, independentemente
da determinação legal de que este somente poderá ocorrer com a anuência expressa
do trabalhador.
Apesar de o documento informar que, em razão de controvérsia existente sobre o
tema, o órgão ministerial encaminhará o entendimento à Consultoria Jurídica do
próprio ministério para avaliação – ou seja, manifestou-se sobre algo e ao mesmo
tempo diz que depende de aprovação do respectivo departamento jurídico –, o
entendimento exposto já causa alguns problemas para as empresas, pois os sindicatos
já estão se baseando nesta Nota Técnica para cobrar das empresas os valores de
contribuição sindical.
O Ministério do Trabalho jamais poderia apresentar nota técnica diferente do que está
previsto na Súmula Vinculante 40 do STF
Há de se destacar que o problema maior envolvendo a obrigatoriedade da contribuição
sindical envolve diretamente a relação entre os trabalhadores e seus respectivos
sindicatos, sendo que as empresas fazem apenas a retenção e repasse de valores aos
órgãos sindicais, mas são elas que sofrem com a insatisfação imediata dos seus
empregados que não autorizaram os descontos.
A primeira coisa a dizer que é um absurdo o Ministério do Trabalho emitir orientação
contrária ao que diz a lei cujo projeto foi redigido pelo próprio governo. Assim, ele cria
uma situação no mínimo estranha e deixa o governo federal em uma situação delicada
e contraditória.
Em segundo lugar, essa nota técnica é totalmente ilegal. O STF tem a Súmula
Vinculante 40, que determina que as contribuições sindicais em instrumentos coletivos
somente criam obrigação aos associados aos sindicatos, e o artigo 103-A da
Constituição é claro ao dizer que as súmulas vinculantes criam obrigações à
administração pública – ou seja, o Ministério do Trabalho jamais poderia apresentar
nota técnica diferente do que está previsto na súmula do STF, o que torna
inconstitucional esta nota técnica.

Muito se defendeu que a reforma trabalhista poderia trazer segurança jurídica nos
pontos em que alterou a CLT, mas exatamente no ponto em que o Judiciário já tem
posicionamento firmado no mesmo sentido na legislação alterada pela reforma, é o
Ministério do Trabalho que vem causar confusão sobre o tema. No fim das contas,
todos nós ficamos reféns do jogo de interesses e discrepâncias de entendimentos
dentro do governo federal, que inclusive chegam a desconsiderar determinações
legais.
André Luiz de Oliveira Brandalise é advogado especialista em Direito Trabalhista
Patronal e Negociado Sindical.
Por que o STF precisa decidir logo sobre a contribuição sindical
21/03/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
Com um Judiciário polarizado, entendimentos de instâncias inferiores tendem
a gerar insegurança jurídica sobre o tema

Sindicalistas participam de ato na Boca Maldita, em Curitiba. A imagem é de 2017.
Aniele Nascimento/Gazeta do Povo/Arquivo
Até 2017, todos os anos era descontado do salário do trabalhador, geralmente no mês
de março, o valor equivalente a um dia de serviço. Tratava-se da contribuição sindical
obrigatória, conhecida popularmente como imposto sindical, devida por todo
funcionário representado por um sindicato.
Com a entrada em vigor da Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017), em novembro de
2017, tal obrigação caiu. Não que o imposto sindical tenha sido extinto, mas seu
pagamento foi condicionado à anuência do empregado. Mas foi só em teoria porque,
na prática, muitos juízes estão autorizando a cobrança obrigatória, entendendo que a
mudança na lei contraria a Constituição. Agora, resta ao Supremo Tribunal Federal
(STF) resolver a questão.
Um levantamento da Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB) mostra que já há ao
menos 30 decisões judiciais que obrigam empresas a recolher compulsoriamente a
contribuição e repassar aos sindicatos. As ações foram ajuizadas após a entrada em
vigor da nova legislação. Na maioria delas, prepondera a linha de que a Reforma foi
feita por lei ordinária e, portanto, não poderia alterar a natureza do imposto sindical.
Isso só poderia ser feito por lei complementar.
Uma juíza de Lages (SC), por exemplo, que deu uma das primeiras decisões nesse
sentido, lançou mão do entendimento de que a contribuição sindical tem natureza
parafiscal, ou seja, é um tributo: a Constituição Federal (CF) dispõe, em seus artigos
146 e 149, que o mecanismo para definir tributos é por lei complementar, não por lei
ordinária, como é o caso da reforma trabalhista. Segundo a magistrada, o dispositivo
também iria contra o artigo 3° do Código Tributário Nacional (CTN), que prevê que
“tributo é toda prestação pecuniária compulsória”.
De fato, os juízes têm a prerrogativa de reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei
entre as partes de um processo específico, por meio do exercício do chamado controle
difuso de constitucionalidade. Ainda que o STF seja considerado o “guardião” da

Constituição Federal, por ser o único tribunal capaz de declarar a inconstitucionalidade
de uma lei e eliminá-la do direito brasileiro, órgãos colegiados e magistrados, inclusive
de primeiro grau, podem analisar se um ato normativo é compatível com as normas
constitucionais, deixando de aplicá-lo no caso concreto.
Hoje ministro da mais alta corte do país, Luís Roberto Barroso escreve, em livro sobre
o tema, que um dos fundamentos do controle de constitucionalidade é a proteção dos
direitos fundamentais, em face das maiorias parlamentares eventuais. “Seu
pressuposto é a existência de valores materiais compartilhados pela sociedade que
devem ser preservados das injunções estritamente políticas”, diz.
O controle difuso pode ser positivo, mas pode também acabar gerando insegurança
jurídica em casos como o da contribuição sindical, que atinge um número muito grande
de brasileiros. Diante das discussões discrepantes, o martelo somente estará batido
com uma decisão do Supremo, especialmente porque a Reforma Trabalhista, há tão
pouco tempo em vigor, polarizou o Judiciário, inviabilizando a condução do país. É
preciso que o STF se manifeste o quanto antes sobre a constitucionalidade, ou não,
sobre os vários pontos controversos da Reforma.
STF abarrotado
As entidades de classe já entenderam isso e, até o fim de fevereiro, a corte já
contabilizava um pacote de 10 ações contra a facultatividade do imposto sindical. O
argumento, além da necessidade de lei complementar para a definição de tributos, é
de que o fim da obrigatoriedade da contribuição vai “comprometer irremediavelmente
a manutenção das entidades que possuem o dever constitucional na defesa do
trabalhador”, como coloca a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde
(CNTS) na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.900.
Os sindicatos, inclusive os patronais, que apoiaram a reforma, já sentem o peso da
nova norma. Pelo fato de o fim do imposto sindical ter derrubado a arrecadação das
entidades, organizações se viram obrigadas a reduzir o quadro de funcionários, além
de cortar viagens e eventos. A queda de arrecadação chegou a 70% em alguns casos.
Se depender do presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), João Batista Brito
Pereira, no posto desde fevereiro, os sindicatos terão de encontrar novas formas de
financiamento. Para o juiz, esse é o momento de as entidades de classe demonstrarem
que não são frágeis e utilizarem a “inteligência” para se sustentar. “Eles precisam
adotar medidas para sobreviver e são os trabalhadores que decidem [se querem
contribuir ou não]”, disse.
Tendência
Embora o Judiciário possa ser uma “caixinha de surpresas”, a tendência é que o
dispositivo seja mantido após análise do STF.
Em 2009, a ministra Cármen Lúcia, atual presidente da corte, relatou o Recurso
Extraordinário (RE) 564.901. Na ação, a BP Brasil, empresa do ramo petrolífero,
contestava a desnecessidade de lei complementar para a instituição de contribuição
de intervenção no domínio econômico (Cide), prevista no artigo 149 da Constituição
Federal – justamente o mesmo dispositivo constitucional que chancela a contribuição
sindical.
Na ocasião, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) havia decidido que a lei
complementar somente é imprescindível quando se tratar de impostos discriminados,
não atingindo as contribuições. Cármen Lúcia, então, negou seguimento ao recurso,
seguindo orientação jurisprudencial da Corte, no sentido de que que, embora as
contribuições estejam sujeitas à lei complementar (artigo 146, inciso III, da CF), não
significa dizer que deverão ser instituídas por esse tipo de lei.

A BP Brasil chegou a interpor agravo regimental contra a decisão da relatora, negado
pela Primeira Turma do STF em 2011 – na época, composta pelos ministros Marco
Aurélio, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Luiz Fux, além da própria Cármen Lúcia,
todos ainda integrantes da Corte.
Maia: Congresso precisa ter reação contundente à afronta da Justiça do
Trabalho
21/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta terçafeira, 20, que o Congresso Nacional precisa reagir de forma contundente ao que
chamou de afronta à democracia por parte da Justiça do Trabalho. Segundo ele, juízes
e desembargadores trabalhistas ferem a democracia brasileira ao se recusarem a
aplicar as novas regras estabelecidas pela reforma trabalhista aprovada pelo
Legislativo.
“Está na hora de o Congresso Nacional, Câmara e Senado reagirem de forma
contundente a essa afronta à democracia brasileira. Digo e repito, a Justiça do
Trabalho custa muito caro para o Brasil”, afirmou em discurso durante evento na
Confederação Nacional das Indústrias (CNI).
De acordo com ele, a Justiça do Trabalho custa hoje 44% dos recursos destinados para
bancar a Justiça Federal como um todo no País.
Em seu discurso, Maia defendeu também mais investimentos para educação básica no
País. Segundo ele, o governo federal errou ao fazer, nos últimos anos, investimento
“desproporcional” no ensino superior, em detrimento do ensino básico. “Tem que ser
menos no andar de cima e mais na base”, defendeu o presidente da Câmara, que é
do mesmo partido do atual ministro da Educação, Mendonça Filho.
Previdência
Pré-candidato à Presidência da República, Maia ainda defendeu a votação da reforma
da Previdência, cuja discussão está suspensa na Câmara. Segundo ele, muitas vezes
defendem a não votação da proposta “falando-se falsas verdades”. “Temos que
enfrentar esse debate com coragem, porque um sistema em que o crescimento líquido
representa R$ 40 bilhões, R$ 50 bilhões, não é um sistema sustentável”, afirmou.
Volta do imposto sindical sobe no telhado
21/03/2018 – Fonte: COAD
A Medida Provisória 808/2017, que altera a reforma trabalhista, corre o risco de subir
no telhado e despencar se não for aprovada até o dia 23 de abril. Se perder a validade
nessa data, levará consigo as propostas de 109 parlamentares, São 84 dos 513
deputados e 25 dos 81 senadores que apresentaram emendas para modificar o texto
da polêmica Medida Provisória 808/2017, que altera 17 artigos da reforma trabalhista
cujo texto entrou em vigor em novembro passado.
Ao todo, a volta do imposto sindical representa 11% das 967 sugestões de mudança
apresentadas pelos congressistas, inclusive com propostas de revogação da nova lei
trabalhista. Com a pauta da segurança pública tornada prioritária no Congresso, são
a cada dia mais remotas as chances de a matéria ser aprovada antes de caducar.
Descontada já na folha de pagamento, a taxa sindical obrigatória foi um dos pontos
mais atacados da reforma por parte de parlamentares da oposição, para quem o
governo Temer atua para enfraquecer sindicatos e retirar direitos trabalhistas. Já o
governo diz que se trata de “modernização” das relações de trabalho e que parte dos
próprios empregados defendiam o fim do imposto.

