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Casa Civil: governo vai editar decreto para regulamentar reforma trabalhista
23/04/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 20-04-2018)
O presidente Michel Temer decidiu editar decreto para regulamentar pontos da reforma
trabalhista. A decisão foi tomada após o Congresso Nacional não votar a medida
provisória (MP) que alterava pontos polêmicos da reforma. A MP perde a validade na
próxima segunda-feira (23).
Segundo a Casa Civil, a área técnica do governo analisa os pontos que poderão ser
regulamentados por decreto e, por isso, ainda não há prazo para edição do documento.
Na próxima semana, está prevista uma reunião entre técnicos do Palácio do Planalto
e do Legislativo para tratar do assunto.
Relator da MP na Câmara, o deputado Rogério Marinho (PSDB-RN) disse ao Broadcast,
serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, que o decreto deve regulamentar
apenas questões relacionadas ao trabalho intermitente. Os demais pontos só poderiam
ser regulamentados por lei, mas o governo não pretende enviar nova MP ou projeto
para isso.
A MP que caducará estabelecia, por exemplo, que trabalhadores de regime
intermitente teriam de pagar a diferença da contribuição ao INSS quando a renda
mensal não atingisse um salário mínimo. Se não pagasse, o mês não seria contado
para aposentadoria e seguro-desemprego. Também previa regras para quarentena e
fim de contrato para esses trabalhadores.
A medida provisória ainda estabelecia outros pontos, entre eles, autorização para
grávidas trabalharem em locais insalubres, desde que com autorização médica. “Esses
outros pontos não são possíveis de serem modificados por decreto, só por projeto de
lei. Mas esqueça nova MP”, afirmou Marinho.
De acordo com o parlamentar tucano, para os pontos que não forem regulamentados
por decreto, ficarão valendo as regras da reforma trabalhista aprovadas pelo
Congresso Nacional e que entraram em vigor em 11 de novembro de 2017.
A MP que caducará na segunda-feira deixava claro, por exemplo, que a reforma valeria
para todos os contratos, incluindo os antigos. Para Marinho, porém, esse ponto já está
claro desde o primeiro projeto aprovado e, por isso, não precisa constar no decreto
que será editado.
“Na minha opinião, isso é uma controvérsia absolutamente fora do lugar. A lei em
vigor é muito clara ao dizer que as novas regras passam a vigorar para a integralidade

dos contratos, ou seja, para todos. Até pelo princípio da isonomia”, argumentou o
relator.
A MP relatada pelo tucano foi editada por Temer para convencer alguns senadores da
base aliada a votarem a favor do primeiro projeto da reforma trabalhista enviado pelo
governo. A proposta também foi relatada na Câmara pelo deputado potiguar.
“O governo cumpriu o acordo. Mandou para o Congresso Nacional a MP. Agora, o
presidente do Congresso só instalou a comissão faltando dois meses para o fim da
vigência e houve dificuldade na tramitação”, afirmou Marinho.
MP com ajustes à reforma trabalhista caduca e provoca insegurança jurídica
23/04/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo ( publicado em 21-04-2018)
Governo avalia editar decreto ou portaria para substituir tópicos da MP
A medida provisória que regulamenta trechos da reforma trabalhista perde a validade
nesta segunda-feira (23) e, com isso, mudanças significativas serão engavetadas, sem
prazo para que voltem a ser discutidas, o que provoca insegurança jurídica para
patrões e empregados.
A MP alterava 17 artigos da reforma que entrou em vigor em novembro de 2017. Pelo
texto que caduca nesta segunda, gestantes e lactantes, por exemplo, não poderiam
trabalhar em local insalubre, como permite a reforma.
Outra mudança era em relação ao trabalhador autônomo, que não poderia ter contrato
de exclusividade com uma empresa.
Havia ainda a previsão de uma quarentena de 18 meses antes de alguém que foi
demitido poder se tornar empregado intermitente. Já este trabalhador não precisaria
pagar multa de 50% caso descumprisse o contrato e não fosse trabalhar quando
convocado.
Sobre a jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, o texto previa que
ela só seria negociada por convenção ou acordo coletivo, o que também cai com a
expiração da medida provisória.
A MP chegou ao Legislativo em novembro, após uma negociação com o governo para
que a reforma fosse aprovada no Senado sem alterações que obrigassem o envio do
assunto novamente à Câmara.
Mas o texto travou no Congresso, que tem atuado a passos lentos desde o início de
2018, focado quase que exclusivamente nas eleições.
A comissão que deveria discutir a MP não teve sequer um relator designado. "A
comissão não construiu um acordo. Assim, não tinha o que o plenário da Câmara
fazer", desconversou o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ).
O presidente do Congresso, Eunício Oliveira (MDB-CE), criticou o trâmite de MPs e
disse que esta caducou ainda na Câmara, sem poder ser apreciada pelo Senado.
"Se não houver aprovação [de altercações] do trâmite, vai acontecer com outras MPs,
principalmente em ano eleitoral", afirmou.
O governo dissemina o discurso de que fez sua parte e encaminhou a MP. Porém, não
se empenhou para fosse levada adiante por uma questão prática: o Planalto temia que
a medida provisória fosse muito alterada e a reforma trabalhista acabasse desfigurada.
O texto recebeu 967 emendas.

"Eu penso que, em função de a reforma trabalhista estar trazendo resultados
altamente positivos, não houve interesse em rediscuti-la", disse o ministro Carlos
Marun (Secretaria de Governo).
Responsável pela articulação política do Planalto, Marun afirmou que, se for editado
um decreto para substituir tópicos da MP, seria apenas de regulamentação, sem
promover alterações no texto.
Já o ministro do Trabalho, Helton Yomura, disse que o governo está, sim, estudando
como levar as alterações adiante, embora ainda não saiba como fazê-las se por
decreto, portaria de sua pasta ou alguma alternativa que passe pelo Legislativo.
Esta última opção, o ministro reconheceu, é bem mais difícil e teria que passar por
avaliação conjunta do braço político do Planalto.
Segundo Yomura, as alternativas que passam pelo Congresso são medida provisória
ou projeto de lei "com um rito diferenciado" de tramitação.
"Temos consciência de que este é um ano legislativo atípico por conta de eleição, festa
junina, Copa", disse.
Algumas centrais não acreditam mais que mudanças aconteçam ainda neste ano.
O secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, o Juruna, aposta no
próximo governo para promover as mudanças. Ricardo Patah, presidente da UGT,
disse acreditar que as alterações podem sair ainda neste ano por pressão do
empresariado.
"Se fosse interesse só dos trabalhadores, este ano já estaria descartada qualquer
alternativa. Mas, há necessidade empresarial por causa da insegurança jurídica", disse
Patah.
O ministro do Trabalho informou que contratos pactuados já na vigência da reforma
continuam valendo por estarem lastreados na legislação em vigor desde novembro.
Yomura também relativizou a insegurança jurídica existente até que o governo
encontre uma maneira para resolver os temas abordados na medida.
"Estamos confiantes de que podemos ter algumas soluções dentro dos contratos ou
nos acordos ou convenções coletivos para minimizar eventual incerteza."
O que mudava com a MP
Grávidas Não poderiam trabalhar em local insalubre, como permitiu a reforma
Autônomo Não poderia fazer contrato de exclusividade com empresa, como permitiu
a reforma
Funcionário demitido Haveria uma quarentena de 18 meses antes de poder se
tornar empregado intermitente
Intermitente Não precisaria pagar multa de 50% caso descumpra o contrato e não
vá trabalhar quando convocado, como determinou a reforma
Jornada 12 x 36 Não pode ser negociada individualmente com o empregador, apenas
por convenção ou acordo coletivo de trabalho
Danos morais O parâmetro da reparação seria a gravidade da ofensa, e não limitado
ao salário do trabalhador, como determinava a reforma

Previdência do intermitente A MP explicitava que cabe ao trabalhador intermitente
completar a contribuição previdenciária, caso receba menos que o salário mínimo
Fim de MP piora direitos dos trabalhadores, critica Anamatra
23/04/2018 – Fonte: R7
Associação de juízes trabalhistas diz que fim da MP que alterou reforma
trabalhista mostra descaso do governo com setor
Com o fim da Medida Provisória 808/2017, extinta nesta segunda-feira (23),
voltam a valer trechos polêmicos da Reforma Trabalhista aprovada em novembro pelo
Congresso. A Anamatra (Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho)
critica o vencimento da MP, o que representaria o descaso do governo federal com o
tema, e afirma que o trabalhadores brasileiros entram a partir de hoje em um período
de piora em seus direitos.
A Medida Provisória 808/2017 foi assinada pelo presidente Michel Temer três dias após
o Congresso aprovar a mudança da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), chamada
de reforma trabalhista.
O objetivo da MP era modificar trechos polêmicos aprovados pelo Congresso e que não
foram alterados por deputados e senadores para que o texto não passasse por novas
votações, o que atrasaria a publicação da reforma.
Com o fim da MP, esses trechos polêmicos voltam a valer, como a possibilidade de um
trabalhador CLT ser demitido e contratado imediatamente na sequência como
trabalhador intermitente. A MP previa uma quarentena de 180 meses entre o tempo
de demissão e recontratação, com objetivo de impedir a precarização instantânea no
contrato de um trabalho. Essa possibilidade agora está liberada.
Para o juiz Guilherme Guimarães Feliciano, presidente da Anamatra e membro do
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas e interior de SP), o fim da MP
amplia o cenário de insegurança jurídica da reforma trabalhista.
— Com a queda da MP, dispositivos polêmicos da Reforma e, segundo a Anamatra,
inconstitucionais, voltam a fazer parte da realidade do mercado de trabalho brasileiro.
Ele cita as limitações à indenização por dano moral, a possibilidade de um trabalhador
negociar individualmente a jornada 12x36, a possibilidade de gestantes trabalharem
em ambientes insalubres e o dispositivo que prevê a figura do “trabalhador autônomo
exclusivo” (veja as principais mudanças ao final).
— A caducidade da MP por decurso de prazo representa claro descaso para com a
preservação do patrimônio jurídico social legado pela Constituição Federal de 1988 e
confirma o epílogo funesto do processo de desconstrução do Estado Social que segue
caminhando, agora com braços abertos para a própria tese do ‘enxugamento’ da
Justiça do Trabalho, que já volta a ser entoado por parte da grande mídia. O cidadão
deve estar alerta para isto.
Feliciano critica a redução da quantidade de processos trabalhistas, que se deve, na
sua avaliação, ao medo que a reforma impôs aos trabalhadores.
— Muito se tem falado sobre a redução do número de ações trabalhistas após a
Reforma, como se aí houvesse um grande ganho; mas pouco se fala a respeito das
razões desta redução. O acesso à Justiça foi tolhido com a edição da lei, notadamente
em virtude da gratuidade judiciária fictícia que passou a prever. (...) Muitos
trabalhadores agora temem procurar a Justiça do Trabalho por variados motivos, entre
eles o temor de sair com dívidas e, por outro lado, o medo do desemprego, em um
mercado de trabalho que se torna cada vez mais precário.