Há ao todo 150 propostas sobre o tema. Algumas defendem a substituição da cobrança
por um modelo negociado com sindicatos.
“Se tivesse vindo como projeto de lei seria mais fácil”, avaliou o presidente da Câmara,
Rodrigo Maia (DEM-RJ), citando uma de suas desavenças com o presidente Michel
Temer, que manteve o envio da matéria por MP.
Patrões & Empregados
Trabalhadores e patrões pediram, nesta segunda-feira, dia 19, em audiência pública
da Subcomissão Temporária do Estatuto do Trabalho (CDHET), no Senado, o retorno
da contribuição sindical.
Segundo os participantes, o fim do imposto foi um golpe aplicado pela Reforma
Trabalhista contra as instituições trabalhistas e patronais foi a retirada da contribuição
sindical.
“Vivemos num país capitalista, onde sem dinheiro nada se faz. É importante que as
entidades sindicalistas tenham dinheiro para que as lutas dos trabalhadores sejam
efetivadas”, disse João Hilário Valentim, procurador regional do Trabalho.
Ele sugeriu que o tributo volte a ser compulsório, mas com o “direito de oposição”
exercido posteriormente pelo trabalhador, perante o sindicato. Nessa busca pelo que
se poderia chamar de reembolso do imposto descontado, os dirigentes sindicais teriam
a chance de demonstrar o que é feito com o recurso, levando o contribuinte a repensar
sua decisão, explicou Valentim.
Insegurança jurídica
Único representante de sindicatos patronais que compareceu à audiência, Luigi Nese,
da Confederação Nacional de Serviços (CNS), lembrou que a contribuição sindical não
deixou de existir, apenas se tornou facultativa, e isso tem gerado muita insegurança
jurídica. A escolha representou uma queda brutal na arrecadação e manutenção dos
sindicatos dos trabalhadores.
Em sua visão, os associados aos sindicatos não devem deixar de recolhê-la, e os não
sindicalizados, mais cedo ou mais tarde, vão acabar sendo obrigados a voltar a pagar,
pois a contribuição é um tributo, e não compete aos cidadãos decidir se pagam ou não
um imposto.
“A decisão da inconstitucionalidade desse artigo da lei vai vingar, não tem como não
levar ao ST”, disse.
Ações contra a reforma trabalhista
Ao todo, já há no Supremo Tribunal Federal (STF) 14 ações diretas de
inconstitucionalidade contra a Lei 13.467/2017, da reforma trabalhista,
Das 14 ações, metade critica o fim da contribuição obrigatória. Até uma entidade
patronal questiona a mudança.
A mais recente, da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil (CSPB) quer que o
Supremo derrube dispositivos da reforma trabalhista que tornaram facultativa a
contribuição sindical e fixaram regras sobre seu recolhimento.
A autora afirma que a norma, na prática, extinguiu materialmente a contribuição para
sindicatos. Como o pagamento está no artigo 8º, inciso IV, da Constituição Federal, a
entidade afirma que a mudança só poderia ter ocorrido por meio de emenda
constitucional, com quórum específico.

Com a nova forma de cobrança, diz a CSPB, alguns serviços prestados pelos sindicatos
de trabalhadores ficarão comprometidos, como a assistência jurídica — que abrange
até mesmo os não sindicalizados.
A volta pela Justiça
A Justiça é a última esperança de sobrevivência das entidades sindicais. Já há no País
pelo menos 30 decisões judiciais obrigando que trabalhadores da categoria paguem
contribuição sindical obrigatória, mesmo com regra contrária da reforma trabalhista.
Nos tribunais regionais do trabalho, as decisões garantindo a contribuição aos
sindicatos se multiplicam, conforme levantamento elaborado pela Central dos
Sindicatos Brasileiros (CSB).
O ônus da reoneração
O deputado Orlando Silva (PCdoB-SP) irá se reunir nesta terça-feira, dia 20, com
lideranças da base governista, em mais uma tentativa para construir um consenso em
relação ao projeto de reoneração da folha de pagamentos das empresas.
“Espero sair com um acordo feito. Eles me prometeram uma resposta”, disse ao DCI
o parlamentar, que ainda adiantou: “Não sei quantos setores serão reonerados, mas
com certeza é mais do que prevê o governo e menos do que está em vigência, hoje”,
disse.
Enquanto o governo queria manter com a desoneração apenas três setores:
construção civil, transporte coletivo de passageiros e empresas jornalísticas.
A reunião estava marcada para a noite desta segunda-feira, dia 19, mas precisou ser
adiada devido a um atraso na agenda do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP), que
participará do encontro.
Até agora, as mudanças feitas pelo relator na proposta que acaba com a desoneração
da folha de pagamento derrubam a economia esperada pelo governo em quase R$ 6
bilhões por ano.
Mais setores
No relatório, além de rever os grupos existentes, Silva defende que devem ser
acrescidos pelo menos dez setores. Segundo ele, o desafio é trazer critérios objetivos
para a retomada do crescimento da economia nacional.
Segundo Silva, os filtros considerados por ele para estender a manutenção da
desoneração são o uso intensivo de mão de obra, a concorrência dos setores com
produtos importados e o desenvolvimento de tecnologia.
O benefício se dá por meio da substituição da cobrança de uma contribuição
previdenciária de 20% sobre a folha de pagamento das empresas, por um porcentual
sobre o faturamento. A alíquota varia de 1% e 4,5%, dependendo do setor.
Temer sanciona ampliação de programa de microcrédito com veto
21/03/2018 – Fonte: EM.com
O presidente Michel Temer sancionou, com um veto, lei que atualiza o Programa
Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), voltado para financiar
atividades produtivas de empreendedores e pequenos negócios. A lei tem origem no
projeto de conversão da Medida Provisória 802/2017, aprovado pelo Congresso
Nacional, e está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 21.

Dentre outras determinações, a nova lei amplia de R$ 120 mil para R$ 200 mil o limite
de renda ou receita bruta anual para enquadramento dos beneficiários do PNMPO. O
texto também acrescenta novas fontes de financiamento de microcrédito, antes
concedido apenas com recursos do Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT) e da
parcela dos recursos de depósitos à vista destinados a microcrédito. Agora entram
também na lista o Orçamento Geral da União e fundos constitucionais de
financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, por exemplo.
A lei sancionada vetou o trecho que fixava em 2% ao mês o valor das taxas de juros
efetivadas nas operações de microcrédito com recursos do FAT, proibindo a cobrança
de qualquer outra despesa, à exceção da taxa de abertura de crédito.
Para vetar o dispositivo, o governo explicou que "a definição, em instrumento legal,
da taxa de juros ou outra modalidade de taxa aplicável a operações de crédito, dificulta
eventuais ajustes decorrentes de alterações na política monetária, podendo acarretar
prejuízo à oferta de crédito e prejudicar o alcance dos objetivos da política de
microcrédito, indo contra os objetivos do projeto sob sanção."
Santander anuncia redução de juros em linhas de crédito antes de decisão do
Copom
21/03/2018 – Fonte: G1
Banco irá diminuir a partir de segunda taxas mínimas para financiamento de veículos,
crédito pessoal e cheque especial.
O Santander anunciou nesta terça-feira (20) uma nova redução nas taxas de juros de parte
das suas linhas de crédito para pessoas físicas, incluindo financiamento de veículos, crédito
pessoal e cheque especial.
"A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) sobre a taxa básica de juros (Selic) será
somente amanhã, mas o Santander se antecipa ao resultado e dá continuidade ao movimento
de redução das taxas de juros das suas principais linhas", disse o banco, em nota.
Desde janeiro de 2017, os bancos divulgam comunicados sobre redução de juros logo
após o Banco Central divulgar a redução da Selic. Dessa vez, o Santander saiu na frente
da concorrência. A expectativa da maior parte do mercado é que o BC fará novo corte na
Selic e que juros devem baixar para 6,50% ao ano.
Segundo o Santander, a partir da próxima
segunda-feira (26), a taxa mínima dos juros
para financiamento de veículos será reduzida
de 0,97% para 0,95% ao mês. Já a taxa
mínima dos juros do crédito pessoal cairá de
1,57% para 1,55% ao mês. No cheque
especial, a taxa mínima passa de 2,23% ao
mês para 2,21% ao mês.
O comunicado do banco não cita redução em
outras linhas além dessas.
“A Selic é um dos componentes dos juros
bancários aos clientes e, desde o início do
afrouxamento do ciclo monetário, temos
diminuído nossas taxas", disse, em
comunicado, Eduardo Jurcevic, superintendente executivo de Produtos de Crédito à Pessoa
Física do Santander.

Demanda de empresas por crédito cai 15,4% em fevereiro, diz Serasa
21/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
A demanda das empresas por crédito sofreu em fevereiro um tombo de 15,4% na
comparação com janeiro, que por sua vez registrou uma expansão de 5,1% sobre
dezembro de 2017, segundo o Indicador Serasa Experian de Demanda das Empresas
por Crédito.
Na leitura de fevereiro com o mesmo mês do ano passado, a demanda das empresas
por crédito mostra um crescimento de 1,2%. No acumulado de janeiro e fevereiro, as
instituições financeiras receberam 6,7% a mais de solicitação de crédito pelas
empresas.
Ao analisar os dados, os economistas da Serasa Experian destacam a variação
interanual da demanda empresarial por crédito que, de acordo com eles, consolida a
retomada do crescimento econômico combinada com a queda dos juros. Por esta
leitura dos dados, a demanda por crédito cresce pela quinta vez consecutiva.
O Indicador da Demanda das Empresas por Crédito é construído a partir de uma
amostra de cerca de 1,2 milhão de CNPJ consultados mensalmente na base de dados
da Serasa Experian. A quantidade de CNPJ consultados, especificamente nas
transações que configuram alguma relação creditícia entre as empresas e as
instituições do sistema financeiro ou empresas não financeiras, é transformada em
número índice (média de 2008 = 100). O indicador é segmentado por região
geográfica, setor e porte.
De acordo com a Serasa Experian, a alta interanual da busca empresarial por crédito
em fevereiro foi determinada pelo comportamento das micro e pequenas empresas,
que aumentaram suas demandas em 1,4%. Nas médias empresas houve retração de
5,9% e nas grandes empresas a queda foi de 2,9% neste segundo mês do ano.
Na comparação com o primeiro bimestre do ano passado, a busca empresarial por
crédito cresceu 7,1% nas micro e pequenas empresas. Nas médias empresas houve
retração de 6,6% e, nas grandes empresas, o recuo foi de 2,5%.
Na avaliação por setores, o que o levantamento mostra que em fevereiro último as
empresas de serviços expandiram suas demandas por crédito em 3,5% frente a
idêntico mês no amo passado.
Nas empresas do setor industrial, porém, houve recuo de 4,1% e nas empresas
comerciais, praticamente houve estabilidade, com ligeira queda de 0,1%.
Frente ao acumulado dos primeiros dois meses do ano passado, as empresas de
serviços expandiram suas demandas por crédito em 8,96%. Nas empresas comerciais
a alta interanual foi de 5,3% e nas empresas industriais, a expansão foi de 4,1%.
Em fevereiro, a demanda empresarial por crédito cresceu 3,6% no Centro-Oeste, 2,7%
no Sul e 0,4% no Sudeste. Na direção contrária, houve recuos no Norte (1,8%) e no
Nordeste (0,7%), sempre em relação ao mesmo mês do ano passado.
Já no acumulado do primeiro bimestre, todas as regiões mostraram avanço em suas
demandas empresariais por crédito.
No Sul a expansão foi de 11,7%. Na Região Nordeste o crescimento foi de 10,6%, no
Centro-Oeste, de 7,1%; no Norte, de 4,1% e Sudeste, expansão de 3,1%.

CNI: com agenda Legislativa da indústria aprovada, PIB cresce 4% a partir
de 2023
21/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
O presidente da Confederação Nacional das Indústrias (CNI), Robson de Andrade,
apresentou nesta terça-feira, 20, a chamada “Agenda Legislativa da Indústria”. O
documento lista 129 propostas em tramitação no Congresso Nacional que, se
aprovadas, poderão fazer o PIB nacional crescer 4% e o PIB per capita, 3,5%, a partir
2023, nos cálculos da CNI.
Dessa pauta, a entidade elencou o que chama de “pauta mínima”, composta por temas
que considera “mais urgentes” para serem aprovadas. Entre as propostas, estão
projetos como o que cria uma nova lei de Licitações, o que estabelece um Marco Legal
das Agências Reguladoras e o projeto que altera as regras de licenciamento ambiental.
“Apresentamos à sociedade uma detalhada agenda de propostas e ações que, se forem
adotadas, o PIB brasileiro crescerá 4%, e o PIB per capita aumentará 3,5%, na média
anual, a partir de 2023. Significa dizer que a renda anual dos brasileiros dobraria em
24 anos, passando dos atuais 14 mil dólares para 30 mil dólares em 2040”, afirmou
Andrade.
Prévia da confiança da indústria tem alta de 1,7 ponto em março, diz FGV
21/03/2018 – Fonte: Agência Brasil

Caso o resultado preliminar se confirme na divulgação final da pesquisa, o indicador
alcançará o patamar de 102,1 pontos, o maior desde junho de 2013 Arquivo - Agência
Brasil
O Índice de Confiança da Indústria teve uma alta de 1,7 ponto na prévia de março
deste ano na comparação com o resultado consolidado de fevereiro. Caso o resultado
preliminar se confirme na divulgação final da pesquisa, o indicador alcançará o
patamar de 102,1 pontos, o maior desde junho de 2013 (104,9 pontos). A informação
foi dada hoje (21) pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
A alta da confiança é resultado da melhora tanto das expectativas quanto das
avaliações sobre o momento presente. O Índice de Expectativas subiu 2,3 pontos em
março e atingiu 103,7 pontos na prévia, o maior desde junho de 2013 (104,9). O
Índice da Situação Atual (ISA) subiu 1,0 ponto e chegou a 100,4 pontos.
O resultado preliminar de março indica alta de 0,5 ponto percentual no Nível de
Utilização da Capacidade Instalada da Indústria, para 76,1%, o maior desde maio de
2015 (76,6%). O resultado final da pesquisa será divulgado no próximo dia 27.
Com Refis, Fazenda recupera R$ 26,1 bi em créditos da dívida ativa em 2017
21/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
Com a adesão de contribuintes ao programa de parcelamento de débitos tributárias,
o Refis, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) conseguiu recuperar no ano

passado R$ 26,1 bilhões em créditos que estavam inscritos na Dívida Ativa da União
(DAU).
O relatório “PGFN em números” divulgado nesta terça-feira, 20, pelo órgão informa
que foram negociados ao todo R$ 109 bilhões apenas com a PGFN – outros créditos
podem ter sido negociados junto à Receita Federal -, mas não explicita quanto disso
foi convertido em renúncia.
O Refis concedeu descontos de até 90% nos juros e até 70% nas multas. Não raro
esses são os maiores componentes da dívida dos contribuintes com a União.
Segundo a PGFN, a recuperação de R$ 26,1 bilhões é um recorde e representa valor
75,4% maior do que o obtido em 2016. Os dados consideram os valores fechados, à
exceção dos recursos devidos ao FGTS, que foram contabilizados até novembro de
2017.
Além do Refis, o órgão jurídico da Fazenda explica que a “utilização de novas
estratégias de cobrança no âmbito do Regime Diferenciado de Cobrança de Créditos –
RDCC e a introdução da sistemática de remuneração por performance” também
contribuíram para o desempenho.
A recuperação de mais da metade (R$ 14,4 bilhões) foi graças à concessão de
benefícios fiscais, segundo os dados da PGFN. O documento não explica se esses
benefícios foram apenas os concedidos por meio do Refis.
Houve ainda execução forçada de R$ 5,28 bilhões em débitos, e a localização de
corresponsáveis por R$ 1,2 bilhão.
A Dívida Ativa da União possui R$ 2 trilhões em débitos inscritos, sendo quase metade
(R$ 982 bilhões) com nota “D” na classificação do devedor, ou seja, tem baixas
chances de recuperabilidade. As dívidas que têm nota “A”, isto é, maior chance de
sucesso na cobrança, reúnem R$ 299,32 bilhões em dívidas.
Mercosul discute políticas de inserção de MPEs no comércio internacional
21/03/2018 – Fonte: MDIC

Tema passa a ser prioritário. Marcos Jorge de Lima esteve reunido com demais
ministros de Comércio do bloco econômico, nesta terça-feira em Assunção
As pequenas e médias empresas com atividade nos países que integram o Mercosul
terão a inserção no comércio internacional como uma das prioridades nas políticas
unificadas do bloco.
A decisão partiu dos ministros de Indústria e Comércio do bloco, que se reuniram pela
quarta vez hoje em Assunção, no Paraguai. O encontro contou com a presença do
ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços brasileiro, Marcos Jorge.
A proposta é criar um grupo de trabalho envolvendo as pastas do Brasil, Paraguai,
Uruguai e Argentina para discutir e apresentar, ainda neste semestre, um plano de
trabalho para promover as empresas de pequeno porte. “Temos que apontar medidas

claras e objetivas. Estas empresas são a maioria em nossa economia, fundamentais
para gerar emprego e desenvolvimento ”, defendeu Marcos Jorge.
Os sócios do Mercosul pretendem trocar experiências e conhecimento para obter
avanços em temas como legislação, redução de burocracia nas operações, capacitação
de empreendedores e financiamento para fomentar negócios. Pelo lado brasileiro,
participará a Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa (Sempe), ligada ao
MDIC.
De forma mais ampla, os ministros destacaram a importância de ampliar as iniciativas
de facilitação de comércio intra-bloco, avançando em temas como coerência
regulatória.
“Vamos concentrar esforços para identificar as dificuldades enfrentadas no comércio
entre os países da região para buscar soluções específicas. Estamos muito integrados
e queremos avançar nas condições para o desenvolvimento de todos os países do
Mercosul”, acrescentou o ministro brasileiro.
Participaram da reunião os ministros Gustavo Leite (Paraguai), Francisco Cabrera
(Argentina) e o diretor Nacional de Artesanato, Pequenas e Médias Empresas do
Uruguai, Rafael Mendive.
“Estamos diante de um Mercosul mais dinâmico, mais ativo, mais aberto e disposto a
assumir o seu protagonismo ao mundo”, destacou o ministro paraguaino.
O Mercosul e o comércio exterior
21/03/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
Temer disse que acordo comercial com a União Europeia está perto de ser
assinado, mas o melhor é esperar para ver

André Kasczeszen/Appa
No dia 13 de março, após conversar com líderes europeus, o presidente Michel Temer
afirmou que estava próxima a data em que seria assinado o acordo comercial entre o
Mercosul e a União Europeia (UE).
Segundo o presidente, essa expectativa positiva se formou a partir da confirmação
feita pelos líderes europeus de que o bloco estaria disposto a refinar os pontos
restantes e fechar as últimas negociações para a assinatura do acordo, que já vinha
sendo discutido havia 19 anos.
Se o acordo for assinado, ele representará dois aspectos principais: um é de natureza
política, porquanto ocorre no momento em que o mundo passa por trepidações na
doutrina do livre comércio, especialmente depois que os Estados Unidos anunciaram
a imposição de tarifas de importação sobre aço e alumínio; outro é de natureza
estritamente econômica, por significar ampliação das relações entre os países do
Mercosul e os membros da UE, projeto esse que vem sendo adiado há algumas
décadas.

O debate estabelecido diz respeito ao que Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai teriam
a ganhar com a assinatura do acordo. A Venezuela também é membro do Mercosul,
mas um membro estranho que destoa dos outros quatro, pois ingressou no bloco por
obra de Dilma Rousseff e seus amigos esquerdistas Cristina Kirchner e Pepe Mujica,
que impuseram o país de Chávez e Maduro na brecha da suspensão temporária do
Paraguai do Mercosul, decidida pelo trio em razão do impeachment do presidente
Fernando Lugo.
O Paraguai era contra a entrada da Venezuela – entre outras razões, porque o estatuto
do Mercosul veda o ingresso de países antidemocráticos e agressores dos direitos
humanos.
De qualquer forma, a Venezuela hoje está numa situação política, econômica e social
tão caótica que ninguém sabe que consequências para as relações desse país com o
bloco europeu advirão do acordo.
A América Latina está atrasada na absorção e incorporação de tecnologias testadas e
aprovadas no mundo desenvolvido.
Afora o problema da Venezuela, para os demais membros o primeiro resultado
esperado é aumento no volume do comércio multilateral entre os país dos dois lados
do acordo, com possibilidade de melhorias para as economias dos envolvidos,
sobretudo em termos de crescimento, pois o bloco europeu é um mercado com 750
milhões de habitantes e renda por habitante bastante boa.
Outro aspecto importante é a possibilidade de ampliação do intercâmbio tecnológico e
de propriedade intelectual, já que a América Latina inteira está atrasada na absorção
e incorporação, em seu processo produtivo, de tecnologias já testadas e aprovadas no
mundo desenvolvido.
Quanto ao Brasil, espera-se que haja expansão dos investimentos feitos no território
brasileiro por empresas europeias em setores como infraestrutura física, mecânica
pesada, máquinas e equipamentos, energia, transporte e telecomunicações.
Em síntese, o acordo tem condições de permitir efeitos positivos para os membros do
Mercosul, sobretudo porque, ao ampliar o comércio multilateral entre os paísesmembros, serão ampliados os investimentos que levam à expansão do intercâmbio
tecnológico e aumento do emprego derivado de mais exportações.
Além dos aspectos meramente econômicos, a diplomacia mundial há muito tempo
desenvolveu a teoria de que os países que mantêm comércio entre si e nos quais suas
empresas investem de lado a lado em geral não têm estímulo para entrar em conflito
e muito menos em guerra, pois a expansão do comércio multilateral faz que os
interesses econômicos das populações locais atuem como inibidor de guerras, dando
ao comércio entre nações certa capacidade de fomentar a paz.
O acordo ainda não está assinado e, embora os sinais sejam positivos e conducentes
à crença de que será assinado em breve, vale a pena esperar até a conclusão para
comemorar.
Em outras oportunidades, a assinatura esteve perto de ocorrer, mas, ao fim, por
alguma razão típica da diplomacia internacional, o acordo foi engavetado e não
concluído. Que desta vez seja diferente.

Brasil e Colômbia vão facilitar comércio de bens e incentivar micro e
pequenas empresas
21/03/2018 – Fonte: MDIC

Os ministros Marcos Jorge de Lima, pelo lado brasileiro, e María Lorena Gutiérrez
Botero, pelo colombiano, assinaram dois memorandos de cooperação técnica, hoje,
em Brasília
O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, e a ministra
colombiana do Comércio, Indústria e Turismo, María Lorena Gutiérrez Botero,
participaram, hoje, de cerimônia, no Palácio do Planalto, para a assinatura de dois
memorandos de cooperação técnica.
O primeiro trata da implementação de Certificado de Origem Digital (COD), no
comércio de bens entre os dois países, e o segundo, de ações de fomento aos micro e
pequenos negócios.
“A cooperação internacional é fundamental para o desenvolvimento da nossa
economia. O intercâmbio de conhecimento e de boas práticas só traz ganhos para as
nações envolvidas nesse tipo de iniciativa”, avalia o ministro Marcos Jorge.
COD
Com a assinatura da declaração conjunta entre os dois ministérios, equipes técnicas
dos dois países trabalharão para efetivar a implementação do uso do Certificado de
Origem Digital, de acordo com os padrões definidos pela da Associação LatinoAmericana de Integração (Aladi), no comércio de bens que estejam cobertos por
acordos de preferências tarifárias entre os dois países.
Os ministros destacaram o desejo de fortalecer a cooperação econômico-comercial
bilateral e a importância de iniciativas que visam a facilitação do comércio. O COD vai
reduzir custos e tempo de análise na emissão desse tipo de certificado. Além disso, o
instrumento aumenta a segurança e eficiência nas trocas comerciais.
“O COD é um importante instrumento para simplificar os procedimentos comerciais
bilaterais e para o melhor aproveitamento de benefícios advindos do livre comércio
entre os dois países”, disse Marcos Jorge.
O projeto do COD foi estabelecido pela Associação Latino-Americana de Integração Aladi, que propõe a substituição gradual do certificado emitido em papel por um
documento eletrônico.
A Aladi estima que, com a utilização do COD, haja redução em até 30% dos custos de
tramitação e diminuição do prazo para emissão de certificados de origem para cerca
de 30 minutos. Em papel, essa operação leva em média 24 horas, mas pode chegar a
até três dias. O COD ainda garante maior autenticidade e segurança das informações.
O Brasil já usa o COD no comércio com a Argentina e está em fase final do projeto
piloto com o Uruguai.