Ação sindical não é a via adequada para impedir demissões em massa, diz
TST
23/04/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
Tribunal publica acórdão que definiu que o dissídio coletivo não pode ser
utilizado por sindicatos para contestar demissões coletivas

Marcelo Andrade/ Gazeta do Povo
A ação de dissídio coletivo não é o instrumento jurídico adequado para conseguir a
nulidade de uma demissão em massa, confirmou o Tribunal Superior do Trabalho
(TST). O acórdão, de decisão tomada em dezembro de 2017, foi publicado apenas no
último dia 16 de abril, e se refere a um recurso do Sindicato dos Metalúrgicos de Belo
Horizonte, Contagem e Região contra demissões da empresa Vallourec Tubos do Brasil
S.A.
A determinação, porém, não resolve a polêmica criada pela reforma trabalhista (Lei
13.467/2017) com o artigo 477-A, que explicita a não necessidade de autorização
prévia de entidade sindical para demissões em massa. O acórdão apenas deixa claro
que alguns sindicatos têm escolhido o caminho errado para tentar barrar as dispensas
coletivas.
Desde a entrada em vigor da reforma trabalhista, em 11 de novembro de 2017,
inúmeras empresas fizeram demissões em massa apoiadas no artigo 477-A da nova
lei, que permite o ato sem negociação sindical. Os sindicatos entraram em peso com
ações judiciais para tentar evitar esse movimento, alguns deles argumentando que o
dissídio coletivo seria um pré-requisito para que as demissões fossem legítimas.
O TST, ao negar o recurso do Sindicato dos Metalúrgicos, não discutiu no mérito se as
empresas podem ou não demitir sem negociação com o sindicato, apenas determinou
inadequado tentar utilizar o dissídio coletivo para evitar as demissões.
Imbróglio
A discussão se as empresas podem realizar demissões em massa sem negociação com
o sindicato deve ainda causar muitas dores de cabeça, tanto para empresas quanto
para os sindicatos. Há muitas lacunas na lei e o artigo 477-A da reforma trabalhista
não resolve a questão.
Ainda que uma demissão em massa cause impacto social – e se exigiu, historicamente,
a criação de mecanismos de controle dessa situação, como ocorre em outros países –
, senadores e deputados nunca colocaram dispositivos na lei para impedi-la ou para
que fosse necessário algum tipo de negociação ou autorização sindical prévia, basta
que o empregador pague as regras rescisórias.
O problema foi discutido durante a elaboração da Constituição, mas nada foi resolvido:
no texto de 1988 ficou apenas a promessa não cumprida, no inciso I ao artigo 7º, de
regulamentar, em lei complementar, como seria a proteção do trabalhador contra a
“despedida arbitrária e sem justa causa”.

Nesse meio tempo, a Justiça do Trabalho “criou” o costume de exigir a negociação
sindical, como uma forma de minimizar os prejuízos com a lacuna dessa
regulamentação.
O artigo 477-A vem com a pretensão de sanar essa lacuna na lei – dizendo que não é
preciso a negociação salarial – mas ele traz consigo um grande problema: ele faz parte
de uma lei ordinária e não uma lei complementar, como prevê a Constituição, ou seja,
sem força e legitimidade para regulamentar a questão.
“Está ainda por decidir se esse dispositivo [o 477-A] vai ser considerado
inconstitucional ou não”, explica o professor Nelson Mannrich, professor titular de
Direito do Trabalho da USP, reiterando que o dispositivo não regulamenta nada,
apenas explicita uma situação da lei – não há exigência de negociação, ainda que o
Judiciário o faça na tentativa de proteger trabalhadores de decisões injustas.
A solução para esse imbróglio pode vir por diferentes meios. O Supremo Tribunal
Federal (STF) pode considerar, em repercussão geral, constitucional ou não o artigo
477-A. Ou o TST se posicionar oficialmente favorável pela reforma trabalhista neste
quesito e obrigar todas as instâncias inferiores a julgar dessa forma. Mas, enquanto
isso não acontece, o que resta é uma insegurança jurídica tanto para as empresas
quanto para os funcionários.
Dissídio coletivo
O dissídio coletivo está previsto para três casos. Primeiro, em greves, quando o
Judiciário é acionado pelo sindicato para que a paralisação seja considerada legítima.
O segundo seria de natureza econômica, quando a empresa se nega a negociar com o
sindicato algumas condições de trabalho e, por isso, o Judiciário é chamado para
mediar a situação. Uma terceira aplicação seria de natureza jurídica, quando o
sindicato pede a um tribunal que interprete qual seria o sentido de uma cláusula de
acordo coletivo – e é por esse caminho que os sindicatos tentavam impedir as
demissões coletivas.
“No caso do Sindicato dos Metalúrgicos, eles queriam a nulidade da dispensa coletiva
por meio de um dissídio coletivo, via considerada inadequada pelo TST”, explica e
reforça Mayra Palópoli, especialista em Direito do Trabalho.
“Mas isso não impede o sindicato de tentar impedir as demissões por outros meios
como, por exemplo, acionar o STF, alegando inconstitucionalidade da demissão
coletiva, ou impetrar uma ação substitutiva dos empregados representados pelo
sindicato dos demitidos, como já fizeram outros sindicatos”, elencou a advogada Mayra
Palópoli.
Mas nenhuma dessas ações teve seu trânsito em julgado. Sobre o tema, o TST só
tomou essa decisão, sobre o dissídio coletivo, e ainda não enfrentou o âmago da
questão nas ações, ou seja, se é necessária ou não a negociação com o sindicato para
dispensa coletiva de funcionários. O assunto está nas mãos de uma comissão no órgão
que ainda não se pronunciou.
Projeto que limita salário será retomado
23/04/2018 – Fonte: Tribuna PR
Entre as medidas estudadas pela equipe econômica para tentar evitar o
descumprimento do teto de gastos (regra que limita o crescimento das despesas à
variação da inflação) em 2019, uma das principais é resgatar o projeto de
reestruturação das carreiras do funcionalismo, segundo o ministro do Planejamento,
Esteves Colnago. O objetivo desse projeto é reduzir os salários iniciais dos servidores
do Executivo.