MPEs
Os ministros Marcos Jorge e María Lorena Gutiérrez Botero, assinaram um Memorando
de Entendimento que vai garantir a cooperação técnica bilateral em ações de estímulo
a micro, pequenas e médias empresas e também em artesanato.
Tanto no Brasil quanto na Colômbia as micro, pequenas e médias empresas
representam uma parcela importante da economia. O ministro Marcos Jorge entende
que a cooperação internacional colabora para o aprimoramento de políticas públicas
para
esse
segmento
econômico,
principalmente,
aquelas
focadas
no
empreendedorismo, inovação e competitividade.
Com a assinatura desse memorando, Brasil e Colômbia vão intercambiar informações
e boas práticas sobre iniciativas, experiências e metodologias aplicadas na promoção
e no desenvolvimento de micro, pequenas e médias empresas, empreendedorismo e
artesanato.
Meirelles: ‘Crescimento do PIB mundial não é eufórico, mas é forte’
21/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a conclusão da reunião
ministerial do G-20, o grupo dos países mais ricos do mundo, que terminou nesta
terça-feira, 20, em Buenos Aires, é que a economia mundial vai bem, mas há riscos,
entre eles o de a inflação se acelerar e afetar o processo de normalização da política
monetária dos países desenvolvidos.
O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) mundial não é “eufórico”, mas é forte e
sólido, disse Meirelles a jornalistas após o término da reunião. Ao falar dos riscos para
o cenário da economia mundial, Meirelles disse que os governos estão “monitorando
com cuidado”. Um desses riscos é a inflação se acelerar nos países desenvolvidos,
obrigando os bancos centrais a subir mais os juros, ressaltou ele.
A turbulência recente no mercado financeiro mundial, destacou Meirelles, foi um alerta
de que os agentes estão “um pouco nervosos e preocupados”. Ao mesmo tempo, o
fato de a situação ter voltado normal mostra que os fundamentos da economia mundial
ainda estão bem. “É importante as autoridades ficarem alertas e tomando as medidas
necessárias, além das questões prudenciais.”
Meirelles disse que ressaltou na reunião do G-20 que o Brasil está fazendo as reformas
necessárias e que a economia do país voltou a crescer. A Fazenda, disse ele, mantém
a previsão de que o PIB brasileiro deve avançar 3% este ano.
“Houve recuperação da atividade forte em dezembro, em janeiro houve correção”,
disse Meirelles ao falar da atividade brasileira aos jornalistas. Passada essa correção
do começo de 2018, a economia brasileira já voltou aos trilhos.
Meirelles disse que um tema que foi bastante discutido na reunião do G-20 foi a
questão comercial e a defesa do livre comércio. Também fez parte da reunião a
possibilidade de tributação das operações digitais, como as compras pela internet.
Operações digitais
Meirelles disse que os governos discutiram no encontro ministerial do G-20 a taxação
de operações digitais, como compras pela internet, e que há interesse em tributar
essas transações. “A conclusão é que temos que trabalhar com cooperação
multilateral”, afirmou a jornalistas na tarde desta terça-feira.
A razão do interesse dos governos por taxar essas operações é que há diferença
grande de tributos no país que é sede da empresa que faz as vendas online do local
onde está o consumidor. “Hoje a pessoa vai em uma loja em determinada cidade e

paga impostos ali. No momento em que compra pela internet, a tributação tem uma
característica diferente”, afirmou a jornalistas.
Ainda sobre o tema, Meirelles afirmou que a tributação das transações digitais é um
“caminho natural”. Ele ressaltou, porém, que há visões divergentes, dependendo da
região do planeta onde está o país, sejam aqueles mercados onde estão sediadas as
empresas digitais, sejam aqueles que fazem mais uso das transações. “O debate é
intenso.”
O Brasil já está estudando o assunto, mas os resultados da taxação digital vão
depender de como as tratativas se desenvolvem no âmbito do G-20. “Unilateralmente
é muito difícil fazer”, ressaltou Meirelles. “Foi aberta a discussão. Tem uma série de
questões que precisam ser esclarecidas.”
G-20: crescimento mundial continua a melhorar, mas riscos persistem
21/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
O cenário para economia mundial continua a melhorar e o ritmo de expansão
sincronizada dos países é o mais alto desde 2010, ressalta o comunicado final da
reunião ministerial do G-20, grupo formado pelos países mais ricos do mundo.
O documento, divulgado na tarde desta terça-feira, 20, alerta que os recentes
episódios de volatilidade no mercado financeiro mundial são uma sinalização de que
riscos e vulnerabilidades persistem.
Uma das preocupações dos ministros e banqueiros centrais é que o “aperto das
condições financeiras”, ou seja, a alta de juros nos países desenvolvidos, mais rápido
que o esperado, além da ampliação de “tensões geopolíticas e econômicas”, pode
revelar vulnerabilidades nos países, alerta o G-20.
Por isso, os ministros presentes em Buenos Aires recomendam que este é o momento
para resolver questões que impedem um maior crescimento estrutural dos países e
construir amortecedores que protejam as economias, preparando-as para cenários
mais adversos.
Os ministros do G-20 observam que o investimento e o comércio tiveram uma
aceleração nos últimos meses.
O texto do G-20 não faz menção explícita ao protecionismo, mas ressalta em algumas
passagens a importância do comércio para a economia mundial.
“O investimento e o comércio internacional são importantes motores para o
crescimento, produtividade, criação de emprego, inovação e desenvolvimento.”
O documento afirma que os países que formam o grupo vão evitar desvalorizar suas
moedas para efeitos competitivos. Taxas de câmbio flexíveis são o primeiro absorvedor
de choques dos países, destaca o documento.
O texto ressalta ainda que os países que formam o grupo estão trabalhando para
fortalecer a contribuição do comércio para as suas economias.
Ao mesmo tempo, o G-20 destaca que excessiva volatilidade e movimentos
desordenados no câmbio podem “ter implicações adversas para a estabilidade
financeira e econômica”.

Mercado espera que Copom reduza mais a taxa de juros, e índice chegue a
6,5%
21/03/2018 – Fonte: Bem Paraná
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) iniciou ontem, em
Brasília, a segunda reunião do ano, com expectativa do mercado financeiro de redução
de 0,25 ponto percentual na taxa básica de juros, a Selic. Hoje, será realizada a
segunda e última parte da reunião, com anúncio da decisão às 18 horas.
Em fevereiro deste ano, o Copom cortou a Selic pela 11ª vez seguida. A taxa Selic caiu
em 0,25 ponto percentual, de 7% ao ano para 6,75% ao ano. Agora, poderá ir para
6,5%
Com essa redução, a taxa chegou ao menor nível de toda a série histórica do BC, com
início em 1986. De outubro de 2012 a abril de 2013, a Selic foi mantida em 7,25% ao
ano e passou a ser reajustada gradualmente até alcançar 14,25% ao ano em julho de
2015. Em outubro de 2016, o Copom voltou a reduzir os juros básicos da economia
até que a taxa chegasse a 7% ao ano em dezembro do ano passado, o nível mais
baixo até então.
Na reunião passada, o comitê chegou a dizer que poderia encerrar o ciclo de cortes na
Selic este mês, mas, com a economia em recuperação e a inflação mais baixa, o
mercado espera por novo corte nos juros básicos.
De acordo com pesquisa do BC junto a instituições financeiras, a expectativa é que a
Selic seja reduzida em 0,25 ponto percentual na reunião desta semana e se mantenha
em em 6,5% ao ano até o fim de 2018.
BC deve anunciar mais um corte, e taxa de juros pode atingir nova mínima
histórica, preveem economistas
21/03/2018 – Fonte: G1
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central se reúne nesta quarta-feira (21) e
deve baixar a taxa básica de juros, a Selic, de 6,75% para 6,50% ao ano, de acordo com
estimativa de economistas do mercado financeiro. A decisão será divulgada após as 18h.
Se confirmada a previsão dos analistas, essa será a 12ª redução seguida da Selic, que com
isso alcançaria o menor patamar desde a adoção do regime de metas para a inflação, em
1999. Também será a menor taxa de juros de toda a série histórica do BC, iniciada em 1986.
A previsão tem como base estimativas feitas por mais de 100 instituições financeiras ouvidas
pelo Banco Central na semana passada. Os analistas esperam ainda que o corte nesta quarta
será o último do atual ciclo de redução da Selic, iniciado em 2016.
De acordo com esses economistas, os juros devem permanecer em 6,50% ao ano até
fevereiro de 2019, quando começariam a subir. Ao final do ano que vem, preveem os
analistas, a Selic atingiria 8% ao ano.
Juros bancários seguem altos
Apesar de a taxa básica da economia estar na mínima histórica, os juros bancários seguem
elevados. Em janeiro, as taxas do cheque especial e do cartão de crédito rotativo continuaram
acima de 300% ao ano.

"Se a gente ficar alguns anos com taxas
menores, tudo vai ser revisto, inclusive
as taxas bancárias e as taxas de fundos
de administração. Tudo isso, ao longo do
tempo, terá que ser revisto. O que nós
podemos fazer é acelerar essa
mudança", afirmou o presidente do BC,
Ilan Goldfajn, no começo deste mês.

instituições financeiras.

Entre os itens que compõem o custo do
crédito no Brasil estão a taxa Selic, os
depósitos compulsórios (recursos que os
bancos têm de deixar parados no Banco
Central), os tributos cobrados, as
despesas administrativas, o risco das
operações (inadimplência) e o lucro das

A baixa concorrência também é apontada por analistas com um fator que impacta os juros
bancários. Dados do BC mostram que os quatro maiores conglomerados bancários - ItaúUnibanco, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal - detinham, no fim de 2016,
78,99% de todas as operações de crédito feitas por instituições financeiras no país.
Definição da taxa de juros pelo BC
Ao elevar ou baixar os juros o Banco Central mira o cumprimento da meta de inflação, fixada
todos os anos pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).
Para 2018, a meta central de inflação é de 4,5%. Para 2019, é de 4,25%. O sistema, porém,
prevê uma margem de tolerância, para cima e para baixo. Isso significa, por exemplo, que a
meta não seria descumprida pelo Banco Central caso a inflação neste ano ficasse entre 2,5%
e 6,5%.
Normalmente, quando a inflação está alta, o BC eleva a Selic. A expectativa é que a subida
da taxa também eleve os juros cobrados pelos bancos, ou seja, que o crédito fique mais caro
e, com isso, freie o consumo, fazendo a inflação cair. Essa medida, porém, afeta a economia
e gera desemprego.
Quando as estimativas para a inflação estão em linha com as metas predeterminadas pelo
CMN, o BC reduz os juros. É o que está acontecendo neste momento. Para 2018 e 2019, o
mercado estima um IPCA de 3,63% e de 4,20%, respectivamente.
Rendimento da poupança
As decisões do Banco Central sobre a Selic também afetam o rendimento da poupança, que
vai cair se confirmado o novo corte nesta quarta.
A regra atual, em vigor desde maio de 2012, prevê corte nos rendimentos da poupança
sempre que a Selic estiver abaixo de 8,5%.
Nessa situação, a correção anual das cadernetas fica limitada a um percentual equivalente a
70% da Selic, mais a Taxa Referencial, calculada pelo BC. A norma vale apenas para depósitos
feitos a partir de 4 de maio de 2012.
A medida visa evitar que a poupança fique mais atrativa que os demais investimentos, cujos
rendimentos caem junto com a Selic. Sem o redutor, a poupança passaria a atrair recursos
de grandes poupadores, que deixariam de comprar títulos públicos.
Se o juro básico da economia recuar para 6,50% ao ano, a partir desta quinta a correção da
poupança passará a ser de 70% desse valor - o equivalente a 4,55% ao ano, mais Taxa
Referencial.