A proposta foi apresentada em agosto do ano passado, mas não avançou por conta da
forte resistência dos servidores públicos, que atuam para sepultar a ideia. A intenção
do governo é limitar os salários iniciais a R$ 5 mil e aumentar o número de “degraus”
a serem percorridos pelo funcionário até atingir o topo da carreira.
A retomada da proposta deve abrir uma nova frente de batalha do governo com os
servidores, que podem ter também o reajuste nos salários programado para 2019
adiado para 2020. “É uma reforma de longo prazo. Se você pensar ao longo do tempo,
essa é a segunda grande medida que vai permitir ter alguma economia e,
principalmente, voltar a contratar com alguma racionalidade”, defendeu Colnago.
Servidores que ingressam hoje em carreiras de elite, como auditor fiscal da Receita
Federal, delegado da Polícia Federal ou advogado da AGU, começam com salário
mensal superior a R$ 20 mil.
A reestruturação é uma das medidas que a área econômica quer aprovar para abrir
espaço no teto de gastos para viabilizar outras despesas, como investimentos.
Despesas obrigatórias, como salários e benefícios previdenciários, têm crescido acima
da inflação, o que reduz os valores disponíveis para gastar em custeio e investimento.
A reforma nas carreiras inclui apenas servidores do Executivo, já que iniciativas que
tratem de salários do Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público são de
competência dos próprios poderes. A economia acumulada com a medida chegaria a
R$ 18,6 bilhões em cinco anos a partir da aprovação e a R$ 154,1 bilhões em 15 anos,
de acordo com as estimativas originais do governo.
Foco. Segundo o ministro, outras medidas que podem abrir espaço no orçamento em
2019 também terão de ser trabalhadas ainda este ano. Uma delas é o fim da
desoneração da folha de pagamentos para alguns setores, cuja proposta original pode
gerar economia de R$ 16 bilhões nas despesas previstas para o ano que vem. O projeto
já está na Câmara dos Deputados e o relator, deputado Orlando Silva (PCdoB-SP),
pretende contemplar mais segmentos para manter o benefício – reduzindo, portanto,
o impacto da medida.
Outra iniciativa, segundo Colnago, será a revisão de auxílios sociais para identificar os
que são pagos irregularmente. “A ideia é que os programas sociais passem a ter
revisões mensais”, disse. O governo está reunindo todas as suas bases de dados para
permitir o acesso mais rápido às informações e aprimorar essa avaliação. “Isso dentro
do governo é uma minirrevolução.”
O ministro alertou que será muito difícil para o próximo presidente conseguir gerenciar
o orçamento sem essas medidas e o adiamento do reajuste dos servidores de 2019
para 2020. Ele evitou, porém, fazer uma avaliação sobre o que pode ocorrer se nada
for aprovado. “Aí tem de perguntar para o próximo presidente. O que nos cabe é fazer
as projeções mais conservadoras possíveis, que é o que a gente vem fazendo, e buscar
soluções”, disse. “As cartas estão aí.”
PERT - SIMPLES Nacional e Microempreendedor Individual
23/04/2018 – Fonte: Cenofisco
Foram publicadas no Diário Oficial da União de 23/04/2018 as Resoluções CGSN
nºs 138 e 139/18, que regulamentam o Programa Especial de Regularização Tributária
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo SIMPLES Nacional e
Microempreendedor Individual (PERT-SN), como segue:
1. Débitos Objeto do Parcelamento:
Poderão ser parcelados pelo PERT-SN os débitos vencidos até a competência do
mês de novembro/2017 e apurados na forma do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte (SIMPLES Nacional) e débitos apurados na forma do Sistema de
Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo SIMPLES
Nacional (SIMEI), pelo Microempreendedor Individual (MEI).
2. Condições de Parcelamento e Suas Reduções:
A opção pelo referido PERT-SN implicará no pagamento em espécie de, no
mínimo, 5% do valor da dívida consolidada, sem reduções, em até cinco parcelas
mensais e sucessivas, e o restante pode ser quitado da seguinte forma:
Número
Parcelas

1
2 a 145

146 a 175

de

Reduções
90% de juros de mora;
70% das multas de mora, de ofício ou isoladas; e
100% dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios.
80% de juros de mora;
50% de multas de mora, de ofício ou isoladas; e
100% dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios.
50% de juros de mora;
25% de multas de mora, de ofício ou isoladas; e
100% dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios.

3. Valor Mínimo das Parcelas e Acréscimos:
O valor mínimo das prestações é de R$ 300,00 para optantes pelo SIMPLES
Nacional e de R$ 50,00 para Microempreendedor Individual.
O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de
juros SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês
subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1%
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
4. Alcance do PERT-SN:
O PERT-SN aplica-se aos créditos constituídos ou não, com exigibilidade
suspensa ou não, parcelados ou não, e inscritos ou não em dívida ativa do respectivo
ente federativo, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada.
5. Prazo e Forma de Adesão:
Os interessados poderão aderir ao PERT-SN até 09/07/2018, ficando suspensos
os efeitos das notificações - Atos Declaratórios Executivos (ADE) - efetuadas até o
término do citado prazo.
As referidas Resoluções do CGSN nºs 138 e 139/18 entram em vigor na data de
sua publicação, ou seja, 23/04/2018.
Paraná já abriu 26 mil vagas de trabalho no ano
23/04/2018 – Fonte: Bem Paraná
O resultado coloca o Estado entre os que mais contribuem com a recuperação do
emprego
O Paraná abriu 26.017 vagas com carteira assinada de janeiro a março de 2018, de
acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged)
divulgados na sexta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O saldo mede a
diferença entre admitidos e demitidos. Foi o melhor resultado desde 2014, quando a
diferença havia sido de 43.543.

Segundo o coordenador-geral da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos
Humanos, Elias Thomé, o Paraná está em uma crescente, “e isso concretiza e
demonstra que as decisões do nosso governo estão certas, aumentando assim a
geração de empregos e abrindo neste primeiro trimestre mais de 26 mil vagas de
trabalho com carteira assinada de janeiro a março de 2018”. Somente em março foram
geradas 6.514 vagas, o quarto melhor resultado do País, atrás apenas de São Paulo,
Minas Gerais e Rio Grande do Sul.
“O Paraná manteve a trajetória de recuperação do mercado de trabalho tanto no mês
como no acumulado do ano. Em março, cinco dos oito principais setores econômicos
tiveram saldo positivo, com destaque para o de serviços”, disse Alexandre Chaves,
economista da Secretaria.
O setor de serviços criou 4.059 vagas somente no mês passado. A indústria de
transformação foi o segundo setor com melhores resultados, com 2.671 postos,
seguida pelo comércio (168), serviços industriais de utilidade pública (34 ) e
construção civil (27). Apenas três setores apresentaram saldos negativos:
agropecuária, com 416 postos, extrativa mineral (-16) e administração pública (– 13).
Mesmo com desaceleração, Paraná cria 6,5 mil empregos formais em março
23/04/2018 – Fonte: G1
Dados do Caged divulgados nesta sexta-feira (20) mostram redução de vagas
em comparação a janeiro e fevereiro. No entanto, acumulado do ano é
positivo.
Março registrou a criação de 6.514 mil empregos formais no Paraná, segundo os dados
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do
Trabalho, divulgados nesta sexta-feira (20). O resultado mostra uma desaceleração
na geração de vagas em 2018.
Em janeiro, o estado criou 11.637 novas vagas e, em fevereiro, houve a abertura de
7.703 postos de trabalho.
Apesar da redução do número de vagas em comparação aos meses anteriores, o
acumulado do ano é positivo: foram 26.017 empregos formais criados no 1º trimestre.
Veja as cidades – com mais de 30 mil habitantes – que tiveram os maiores
saldos em março:
 Curitiba: 1.850
 Cascavel: 525
 São José dos Pinhais: 416
 Maringá: 386
 Colombo e Ibiporã: 241

Desempenho de março
O setor de serviços teve o melhor desempenho no mês, com a criação de 4.059 vagas,
seguido pela da indústria da transformação, que gerou 2.671 novos empregos.
Comércio (+168), serviços industriais de utilidade pública (+34) e construção civil
(+27) também tiveram resultado positivo.
Outros três setores apresentação saldo negativo: agropecuária (-416), extrativa
mineral (-16) e administração pública (-13).
1º trimestre
De janeiro a março, o único setor com saldo negativo de empregos no estado foi o
comércio, com o fechamento de 1.916 postos de trabalho. Com isso, a ocupação que
registrou o maior saldo negativo foi a de vendedor de comércio varejista, que teve 1,9
mil desligamentos a mais do que contratações.
A criação de postos de trabalho no estado aumentou 57,5% no comparativo do
primeiro trimestre deste ano com o mesmo período de 2017, quando o saldo foi de
16.518 novas vagas de janeiro a março.
Conforme os dados do Caged, o aumento foi impulsionado pelos resultados dos setores
de serviços e indústria da transformação.
70% de candidatos desempregados aceitariam ganhar menos que no
emprego anterior, diz pesquisa
23/04/2018 – Fonte: G1
Estudo mostra ainda que 53% dos empregadores já deixaram de contratar
porque profissional era muito qualificado.
Desemprego: pessoas procuram vagas em São Paulo (Foto: Paulo Whitaker/Reuters)
Pesquisa divulgada pela Robert Half, empresa de recrutamento e seleção, mostra que
70% dos profissionais desempregados que foram entrevistados não recusariam uma
oportunidade se a remuneração fosse inferior à que eles ganhavam anteriormente. Ou
seja, eles aceitaram ganhar menos que recebiam no emprego anterior.
“A era dos salários inflacionados acabou, ou seja, as empresas estão reajustando
remunerações à realidade atual do mercado, no momento de contratação de novos
profissionais”, diz Maria Sartori, gerente sênior de recrutamento da Robert Half.
O comportamento retratado na pesquisa reflete a dificuldade de recolocação no
mercado de trabalho. Em fevereiro, havia 13,1 milhões de desempregados no país,
segundo o IBGE.
Ela pondera que aceitar a primeira proposta ou aguardar uma com remuneração mais
atrativa depende muito da realidade de cada um. “É preciso entender há quanto tempo
esse profissional está fora do mercado, como estão suas reservas financeiras e até
qual valor ele aceitaria reduzir sua pretensão salarial”, diz.
Maria Sartori recomenda que, além de analisar bem a situação, os candidatos devem
avaliar as oportunidades com base em questões que vão além da financeira, como o
desafio, a oportunidade de crescimento e aprendizado, o propósito e a qualidade de
vida.
O levantamento mostra ainda que é difícil agradar as empresas. Há restrições tanto
para contratar pessoas muito qualificadas e também sem experiência.


53% das empresas entrevistadas deixaram de contratar um profissional porque
ele era muito qualificado para a vaga;

73% deixaram de contratar um profissional porque ele não tinha experiência na
área.
Os dados fazem parte da 3ª edição do Índice de Confiança Robert Half. Foram
entrevistados 387 profissionais qualificados empregados (com idade igual ou superior
a 25 anos e formação superior), 387 desempregados e 387 profissionais responsáveis
pelo recrutamento dentro das empresas de diferentes regiões do país.