Mas a queda de rendimento afeta também as aplicações conhecidas como prefixadas, ou seja,
que têm por base a Selic.
Economia brasileira cresce 0,9% no trimestre finalizado em janeiro, diz FGV
21/03/2018 – Fonte: Agência Brasil

O crescimento de 4,6% do comércio foi um dos responsáveis pela expansão da
economia Arquivo/Agência Brasil
A economia brasileira teve um crescimento de 0,9% no trimestre finalizado em janeiro
deste ano, na comparação com o trimestre anterior (encerrado em outubro de 2017).
A estimativa é do Monitor do PIB (Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas
produzidas no país), da Fundação Getulio Vargas (FGV), que busca antecipar o
desempenho do PIB, divulgado trimestralmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).
Na comparação com o trimestre encerrado em janeiro de 2017, o PIB avançou 2,2%,
segundo a FGV. O destaque foi o crescimento das atividades de agropecuária (8,2%),
transformação (6,1%), comércio (4,6%) e transporte (2,9%). O crescimento da
agropecuária foi influenciado pela alta de 26% da pecuária. A agricultura, por sua vez,
teve queda de 1,9%.
Ainda na comparação com o trimestre encerrado em janeiro de 2017, pela ótica da
demanda, o consumo das famílias aumentou 2,7% e a formação bruta de capital fixo
(investimentos) avançou 4,4%. A taxa de investimento sobre o PIB ficou em 17,7%.
No comércio externo, as exportações cresceram 1,9%, mas as importações tiveram
uma alta ainda maior (7,6%).
No acumulado de 12 meses, o PIB teve alta de 1,2%. Considerando-se apenas janeiro
deste ano, houve uma queda de 0,3% na comparação com dezembro de 2017.
Artigo: A Economia nos deixou na mão, antes da crise mundial
21/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo

A Economia, como a medicina (e ao contrário da cosmologia, por exemplo), é uma
disciplina prática. Seu objetivo é fazer do mundo um lugar melhor. Isso se aplica
particularmente à macroeconomia, inventada por John Maynard Keynes em resposta
à Grande Depressão. O teste para essa disciplina é determinar se seus adeptos são
capazes de compreender o que pode sair de errado na economia, e como consertá-la.

Quando a crise financeira que irrompeu em 2007 apanhou a profissão quase
completamente de surpresa, ela se viu reprovada no primeiro desses testes. Quanto
ao segundo, se saiu melhor. Mesmo assim, precisa de reconstrução.
Em post no "Financial Times" em 2009, Willem Buiter, hoje no Citi, argumentou que
"dos anos 70 para cá, a maioria das inovações da macroeconomia convencional se
provou autorreferente e introspectiva, na melhor das hipóteses".
Uma análise excepcionalmente abrangente, publicada pela "Oxford Review of
Economic Policy" sob o título "Reconstruindo a Teoria Macroeconômica", me conduziu
a basicamente a mesma conclusão. A abordagem canônica se provou seriamente
deficiente, de fato.
Além disso, economistas profissionais de primeira linha divergiram fortemente nas
respostas que ofereceram para o problema. Sócrates talvez dissesse que ter ciência
da própria ignorância é melhor que a ilusão de conhecimento. Se for esse o caso, a
macroeconomia está em boa forma.
Como David Vines e Samuel Wills nos explicam em seu excelente sumário, o modelo
macroeconômico básico se baseava em duas suposições cruciais: a hipótese do
mercado eficiente e a teoria das expectativas racionais. Nenhuma das duas parece
convincente hoje.
É questionável até supor que seja possível ter "expectativas racionais" sobre um futuro
profundamente incerto. Essa incerteza ajuda a explicar a existência de instituições dinheiro, dívida, e bancos - cujos efeitos tão altamente significativos, e que ainda
assim são em geral ignoradas nos modelos padrão.
Assim, a posição de Hyman Minsky quanto aos perigos das tendências especulativas
nas finanças estava correta, em linhas gerais, enquanto muitos dos mais brilhantes
macroeconomistas provaram estar precisamente errados.
Não basta argumentar que o modelo canônico funciona em momentos normais.
Também precisamos compreender os riscos de crises e o que fazer sobre elas, em
parte em parte porque crises, como aponta o economista Joseph Stiglitz, laureado com
o Nobel, são os eventos mais dispendiosos.
Uma macroeconomia que não inclua a possibilidade de crises ignora o essencial, como
aconteceria com uma medicina que desconsiderasse a possibilidade de ataques
cardíacos.
Além disso, crises são endógenas; ou seja, elas surgem de dentro da economia.
Resultam da interação entre a tendência a otimismo excessivo e a fragilidade de
qualquer sistema composto por intermediários financeiros altamente alavancados.
Meu colega Martin Sandbu aponta, especialmente, para a possibilidade de "múltiplos
equilíbrios" - a ideia de que as economias possam ingressar em um círculo vicioso que
agrave uma situação mundial desfavorável.
Essa possibilidade torna vital reagir vigorosamente às crises. A primeira resposta dos
médicos a um ataque cardíaco, afinal, não é colocar o paciente em uma dieta. Isso só
acontece depois que eles cuidaram do ataque cardíaco propriamente dito.
Assim, uma questão importante é determinar não só se sabemos responder a uma
crise como se fato o fizemos.
Em sua contribuição, Paul Krugman, outro economista premiado com o Nobel,
argumenta, ao meu ver persuasivamente, que os remédios keynesianos básicos - uma

resposta fiscal e monetária forte - continuam corretos. Também é vital revitalizar
rapidamente o sistema bancário.
O contraste entre a recuperação dos Estados Unidos, mais rápida, e a pavorosa
demora da zona do euro oferece sustentação notável a essa posição. Na prática, a
zona do euro perdeu cinco anos antes que a recuperação começasse.
Uma comparação entre o que aconteceu nos anos 30 e os anos que se seguiram ao
crash de 2007 demonstra que de fato aprendemos algumas coisas importantes.
Comparados aos números da Grande Depressão, os declínios imediatos de produção
e alta do desemprego foram muito menos graves.
Além disso, os preços se mantiveram muito mais estáveis, na crise mais recente. São
verdadeiros sucessos.
Mas, passada uma década, o nível de produção per capita, se comparado ao patamar
anterior à crise, apresenta resultado menos impressionante: na recuperação dos anos
30, a Alemanha e o Reino Unido se saíram ainda melhor do que na atual. Além disso,
os países mais afetados da zona do euro sofreram muito, qualquer que seja a
referência adotada. A atual recuperação realmente não pode ser considerada um
triunfo.
Isso sugere que reparar os estragos de uma imensa crise depois que ela acontece é
terrivelmente difícil. A necessidade óbvia, portanto, é tornar as economias mais
resilientes. Mesmo que não compreendamos plenamente a dinâmica econômica, as
lições mais amplas quanto à reforma de nossas economias parecem claras.
As economias seriam mais resilientes se a carga de dívidas fosse mais baixa e,
especialmente, se elas dependessem menos de posições financeiras lastreadas por
ativos de risco controlados por intermediários financeiros de alta alavancagem, ou
seja, por bancos.
Algumas soluções óbvias incluem eliminar o incentivo que nossos sistemas tributários
oferecem ao endividamento, encorajar maior uso de capital acionário e de títulos
conversíveis facilmente em ações como mecanismo de financiamento, elevar os
requisitos de reserva e capitalização dos bancos, e avançar rapidamente rumo à
emissão de moedas digitais pelos bancos centrais.
A análise da teoria macroeconômica fundamental sugere que existe ignorância
substancial quanto à maneira pela qual nossas economias funcionam. Isso não
surpreende.
Talvez jamais venhamos a compreender de que maneira sistemas tão complexos animados, como são, por desejos e incompreensões humanos - realmente funcionam.
Isso não significa que tentar melhorar a nossa compreensão sobre eles é um exercício
tolo.
Pelo contrário: é importante. Mas seria possível afirmar que, na prática, é mais vital
que nos concentremos em duas outras tarefas.
A primeira é como tornar o organismo econômico mais resistente às consequências
das manias e pânicos. A segunda é como restaurar sua saúde o mais rápido possível.
Quanto a essas duas coisas, precisamos pensar mais e fazer mais. São esses os
desafios práticos que temos à nossa frente.
Martin Wolf - É comentarista chefe de economia no 'FT' e doutor em economia pela
London School of Economics.

Grupo Eternit, de material para construção, pede recuperação judicial
21/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Empresa disse que as discussões legais sobre amianto vêm impactando suas
operações
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A empresa produtora de material para construção Eternit e suas controladas, com
dívidas de cerca de R$ 229 milhões, entraram com pedido recuperação judicial em São
Paulo, anunciou o grupo em comunicado divulgado nesta terça-feira (20).
O grupo, com 1.700 funcionários, oito fábricas próprias, uma mineradora (amianto
crisotila) e cinco filiais de venda, além de 15 mil revendedores em todo o Brasil, disse
que a recuperação judicial é "medida imprescindível para a preservação da empresa,
da fonte de empregos e renda".
A empresa disse que as discussões legais sobre a extração, industrialização e utilização
de amianto vêm impactando suas operações, além de limitar o acesso a novas linhas
de crédito.
O STF (Supremo Tribunal Federal) proibiu no fim de novembro a extração,
industrialização e comercialização do amianto variedade crisotila, produto largamente
utilizado no país na fabricação de telhas e caixas d'água, considerado nocivo à saúde
humana.
Com isso, a Eternit suspendeu temporariamente as atividades da Mineradora
Associados (Sama), que produz fibras de amianto crisotila, e da fabricante de
fibrocimentos em Goiás, retomadas posteriormente até que o acórdão da decisão do
SFT seja publicada.
No pedido de recuperação judicial, a Eternit disse que 25% da receita do grupo é
proveniente do uso do amianto, isto é da, da extração e comercialização de crisotila,
bem como da produção e comercialização de produtos que contêm amianto.
A empresa também citou a persistente deterioração dos fundamentos da economia
que afetaram "drasticamente os setores de construção civil e louças sanitárias,
justamente os mercados atendidos pelo Grupo Eternit."
Com capacidade de produção de 110 mil peças de louça sanitária por mês, produz
atualmente 50 mil.
O pedido de recuperação abrange as controladas Minerações Associadas (Sama);
Tégula Soluções para telhados; Eternit da Amazônia Indústria de Fibrocimento; Precon
Goiás Industrial; Prel Empreendimentos e Participações; e a Companhia Sulamericana
de Cerâmica.