Empresas têm receio de perder profissional
Sobre o fato de a maioria dos empregadores deixarem de contratar profissionais por
serem qualificados demais para as vagas, Mari Sartori explica que a principal razão é
o receio de perder o funcionário para o mercado no curto ou médio prazo.
Ela dá como exemplo a contratação de um profissional com inglês fluente e pósgraduação para uma função mais operacional, na qual ele não vai utilizar nenhuma
das habilidades. Segundo Maria, a tendência é que, com o tempo, ao sentir que não
tem oportunidade para contribuir com todo o conhecimento que possui, o colaborador
comece a se sentir desmotivado, deixe de ser produtivo e inicie a busca por
oportunidades que valorizem todo o seu potencial.
“Por essa razão, ao abrir uma oportunidade, o empregador deve dedicar especial
atenção ao alinhamento entre o perfil desejado e a vaga em questão. Além disso,
muitas empresas têm optado por perfis que possam se desenvolver na posição e
crescer na organização”, afirma.
Experiência e bom currículo podem ser obstáculos
A gerente da Robert Half diz que a experiência e o bom currículo podem ser um
obstáculo basicamente em duas situações:
1. quando a empresa busca por um profissional menos experiente com o intuito
de ajudá-lo a desenvolver habilidades e competências.
2. quando, para a vaga em questão, não há perspectiva de rápido crescimento
profissional.
No segundo caso, muitas empresas encontram dificuldade para estabelecer um plano
de retenção, que dificulte perder o profissional para o mercado.
Ela recomenda que o profissional qualificado com dificuldade de se recolocar esteja
aberto às oportunidades. Por exemplo, para cargos que vão de analista a diretor, há
oportunidades temporárias em projetos estratégicos, com todos os direitos
trabalhistas de uma posição permanente.
"Isso beneficia o profissional com aumento de experiência, de empregabilidade, de
networking e da abertura de portas para diferentes mercados”, comenta.
E se não tiver experiência?
Maria diz que se é desejo do profissional ingressar numa área na qual não tem
experiência, vale a pena avaliar a possibilidade de iniciar em um cargo mais
operacional e traçar um plano profissional de evolução por meio de cursos,
atualizações e desenvolvimento de ações dentro da companhia.
Nissan corta centenas de vagas em fábrica do Reino Unido com demanda
menor por modelos a diesel, segundo fonte
23/04/2018 – Fonte: R7
A Nissan vai cortar centenas de empregos em sua unidade de Sunderland, a maior
fábrica automotiva do Reino Unido, ao enfrentar a queda na demanda por modelos
movidos a diesel na Europa, disse uma fonte à Reuters nesta sexta-feira.

A Nissan monta seus modelos Qashqai e Juke do nordeste da Inglaterra e as vendas
da empresa no Reino Unido, o segundo maior mercado de automóveis da Europa,
caíram 35 por cento até agora este ano, pior que a demanda geral do setor, que
encolheu 12 por cento.
A Jaguar Land Rover está cortando cerca de 1 mil postos de trabalho e fechando duas
das suas fábricas após uma queda nas vendas que a indústria tem, em parte, atribuído
à confusão sobre a política de diesel do governo e ao aumento de impostos que entrou
em vigor este mês.
A Nissan disse que está discutindo as mudanças operacionais com seus funcionários.
"Vamos administrar uma redução planejada de curto prazo no fornecimento de energia
e nos volumes das usinas", disse a empresa em comunicado.
A demanda por diesel caiu mais de 30 nos primeiros três meses deste ano no Reino
Unido, atingida pela preocupação contínua do consumidor com o aumento de impostos
e com a proposta de proibições e restrições em várias cidades ao redor do mundo.
A Nissan, que em 2016 anunciou que construiria novos modelos no Reino Unido, dando
apoio à primeira-ministra Theresa May, disse nesta sexta-feira que suas mudanças na
produção não estão ligadas à saída do Reino Unido da União Européia.
"Isso não está relacionado ao Brexit. Com o tempo, esperamos que os volumes
aumentem à medida que nos preparamos para lançar a próxima geração do Juke,
Qashqai e X-Trail".
Exportação e reserva internacional mantêm risco país em níveis baixos
23/04/2018 – Fonte: R7
O risco Brasil
investidores
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Os rebaixamentos sofridos pelo Brasil nos últimos meses, segundo medições de
agências de classificação de risco, pouco afetaram um dos principais indicadores do
interesse dos investidores estrangeiros.
O risco país continua em níveis baixos, próximos aos de quando o país ainda tinha
grau de investimento (garantia de que não corre risco de dar calote na dívida pública).
Segundo especialistas, as elevadas reservas internacionais e o bom desempenho das
exportações têm ajudado a manter o índice em níveis baixos.
O risco país, definido como a diferença entre os juros dos títulos públicos brasileiros
no exterior e os títulos do Tesouro norte-americano, funciona como um termômetro
da desconfiança dos investidores internacionais. Quanto maior a diferença, maior a
percepção de risco dos aplicadores em relação a um papel. O indicador foi criado pelo
banco de investimentos JPMorgan, em 1992.
O risco país encerrou 2017 em 240 pontos. Na última quarta-feira (18), segundo dados
mais recentes, estava em 244 pontos. Pelo indicador, os títulos públicos brasileiros em
circulação no exterior tinham juros 2,44 pontos percentuais maiores que os papéis
equivalentes do Tesouro norte-americano, considerado o investimento mais seguro do
mundo.
O nível é semelhante ao registrado no fim de 2014, quando o Brasil ainda tinha grau
de investimento. No início de setembro de 2015, quando a Standard & Poor’s (S&P)
tornou-se a primeira agência a retirar o selo de bom pagador do país, o índice estava
em torno de 390 pontos.