Cargill vê taxas dos EUA como risco para comércio agrícola
21/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Donald Trump anunciou plano para taxar o aço e o alumínio importados
O plano dos Estados Unidos de taxar as importações de aço e alumínio representa um
grande risco para a indústria agrícola do país dadas as ameaças de uma escalada de
retaliações, disse nesta terça-feira (20) o presidente de cadeia produtiva da gigante
Cargill.
Gert-Jan van den Akker afirmou durante o FT Commodities Global Summit, em
Lausanne, na Suíça, que os mercados agrícolas estão se apertando e a volatilidade,
voltando. Ele acrescentou que isso é bom para os investidores.
Akker comentou que a safra de soja da Argentina deve ficar entre 40 milhões e 45
milhões de toneladas neste ano, abaixo dos 57 milhões de toneladas inicialmente
previstos.
A seca reduziu as perspectivas de safra na Argentina. O Departamento de Agricultura
dos EUA previu neste mês uma temporada 2017/18 de 47 milhões de toneladas,
abaixo da previsão original de 57 milhões de toneladas divulgadas em maio do ano
passado.
COFCO
Mais cedo, no mesmo evento, o presidente da Cofco, Johnny Chi, disse que a China
permanece como o seu mercado mais importante, mas que a companhia busca crescer
no Sudeste Asiático e no Oriente Médio, onde a demanda tende a aumentar.
Chi também destacou que o foco neste ano para a gigante do comércio agrícola será
a integração.
A companhia, que é controlada pelo conglomerado estatal Cofco, gastou mais de US$
3 bilhões para comprar a Nidera e a Noble Agri, braço de soft commodities do Grupo
Noble.
EUA anunciam medidas antidumping contra produtos de aço de vários países
21/03/2018 – Fonte: EM.com
O Departamento do Comércio dos Estados Unidos confirmou na terça-feira a adoção
de medidas antidumping contra a importação de fio de aço da Espanha, Itália, Coreia
do Sul, Turquia e Reino Unido, mas a decisão precisa ser referendada por uma
comissão independente.
Washington considera que produtores destes países "venderam fio de aço ou aço
carbono aos Estados Unidos a um preço inferior a seu justo valor", afirmou o
Departamento em um comunicado.
As margens do dumping vão, de acordo dom as autoridades comerciais dos Estados
Unidos, de 3,81% no caso da Turquia a 147,63% para o Reino Unido.
A decisão ainda precisa ser referendada pela Comissão Americana de Comércio
Internacional (USITC), um organismo federal independente.
As importações destes produtos alcançaram em 2016 o valor de 160,4 milhões de
dólares.

O governo americano afirma que atua de acordo com as reclamações apresentadas
pelas siderúrgicas locais Gerdau Ameristeel US, Nucor Corporation, Keystone
Consolidated Industries e Charter Steel.
O presidente Donald Trump anunciou recentemente tarifas de importação de 25% para
as importações de aço e de 10% para o alumínio.
Meirelles: ‘Conversa com secretário do Tesouro dos EUA sobre aço foi boa’
21/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a reunião com o secretário do
Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, para discutir a sobretaxação do aço e
alumínio foi “boa e produtiva” e o norte-americano “manifestou bom entendimento da
situação”, além de “simpatia” pelo interesse do Brasil de ficar de fora das novas
alíquotas.
O ministro ressaltou que não fez um pedido formal ao secretário para a isenção do
Brasil das taxas adicionais, porque, segundo Meirelles, Mnuchin não é a pessoa
específica para isso. O ministro disse que Mnuchin ouviu os argumentos brasileiros,
mas como não é só da área dele que depende a decisão, o secretário ficou de conversar
com o titular do comércio, Wilbur Ross.
“Não pedimos formalmente porque ele (Mnuchin) não é a pessoa a receber nenhum
pedido formal”, disse Meirelles. A reação do secretário do Tesouro dos EUA “foi muito
positiva” em relação ao Brasil, ressaltou Meirelles. “Ele ouviu com muita atenção.”
Meirelles disse a jornalistas que na reunião com Mnuchin ele apontou que, com a
exclusão do Canadá das novas tarifas, o Brasil passa a ser maior exportador de aço
para EUA incluído nas medidas anunciadas por Donald Trump. “Essa taxação prejudica
a indústria norte-americana.
O produto semiacabado que o Brasil exporta pode encarecer os custos para a indústria
americana”, disse Meirelles, ressaltando que o produto é um matéria-prima para o
setor manufatureiro dos EUA. “Ele manifestou bom entendimento da situação.”
O ministro brasileiro disse ainda que ressaltou na conversa com o colega norteamericano que a balança comercial dos dois países tem sido favorável aos EUA nos
últimos 10 anos. Na exportação de bens, os EUA têm saldo que em 10 anos somam
US$ 90 bilhões e em serviços, US$ 150 bilhões.
“Existe relação bilateral muito importante e achamos que não devia ser prejudicada
por esse ato específico”, disse Meirelles. “Se houver negociação, precisamos saber o
que eles querem negociar”, completou o ministro, ressaltando que o Brasil vai
aguardar a manifestação dos EUA sobre o assunto.
Meirelles disse que o secretário dos EUA manifestou que não é intenção de Washington
desencadear uma guerra comercial. Ainda sobre o aço, Meirelles disse que o Brasil
pretende cumprir os prazos estabelecidos pela Casa Branca para recorrer da decisão
de Trump.
Mercosul-UE
Meirelles disse que as medidas protecionistas de Donald Trump, que decidiu sobretaxar
as importações norte-americanas do aço e do alumínio, podem contribuir para o
avanço das conversas com Mercosul com a União Europeia (EU). “As medidas geram
maior disposição de diálogo por outras partes.”

“Existe boa vontade da União Europeia sim”, disse Meirelles, após participar da reunião
do G-20, o grupo formado pelos países mais ricos do mundo. Durante o encontro,
ministros europeus deram declarações desencontradas sobre as negociações.
O ministro francês, Bruno Le Maire, declarou em entrevistas à imprensa que as
conversas estavam “bloqueadas”. Já o ministro das Finanças da Espanha, Román
Escolano, afirmou que as negociações “devem avançar nas próximas semanas”, mas
é preciso “eliminar alguns obstáculos”.
Meirelles disse que é natural, “absolutamente razoável”, que o ministro francês não
assuma posições no sentido de afirmar que as negociações estejam avançando. “O
problema negocial está exatamente com agricultores franceses, que são aqueles que
são mais afetados pela concorrência do etanol.”
Setor de aço pede que Temer ligue para Trump
21/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
O presidente do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil, Alexandre Lyra, pediu nessa
terça-feira, 20, ao presidente Michel Temer que telefone ao presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, para tentar livrar os produtos siderúrgicos brasileiros da
sobretaxa de 25% que será aplicada a partir do próximo dia 23. Segundo Lyra, Temer
se comprometeu a fazer o contato.
O setor avalia, segundo Lyra, que uma negociação governo a governo pode ser mais
rápida do que a via formalizada na segunda-feira pelo Departamento de Comércio dos
EUA, quando foi apontada a possibilidade de exclusão de alguns produtos mediante
pedidos de pessoas ou empresas americanas.
O regulamento diz que o processo deve durar 90 dias, mas as empresas temem que
ele tome mais tempo do que isso. Essa via é a preferida também pelo setor de
alumínio, sobre o qual incidirá taxa de 10%.
A negociação governo a governo é um caminho possível. Porém, os EUA ainda não
abriram conversas com o Brasil. Já foram enviadas cartas ao secretário de Comércio,
Wilbur Ross, e ao representante de Comércio, Robert Lighthizer, pedindo para
negociar. Porém, ainda não há resposta.
Lyra expôs os argumentos que o presidente pode usar na conversa. Primeiro, 80% do
que o Brasil exporta é reprocessado nos EUA. “Não roubamos emprego de metalúrgico
americano”, frisou Lyra. Além disso, o Brasil é o maior importador de carvão
americano, com compras de US$ 1 bilhão. “Tem essa complementaridade”, disse.
Na relação comercial, o Brasil acumulou déficit de US$ 90 bilhões com os EUA na
última década. Se for considerado o setor de serviços, o déficit chega a US$ 250
bilhões. Ou seja, a relação é favorável aos EUA.
O setor também pediu a Temer que reveja a decisão tomada pela Câmara de Comércio
Exterior (Camex) em janeiro deste ano, que concluiu pela aplicação de uma sobretaxa
antidumping sobre o aço importado da China e da Rússia, mas adiou a aplicação da
medida por um ano. “Ganhamos, mas não levamos”, disse. O setor sustenta que, com
a decisão dos EUA de sobretaxar, o quadro mudou. Isso justificaria uma revisão.
Alumínio
O presidente executivo da Associação Brasileira de Alumínio, Milton Rego, disse que
para as exportadoras brasileiras do produto o ideal é haver uma negociação governo
a governo, pois os compradores americanos de seus produtos não são grandes
empresas, ao contrário do que acontece com o aço. As vendas são mais pulverizadas.

As exportações de alumínio para os EUA somam US$ 150 milhões, enquanto as de aço
são de US$ 2,6 bilhões.
Trabalhadores e empresários querem ir aos EUA para reverter nova tarifa do
aço
21/03/2018 – Fonte: Agência Brasil
O deputado Paulinho da Força (SD-SP) disse hoje (20) que solicitou ao presidente da
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que promova encontros de representantes dos
trabalhadores e empresários brasileiros com autoridades norte-americanas na
tentativa de reverter o aumento das tarifas de importação de aço impostas no início
do mês pelos Estados Unidos.
De acordo com o deputado, que é presidente da Força Sindical, o objetivo é influenciar
a decisão dos congressistas que devem apreciar a medida adotada por Donald Trump.
Para isso, informou, Rodrigo Maia sinalizou positivamente com o envio de uma carta
para o embaixador do país no Brasil, Michael McKinley. Além disso, os representantes
dos trabalhadores e de empresas brasileiras ligadas ao aço querem ir até os Estados
Unidos para conversar com o presidente do Congresso dos Estados Unidos sobre o
assunto.
"Essa sobretaxa significa perda de empregos aqui. É um desastre no setor do aço.
Milhares de pessoas vão perder empregos. Acho que o Congresso tem que se ater a
isso para tentar segurar esses empregos", afirmou à Agência Brasil. Participaram do
encontro, além da Força Sindical, representantes da Central Única dos Trabalhadores
e de empresas ligadas à produção e comercialização do aço.
Segundo o deputado, o setor conta atualmente com 140 mil trabalhadores diretos e
cerca de 1 milhão de indiretos. Ele lembrou que o Brasil é o segundo maior exportador
de aço para os Estados Unidos.
Caso a audiência entre os chefes dos Legislativos dos dois países seja agendada, a
ideia é que uma delegação composta por deputados, sindicalistas e empresários fosse
até Washington nas próximas semanas.
Do lado dos empresários, estiveram presentes o presidente-executivo do Instituto Aço
Brasil, Marco Pollo de Mello Lopes, o CEO da California Steel, Marcelo Botelho
Rodrigues, além de representantes da Usiminas, da Companhia Siderúrgica Nacional
e da empresa Villares Metals.
Isenção de tarifas sobre aço e alumínio está progredindo, diz Mnuchin
21/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmou que as
conversas sobre possíveis isenções à tarifação de aço e alumínio importados pelo país
estão “progredindo” e ressaltou que o governo de Donald Trump não está preocupado
com uma guerra comercial.
Em evento durante a cúpula do G-20 nesta terça-feira, 20, Mnuchin disse, no entanto,
que as tarifas a serem impostas pelos EUA “não são uma questão de protecionismo.
Trata-se de reciprocidade.” Para ele, a sobretaxação de metais representa apenas
“uma parte muito pequena” das discussões durante o evento ministerial do G-20.
“Isso não é sobre protecionismo. Trata-se de comércio livre e justo”, defendeu o
secretário. A fala do secretário americano foi feita no mesmo dia em que está previsto
um encontro dele com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.