Chegou a 569 pontos em fevereiro de 2016, recuando gradualmente nos meses
seguintes, principalmente após a destituição da ex-presidente Dilma Rousseff.
Avaliações
Atualmente, as agências S&P e Fitch classificam o Brasil três níveis abaixo do grau de
investimento. Os rebaixamentos mais recentes ocorreram em janeiro (S&P) e em
fevereiro (Fitch). O principal argumento foi o adiamento da aprovação da reforma da
Previdência.
A Moody’s tem uma avaliação mais otimista. Além de ter mantido o país dois níveis
abaixo do selo de bom pagador, este mês elevou de negativa para neutra a perspectiva
da nota do país, indicando que não pretende alterar a classificação nos próximos
meses.
Segundo a agência, o crescimento da economia previsto para 2018 e a possibilidade
de aprovação de reformas estruturais pelo próximo governo permitiram a conservação
da nota.
Resiliência
Para o economista-chefe da Sulamérica Investimentos, Newton Rosa, as dificuldades
fiscais do governo, que não consegue aprovar a reforma da Previdência e viu as
medidas provisórias de ajuste fiscal editadas no fim do ano passado perder a validade,
são atenuadas pela situação do país no mercado internacional.
As reservas internacionais de US$ 383 bilhões mais do que cobrem a dívida externa
do governo e das empresas, atualmente em US$ 316,2 bilhões, contribuindo para
manter o risco país em níveis baixos.
“Mesmo com a difícil situação fiscal, o Brasil tem um setor externo robusto. Se o capital
externo quiser sair do país, existem dólares para pagar todo mundo. Isso faz com que
o investidor internacional mantenha o interesse na economia brasileira”, disse o
economista.
Professor de Economia e Finanças Internacionais da Escola Brasileira de Administração
Pública e de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV/Ebape), Istvan Kasznar
concorda com a solidez das contas externas brasileiras.
Segundo ele, o diagnóstico das agências de classificação de risco nem sempre
consegue ser suficiente porque o banqueiro que quer comprar títulos da dívida
brasileira no exterior não leva em consideração somente a situação fiscal.
“De fato, o Brasil não cresce, patina. O déficit primário está em torno de R$ 140
bilhões, e o governo enfrenta dificuldades políticas. Por outro lado, a inflação está
baixíssima, e o país exporta muito petróleo, soja e milho. O painel de formação de
reservas internacionais é muito bom. Quando se combina um elemento com o outro,
chega-se à conclusão de que o Brasil é mais resiliente para a ótica externa do que
pareceria”, explicou.
Eleições
Em relação à possibilidade de que o risco país suba com eventuais incertezas e
turbulências decorrentes das eleições de outubro, os economistas divergem. Newton
Rosa diz que as expectativas podem se deteriorar se o vencedor das eleições não se
comprometer com a continuidade das medidas de ajuste. O professor da FGV tem uma
postura mais cautelosa.
“As [empresas] transnacionais reclamam do Brasil, mas acreditam nele. O Banco
Central não fez nenhuma artimanha para queimar as reservas internacionais. De fato,

está impossível saber o que vai acontecer com as eleições brasileiras. A vertente
política é volátil, mas a vertente econômica, mesmo com problemas no Brasil e no
mundo, está fortificante”, disse Kasznar.
Governo regulamenta Refis das PMEs; adesão pode ser feita até 9 de julho
23/04/2018 – Fonte: G1
Resoluções do Conselho Gestor do Simples Nacional foram publicadas no
'Diário Oficial da União'. Regulamentação veio após Congresso derrubar vetos
ao parcelamento.
O governo publicou nesta segunda-feira (23) resoluções do Conselho Gestor do
Simples Nacional no "Diário Oficial da União" e, com isso, regulamentou o
parcelamento das Pequenas e Micro Empresas - que foi nomeado de "Programa
Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
optantes pelo Simples Nacional (PERT-SN)".
Isso só foi possível depois que o Congresso Nacional derrubou vetos ao parcelamento.
Segundo os normativos, a adesão ao parcelamento poderá ser feita até 9 de julho
deste ano, de acordo com os procedimentos que serão estabelecidos pela Receita
Federal, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), estados e municípios.
O governo informou ainda que o valor da parcela mínima será de R$ 50,00 para o
Microempreendedor Individual (MEI) e de R$ 300,00 para as demais microempresas
e empresas de pequeno porte e acrescentou que as parcelas serão corrigidas pela
Selic.
Os débitos apurados no Simples Nacional até a competência de novembro de 2017
poderão ser parcelados em até 180 parcelas mensais, sendo que as cinco primeiras
parcelas vencerão a partir do mês de adesão, correspondendo a 1% da dívida
consolidada, corrigidas pelos juros básicos da economia, a Selic, atualmente em 6,5%
ao ano.
Caso o contribuinte não pague integralmente os valores correspondentes a 5% da
dívida consolidada (com as devidas atualizações), o parcelamento será cancelado.
O saldo restante (95%) do débito poderá ser:










Liquidado integralmente, em parcela única, com redução de 90% dos juros de
mora, 70% das multas de mora, de ofício ou isoladas e 100% dos encargos
legais, inclusive honorários advocatícios;
Parcelado em até 145 mensais e sucessivas, com redução de 80% dos juros de
mora, 50% das multas de mora, de ofício ou isoladas e 100% dos encargos
legais, inclusive honorários advocatícios; ou
Parcelado em até 175 mensais e sucessivas, com redução de 50% dos juros de
mora, 25% das multas de mora, de ofício ou isoladas e 100% dos encargos
legais, inclusive honorários advocatícios.
De acordo com a Receita Federal, a escolha da modalidade ocorrerá no
momento da adesão e será "irretratável".
Segundo o Fisco, a adesão ao PERT/SN, o parcelamento das micro e pequenas
empresas, "suspende eventual termo de exclusão do Simples Nacional, inclusive
Ato Declaratório Executivo, que estiver no prazo de regularização de débitos
tributários, que é de 30 dias a partir da ciência do respectivo termo".
Explicou que os pedidos serão direcionados à RFB, exceto com relação aos
débitos:
Inscritos em Dívida Ativa da União, os quais serão parcelados junto à PGFN;
De ICMS e de ISS encaminhados para inscrição em dívida ativa dos Estados ou
Municípios, em virtude de convênio com a PGFN, que serão parcelados junto
aos respectivos entes federados.