Em entrevista ao jornal The New York Times divulgada nesta terça-feira, Mnuchin disse
estar confiante de que os EUA estavam agindo em conformidade com a Organização
Mundial do Comércio e argumentou que o governo Trump não estava tentando iniciar
uma guerra comercial. “Temos a combinação certa de fazer algo para proteger a
indústria dos EUA contra o dumping e a concorrência desleal de maneira apropriada”,
afirmou à publicação.
Compras e vendas da rede de distribuição de aço crescem em fevereiro, diz
Inda
21/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
As compras de aço plano feitas pela rede de distribuição em fevereiro nas siderúrgicas
subiram 16% em relação ao mesmo mês do ano passado para 257,8 mil toneladas,
divulgou nesta terça-feira, 20, o Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda).
Em relação a janeiro o volume cresceu 2,4%.
Já as vendas em fevereiro subiram 20,6% na relação anual para 259,8 mil toneladas.
Ante janeiro houve uma queda de 8,5%.
Os estoques tiveram queda de 0,2% em fevereiro ante janeiro, para 866,5 mil
toneladas. O giro de estoques foi de 3,3 meses.
As importações realizadas pela rede somaram 60,8 mil toneladas, alta de 2,4% no
comparativo anual. Ante janeiro houve queda de 48,5%.
Projeções
As projeções indicam que para março tanto as vendas quanto as compras devam subir
9%. “O mercado está mais forte do que a gente imaginava”, disse o presidente do
Inda, Carlos Loureiro.
Segundo ele, o nível de importação de aço plano em março deverá crescer depois de
registrar em fevereiro um volume baixo, de cerca de 60 mil toneladas. Isso porque,
explicou, saiu da China como destino ao Brasil um volume de 92 mil toneladas de aço,
programado para chegar neste mês ao território brasileiro.
De acordo com Loureiro, grande parte deste volume é de material galvanizado. A
tendência, diz, é que essa importação desse produto diminua, visto que, com o
aumento da tarifa de importação pelos Estados Unidos, a Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN) deverá destinar sua produção ao mercado interno, balanceando a
oferta e a demanda.
Medida dos EUA
Até o momento a medida dos Estados Unidos que taxou o aço importado pelo País não
afetou o mercado doméstico, disse Loureiro. O executivo afirmou que, no caso das
siderúrgicas brasileiras, o volume hoje exportado ao país pode ser facilmente
realocado ao mercado doméstico.
Além disso, ele disse que encomendas de placas realizadas por siderúrgicas
americanas foram mantidas mesmo após a medida assinada pelo presidente
americano Donald Trump.
Loureiro afirmou que hoje não há disponibilidade de placa nos Estados Unidos e por
isso as laminadoras norte-americanas ficam sem alternativa. O executivo mostra,
ainda que apenas no último mês o preço da bobina a quente no país subiu US$ 100,
para US$ 894, muito acima do mercado brasileiro, por exemplo.

Brasil articula com empresas dos EUA para derrubar sobretaxa de 25% ao
aço
21/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
O Brasil está reforçando sua articulação com as empresas privadas norte-americanas
consumidoras de aço para que elas ingressem com pedidos de exclusão dos produtos
brasileiros da sobretaxa de 25% imposta pelos Estados Unidos em suas importações.
“A articulação junto aos privados é fundamental para o êxito”, disse ao jornal O Estado
de S. Paulo o secretário de Comércio Exterior, Abrão Árabe Neto.
O Departamento
detalhamento das
aço da sobretaxa.
quais incidirá uma

de Comércio dos EUA publicou na segunda-feira, 19, um
regras pelas quais será possível pedir a exclusão de produtos de
As normas se aplicam também às compras de alumínio, sobre os
taxa adicional de 10%.

Pela regulamentação, somente pessoas e empresas americanas usuárias dos produtos
poderão ingressar com pedidos de exclusão. Após apresentado o pedido, ele será
tornado público e será possível contestar a necessidade de isentar aquele bem da
sobretaxa em até 30 dias.
O governo americano espera dar respostas em 90 dias. As exclusões serão decididas
por produto e por empresa. Mas a administração pode, se achar necessário, fazer
liberações mais amplas. A exceção vale pelo prazo de um ano.
A expectativa é que os compradores de aço brasileiro nos EUA ingressem com os
pedidos o quanto antes.
Para conseguir a exclusão, é preciso demonstrar que a produção local é insuficiente
ou que o produto disponível não atende a requisitos de qualidade necessários. Existe
também a hipótese de obter a exclusão sob o argumento da segurança nacional.
O regulamento explica que existirá um outro trâmite à parte, no qual a sobretaxa
poderá ser negociada de governo a governo.
O Brasil já enviou duas cartas para Washington, uma para o secretário de Comércio,
Wilbur Ross, e outra para o representante de Comércio, Robert Lighthizer. Mas, até o
momento, não houve sinal para abertura de uma negociação bilateral.
O governo brasileiro acredita ter fortes argumentos para liberar as exportações
brasileiras da sobretaxa. O principal deles é que 80% das vendas para os EUA são de
aço semiacabado, que é matéria-prima para as siderúrgicas locais. Ou seja, as
indústrias são complementares. Ainda mais porque o Brasil importa perto de US$ 1
bilhão em carvão siderúrgico americano.
No ano passado, as vendas de aço para os EUA totalizaram US$ 2,6 bilhões. Em
volume, o País é o segundo maior fornecedor do produto para aquele mercado.
Na segunda-feira, o presidente Michel Temer recebeu o primeiro-ministro da Coreia,
Nak-Yon Lee, e ambos falaram sobre uma possível ação conjunta contra a sobretaxa.
Segundo se comenta nos bastidores, os dois países podem integrar uma coalizão de
países que questionarão a medida na Organização Mundial do Comércio (OMC).
O Brasil, porém, aposta suas fichas na ação das empresas privadas e na negociação
governo a governo. A OMC só será procurada se ambas as linhas falharem.

Siderúrgicas querem que governo eleve pressão sob EUA na questão do aço
21/03/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
"A solução agora é o contato com o presidente Trump", afirma representante
do setor
Empresários do setor siderúrgico querem o governo brasileiro pressione os EUA para
pedir a exclusão do Brasil da barreira ao aço importado.
Na próxima sexta-feira (23) entra em vigor a sobretaxa de 25% ao aço importado que
entrar no mercado americano.
O Brasil é o segundo maior fornecedor dos EUA e será um dos mais afetados pela
medida protecionista.
Em reunião nesta terça-feira (20), no Palácio do Planalto, representantes do setor
siderúrgico pediram que o presidente telefone para o americano Donald Trump para
explicar por que o Brasil deve ser excluído da barreira.
"A solução agora é o contato com o presidente Trump", afirmou Alexandre Lyra,
presidente da Vallourec e do conselho do Instituto Aço Brasil (que reúne as
siderúrgicas brasileiras).
Noutra frente, também articulada em Brasília, os empresários tentam convencer o
presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a organizar uma comitiva de parlamentares a
Washington, com o objetivo de sensibilizar o meio político americano.
Um dos argumentos-chave que o setor produtivo sugere ao governo é que as
empresas brasileiras geram empregos nos EUA. Segundo Lyra, o investimento nos
EUA alcança US$ 11 bilhões.
"A indústria brasileira de aço gera empregos nos EUA. Gerdau, CSN, Califórnia Steel
têm capital nacional e geram empregos nos EUA".
Outro argumento é que o Brasil exporta um tipo de aço que é reprocessado nos EUA,
ou seja, é semiacabado.
"Não roubamos empregos de metalúrgicos americanos, nós fazemos parte da cadeia
de fornecimento do aço", afirmou o empresário.
Ele disse ainda que o Brasil deve ressaltar que, nos últimos dez anos, o Brasil teve
deficit de US$ 90 bilhões no comércio bilateral, ou seja, comprou mais produtos dos
EUA do que vendeu. A cifra alcança US$ 250 bilhões se contar os serviços importados
pelo Brasil.
"O Brasil não pode ser acusado de ser um player unfair [concorrente desleal] no
comércio com os EUA no caso específico do aço. Temos essa complementaridade",
afirmou.
Lyra afirmou que as empresas já estão fazendo a sua parte. Contrataram um escritório
de lobby em Washington, e todas as associadas do Aço Brasil já solicitaram aos seus
respectivos clientes que recorram ao Departamento de Comércio para pedir a exclusão
do aço brasileiro.
O governo americano abriu a janela para recurso de empresários americanos na
segunda-feira (19), com medidas mais duras do que esperava o Brasil.

DEFESA
Ao mesmo tempo, os empresários apresentaram uma agenda doméstica. Pediram que
o governo fique atento à entrada excessiva de aço importado no Brasil, em razão do
desvio de comércio que ocorrerá com a barreira no mercado americano.
"O Brasil é um alvo fácil porque é uma grande economia que está em processo de
recuperação, então se o mecanismo de defesa não for efetivo, o aço que vai para os
EUA virá para cá. Com isso, a retomada que estamos tendo na siderúrgica será
impactada", afirmou Lyra.
Por isso, os empresários querem que o governo reveja a suspensão da medida
antidumping contra o aço de China e Rússia. A Camex (conselho que reúne oito
ministros) reconheceu que existe a concorrência desleal de aço dos dois países mas
decidiu não aplicar barreiras, alegando que a entrada maciça havia refluído.
Lyra afirmou, porém, que também estão em risco países para os quais o Brasil vende
seus produtos. Por isso, a indústria quer a elevação da devolução de impostos sobre
a exportação (via programa Reintegra).
"Com o mercado de aço agora desbalanceado, ou seja, com os EUA fechados e a União
Europeia provavelmente fechada, o que resta do mercado mundial de aço, todo mundo
vai querer vender nesses países", disse. "Para que a indústria brasileira seja
competitiva nesse ambiente mais hostil é fundamental que o Reintegra seja
implementado na alíquota de 5%, para manter a competitividade das nossas
exportações."
Moody’s: setor siderúrgico do País deve reagir; protecionismo pode
preocupar
21/03/2018 – Fonte: Tribuna PR
O setor siderúrgico do Brasil deve continuar a passar por uma reação em 2018, em
meio a um aumento na demanda, mas o crescente protecionismo pode ser uma
preocupação maior mais adiante, na avaliação da Moody’s.
A agência aponta em nota que a produção de aço bruto no Brasil está atualmente em
níveis acima de 2012 e 2013, com a melhora nas vendas domésticas e na demanda.
O ambiente macroeconômico “benigno” permitirá que as maiores siderúrgicas do País,
Gerdau, Usiminas e CSN, melhorem seu mix de produtos e direcionem volumes
maiores para o mercado doméstico, afirma a Moody’s.
“No geral, nós vemos um ambiente mais benigno para o setor de aço no Brasil”, afirma
Barbara Mattos, vice-presidente da agência.
Mais adiante, contudo, práticas comerciais protecionistas ameaçam as exportações de
aço brasileiras para os EUA em 2018 e para além disso, enquanto o aumento da
competição doméstica no Brasil também pode levar exportações para outros países
com mercados mais abertos, aponta a Moody’s.
Ela espera que as tarifas americanas tenham “implicações mistas” para as maiores
siderúrgicas nacionais, com maior competição doméstica de importações para a
Usiminas e a CSN e aumento nos custos para as operações da CSN nos Estados Unidos.
Elas devem, porem, beneficiar a Gerdau, que já consegue uma receita significativa
com as operações nos EUA, diz a agência.

Acidente com carro autônomo da Uber aconteceria mesmo com carro comum,
diz investigação
21/03/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
Investigação preliminar teve acesso a imagens produzidas pelo próprio
veículo que se envolveu em acidente e aponta que pedestre, que morreu,
‘surgiu’ repentinamente

O acidente envolvendo um veículo autônomo do Uber, que matou uma moradora de
Tempe, no Arizona, na última segunda-feira, 19, provavelmente aconteceria mesmo
se fosse um carro comum, com a direção feita por humanos.
As informações fazem parte de uma investigação preliminar divulgada pela polícia local
e noticiado pelo site San Francisco Chronicle.
Segundo a polícia, ao ver imagens produzidas pelo próprio veículo “fica muito claro
que teria sido difícil evitar essa colisão em qualquer tipo de modo (autônomo ou
humano) baseado em como a pedestre surgiu”, disse Moir.
O Volvo SUV, adaptado pela empresa de caronas pagas, possui ao menos duas
câmeras de vídeo, uma voltada para a rua e outra para o motorista. As imagens estão
sendo usadas pela polícia pra ter mais detalhes sobre o caso. Os vídeos não foram
divulgados.
A polícia informou que Elaine Herzberg, de 49 anos, atravessou a rua abruptamente
empurrando um carro de supermercado cheio de sacolas de compras no momento que
foi atingida pelo veículo em testes do Uber.
A polícia não descarta a possibilidade de Herzberg estar bêbada no momento.
“O motorista disse que como um flash, a pessoa apareceu na frente do carro. Seu
primeiro alerta para a colisão foi o som da colisão”, disse Sylvia Moir, chefe da polícia
em Tempe, Arizona.
Acidente
O atropelamento aconteceu na madrugada de segunda-feira, 19, em uma das regiões
usadas como testes de uma frota de carros autônomos do Uber. A empresa confirmou
que o veículo funcionava em modo autônomo no momento do choque, mas que um
motorista de segurança estava dentro do carro.
Herzberg morreu no hospital, horas depois de ter sido atropelada em decorrência da
gravidade dos ferimentos. Ontem o Uber anunciou que está colaborando com a polícia
e que prestará atendimento à família da vítima.
A polícia disse que ainda é cedo para encontrar um culpado. “Preliminarmente, parece
que o Uber não é culpado deste acidente”, disse Moir. “Mas não vou excluir a
possibilidade até terminar as investigações”, concluiu.

Para polícia, carro autônomo que atropelou mulher nos EUA não teve culpa
21/03/2018 – Fonte: Bem Paraná
O atropelamento fatal provocado por um carro da Uber com tecnologia de direção
autônoma era inevitável mesmo se um humano estivesse no controle da direção, diz a
polícia de Tempe, no Arizona. "Está muito claro que teria sido difícil evitar essa colisão
tanto no modo autônomo ou com motorista", afirmou ao jornal "San Francisco
Chronicle" a chefe de polícia de Tempe, no Arizona (EUA), Sylvia Moir.
O Volvo XC90 que faz parte da frota de teste da Uber com a tecnologia autônoma
estava a 38 mph (61 km/h) quando o permitido na via era 35 mph (56 km/h). As
investigações da polícia são baseadas, principalmente, nas imagens de duas câmeras
do próprio veículo.
As imagens, contudo, não foram divulgadas pela polícia. O motorista, que estava no
carro, mas não controlava a direção, disse à polícia que tudo aconteceu um flash e
que o primeiro alerta de colisão foi dado junto com o impacto do atropelamento. A
vítima Elaine Herzberg, de 49 anos, foi atingida quando atravessava a via empurrando
uma bicicleta e carregando sacolas na noite de domingo (18).
A polícia de Tempe vai colaborar com as investigações dos órgãos de segurança no
trânsito dos EUA. 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. 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. 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.
Petrobras eleva diesel em 2,4% a partir de quinta, na maior alta em mais de
3 meses
21/03/2018 – Fonte: G1
A Petrobras elevará os preços do diesel nas refinarias em 2,42% a partir desta quinta-feira
(22), no maior reajuste para o combustível mais consumido no país em mais de três meses,
de acordo com comunicado no site da estatal.
O valor do produto passará para R$ 1,8181 por litro, ante R$ 1,7751 o litro nesta quarta-feira.
Trata-se da maior alta desde a elevação de 3,6% em 9 de dezembro.
Com relação à gasolina, Petrobras elevará os preços em 1,83% nas refinarias a partir de
quinta-feira, de R$ 1,5960 para R$ 1,6253 por litro.
Desde fevereiro, a Petrobras passou a divulgar em seu site os preços médios de gasolina e
diesel, sem tributos, comercializados em suas refinarias e terminais no Brasil, para dar mais
transparência à composição do preço final dos combustíveis.

Após serem vendidos às distribuidoras, os preços de ambos os combustíveis passam por
adições de impostos, custos e margem das distribuidoras e dos revendedores. Os produtos
também sofrem adições dos biocombustíveis: biodiesel, no caso do diesel, e etanol anidro, no
caso da gasolina, fatores que também impactam o valor na bomba.
Desde outubro de 2016, a Petrobras vem praticando uma política de preços que segue a lógica
do mercado internacional de combustíveis. Em julho do ano passado, a empresa começou a
reajustar os valores quase que diariamente, em busca de maior agilidade na variação dos
valores.

Frota brasileira cresceu só 1,4% em 2017
21/03/2018 – Fonte: Automotive Business

Automóveis respondem por 62,6% da frota nacional
Aumento do número total de veículos sobre 2016 foi inferior a 900 mil
unidades
Um novo estudo indica que a frota brasileira em circulação tem 65,8 milhões de
veículos na soma de carros, motos, comerciais leves, caminhões e ônibus. O
levantamento foi feito Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) em
parceria com a Empresômetro Tecnologias.
O levantamento mostra que a frota nacional aumentou pouco nos últimos três anos
como consequência da crise econômica. Em 2017 foram acrescentados menos de 900
mil veículos, levando a um aumento de apenas 1,4% sobre 2016. No caso das motos
houve redução de 15,3 milhões para 15,1 milhões na frota brasileira (-1,3%).

Do total em circulação, 41,2 milhões são automóveis (62,65%), 7 milhões são
comerciais leves (10,67%), 2 milhões são caminhões (3,09%), 376,5 mil são ônibus
(0,57%) e 15,1 milhões são motocicletas (23,01%).
O estudo cruzou dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), da Agência
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e considerou como veículos efetivamente
em circulação aqueles sem débitos de mais de dois anos seguidos na documentação
(IPVA e DPVAT).
A maior frota é a do Estado de São Paulo, com 18,9 milhões de unidades, 28,8% do
total. A segunda é de Minas Gerais, com 8 milhões de veículos, 12,3%. No recorte por
automóveis, São Paulo concentra 32,3% da frota brasileira. E reúne 21,8% das motos
em circulação.
O Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores
(Sindipeças) publica anualmente um estudo bastante detalhado sobre a frota
circulante, com subdivisões por combustível, faixas etárias e idade média dos veículos
(leia aqui).
Estima-se que os números da entidade com a atualização de 2017 tragam 56,6
milhões de veículos, ou 10,2 milhões a menos do que revela o novo levantamento
IBPT/Empresômetro. A atualização da frota circulante pelo Sindipeças deve chegar em
cerca de um mês.

Processo de pintura ecológica na fábrica de Taubaté (SP) reduz em 23% o
consumo de água por veículo produzido
VW supera meta de consumo de água por veículo produzido no Brasil
21/03/2018 – Fonte: Automotive Business
Indústria | 20/03/2018 | 19h41
Montadora alcança redução de 28% em oito anos; programa Think Blue
estabeleceu 25%
Em oito anos, a VW reduziu em 28% o consumo de água por veículo produzido no
Brasil, de acordo com sua última medição, em fevereiro último. Com isso, a empresa
superou a meta do programa Think Blue. Factory, que estabelecia, em sua primeira
fase, que todas as fábricas da empresa no mundo deveriam melhorar seus indicadores
ambientais em 25% até o fim de 2018, usando como base de comparação os dados
de 2010. Entre outros registros, a empresa também reduziu a geração de resíduos em
39,3%, considerando a mesma base de comparação, de fevereiro de 2018 sobre os
dados de 2010.
“A Volkswagen investe em processos e equipamentos altamente inovadores e
eficientes para reduzir e melhorar cada vez mais o consumo de água na produção de
seus veículos. Entre as iniciativas estão o reaproveitamento de água, a captação de
água de chuva, além de outras ações criativas para economizar ao máximo esse
recurso. Assim como a alta tecnologia e inovação, a sustentabilidade é parte

fundamental do nosso processo produtivo”, afirma o diretor de engenharia de
manufatura, Celso Placeres.
Entre as ações mantidas pelas suas fábricas no Brasil, o projeto de utilização de água
de reuso no processo produtivo economizou mais de 800 mil litros de água potável na
unidade de Taubaté (SP). A unidade também reduziu em cerca de 23% o consumo de
água por veículo produzido e em 30% o consumo de energia a partir das inovações na
área de pintura.
Na Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), o novo sistema de captação e
armazenamento de água da chuva para a pintura pode gerar economia de mais de R$
14 mil ao ano ao deixar de comprar cerca de 1,3 mil metros cúbicos de água. Além
disso, toda a água que cai sobre o telhado de uma das alas da fábrica é captada,
tratada e utilizada nos processos industriais e na descarga de sanitários.
Ainda na Anchieta, o sistema de ar-condicionado dos escritórios de compras permite
reutilizar mais de 166 mil litros de água por ano, considerando que os aparelhos ficam
ligados cerca de 1.280 horas. O sistema impede o descarte da água dos drenos do arcondicionado a partir de uma tubulação especial, onde a água do dreno é captada e
armazenada em uma caixa d’água. De lá, segue para a rede de água industrial da
fábrica, para ser utilizada em outros processos.
A fábrica de motores em São Carlos (SP), ampliou em 3,2 milhões de litros sua
capacidade de armazenagem de água de chuva e de água reciclada para o processo
produtivo, possibilitando a redução em 10% seu consumo de água por motor
fabricado. Já em São José dos Pinhais (PR), a fábrica conta com três poços artesianos
para captar águas profundas e reduzir o consumo de água que vem da rede pública.
Os poços abastecem a fábrica com cerca de 7 mil metros cúbicos por mês, cerca de
46% do consumo total da fábrica.
Em todas as fábricas da VW no País, 100% dos veículos produzidos passam pelo teste
de estanqueidade, para assegurar a qualidade da vedação, com testes em túneis de
água. Essa água utilizada no teste há anos vem sendo coletada, filtrada e recirculada
para reaproveitando. Este processo trouxe economia adicional, ao processo já
existente de recirculação, de 698 mil litros nas três unidades produtivas Anchieta,
Taubaté e São José dos Pinhais.

Volume de financiamentos cresce 17% no 1º bimestre
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Dados da B3 apontam 290,4 mil veículos novos financiados no período; em
usados, volume cresce 8,9%
O total de veículos financiados no Brasil cresceu 17,7% no primeiro bimestre de
2018 na comparação com mesmo período do ano passado, ao atingir as 290,4 mil
unidades, considerando apenas veículos novos, entre leves e pesados. De acordo com
dados divulgados pela B3 também houve aumento no número de financiamentos de
usados, de 8,9%, ao passar de 505,8 mil para 550,6 mil, considerando o primeiro
bimestre de cada ano.
No segmento de veículos leves, o número de unidades financiadas teve avanço de
20,6% ao atingir as 180,6 mil unidades entre automóveis e comerciais leves na soma

do acumulado de janeiro e fevereiro. Há um ano, este volume era de pouco mais de
149,7 mil. No comparativo mensal, embora o volume de fevereiro (81,8 mil) seja
16,9% menor que o de janeiro (98,7 mil), na comparação com fevereiro do ano
passado, há um aumento de 16,4%, refletindo o melhor cenário do mercado de
veículos neste início de 2018.
O cenário para usados não é muito diferente: o número de financiados no acumulado
dos dois primeiros meses deste ano subiu 8,8%, para pouco mais de 507 mil
automóveis e comerciais leves. Da mesma forma no comparativo mensal, há queda
de 18,7% no volume de fevereiro (227,3 mil) contra janeiro deste ano (279,6 mil),
mas observa-se alta de 5,6% sobre o resultado de fevereiro de 2017, quando os
financiamentos de usados ficaram em 215,2 mil.
Para pesados, houve crescimento expressivo no total de caminhões e ônibus novos
financiados neste início de ano. Acompanhando a evolução deste mercado, o volume
de unidades financiadas subiu 70%, ao passar de 6,4 mil no primeiro bimestre do ano
passado para 10,9 mil no primeiro bimestre de 2018. Considerando o dado isolado de
fevereiro, com 6,1 mil veículos, houve queda de 29,6% sobre janeiro, mas o total
representa avanço de 78% sobre o fevereiro anterior.
O mercado de veículos comerciais pesados usados também apresentou bons
resultados no primeiro bimestre do ano, com alta de 7,5% sobre igual intervalo de
2017. Na comparação mensal, aplica-se a mesma dinâmica: considerando o volume
de 10 mil unidades financiadas em fevereiro, este total representa queda de 8,1%
sobre janeiro, mas registra-se avanço de 10,7% quando a comparação é com fevereiro
de 2017, mais uma vez reforçando o cenário de retomada do mercado de veículos
usados também neste ano.