"O pedido de parcelamento implicará desistência compulsória e definitiva de
parcelamento anterior (até a competência de novembro/2017), sem restabelecimento
dos parcelamentos rescindidos caso o novo parcelamento venha a ser cancelado ou
rescindido", informou a Receita Federal.
Segundo o governo, o microempreendedor individual (MEI) deve entregar a
Declaração Anual do Simples Nacional – DASN-SIMEI para os períodos objeto do
parcelamento.
Crise política é a maior preocupação de pequenas e médias empresas
23/04/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Queda da taxa de juros ainda não faz diferença para empresários, diz
pesquisa
Para 36% dos pequenos e médios empresários, o que causa o maior impacto negativo
ao seu negócio atualmente é a crise política.
A conclusão é de uma pesquisa do Insper e do Santander, que ouviu 1.341
empreendedores no fim de março.
“Certamente, no ano passado, a temperatura da crise política estava pior, mas a
campanha eleitoral será um momento de bastante turbulência”, diz Gino Olivares,
pesquisador de economia do Insper.
A pergunta sobre qual o maior fator de impacto não constava das edições anteriores
da pesquisa.
“Hoje, não acho que o pequeno empresário esteja pensando nas reformas [tributária
e da Previdência], e sim na incerteza, nas denúncias criminais de agentes políticos.”
O nível mais baixo de confiança medido pela pesquisa foi no quarto trimestre de 2015,
21% menor que o atual. Nesta edição, o índice aumentou 5,9% em relação à pesquisa
de janeiro, mas a lenta recuperação da economia ainda é uma preocupação para boa
parte do empresariado.
Entre os empresários de comércio e serviços, 19% e 18%, respectivamente, julgam
que a retomada vagarosa da economia é o fator que mais impacta negativamente seu
negócio.
A percepção está alinhada à realidade, já que esses setores continuam em crise. Em
fevereiro deste ano, os serviços tiveram queda de 2,2% em relação a 2017, segundo
o IBGE. Já o varejo teve a pior variação ante janeiro em três anos, com queda nas
vendas em mercados e combustíveis.
Um dos motivos dessa lentidão, diz Olivares, é a demora das instituições financeiras
em repassar a queda nos juros. A Selic, taxa de juros básica da economia, cai há 16
meses e chegou a 6,5% ao ano, mas as taxas praticadas pelos bancos não
acompanharam o corte.
Por isso, 20% dos empresários afirmam que seu maior problema é a taxa de juros, e
28% responderam que a queda na Selic não impactou seus negócios. “O Banco Central
pode até conseguir ganhar a batalha para diminuir as taxas médias, mas vai demorar”,
diz Olivares.
Alexandre Teixeira, superintendente de negócios e empresas do Santander, que
patrocina a pesquisa do Insper, afirma que as taxas médias dos grandes bancos não

diminuíram mais devido à inadimplência, que ainda não chegou nos níveis de antes da
crise.
“A parcela da taxa que é composta pela Selic vem caindo, mas há outros fatores, como
tributos e inadimplência.”
Reformas irão se impor para o próximo presidente, diz ministro da Fazenda
23/04/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Guardia se posicionou contra protecionismo e defendeu o livre comércio

O Ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, em seu gabinete em Brasília - Folhapress
O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, defendeu a continuidade das reformas para
garantir o equilíbrio fiscal do Brasil no próximo ano, “independentemente do que se
diga em campanha”.
“Não vai haver um crescimento sustentável sem a continuidade das reformas. Quem
estiver no governo no ano que vem vai ter que enfrentar isso”, afirmou, durante
entrevista à imprensa em Washington neste sábado (21).
Guardia, que passou a semana no encontro do FMI (Fundo Monetário Internacional),
diz que existe um consenso sobre a necessidade de reformas no Brasil, em função do
crescimento da dívida pública.
Ele citou a reforma da previdência e a tributária como algo que “precisamos fazer”.
“A realidade vai se impor de maneira tão clara que é muito difícil alguém desviar dessa
rota. Senão, quem vai pagar o preço é a população brasileira”, disse.
O ministro defendeu que há uma “janela de oportunidade” para aprovar as medidas,
em função da retomada do crescimento brasileiro e do bom momento da economia
mundial.
“No futuro, a gente pode ter um cenário não tão favorável”, declarou.
ROTA 2030
Assim como outros ministros reunidos no FMI, Guardia defendeu o livre comércio e se
posicionou contrariamente a medidas protecionistas –uma discussão permanente ao
longo da semana, em meio ao tensionamento entre EUA e China.
Para ele, o comércio internacional impulsiona o crescimento global e aumenta a renda
em todas as economias. “É um ganha-ganha. Precisamos de um sistema de comércio
forte e baseado em regras claras”, afirmou.
Guardia ainda mencionou o programa Rota 2030, nova política industrial para o setor
automotivo que deve substituir o Inovar-Auto e que está em negociação no governo.
Ainda não há data para seu anúncio.

O ministro afirmou que há “muita controvérsia” em relação às contribuições do InovarAuto para a economia brasileira, e disse que é preciso pensar no “custo de
oportunidade” de novos incentivos fiscais nesse momento.
“Os recursos são escassos. Então, tem que ter muito critério para qualquer gasto novo
que seja feito, seja gasto direto ou tributário”, declarou.
Estudos recentemente divulgados pelo Banco Mundial fizeram duras críticas às
políticas industriais do Brasil: para o órgão, programas como o Inovar-Auto
distorceram o mercado e levaram a um desperdício de recursos públicos.
A Fazenda está relutante em conceder benefícios ao setor. As montadoras, porém,
defendem que o Rota 2030 é necessário para equilibrar a competitividade da indústria
no cenário mundial e realizar a transição para um ambiente sem incentivos tributários.
O que se discute nesse momento é a criação de créditos tributários para empresas
que invistam em inovação.
Eleição faz investidor sentir 'otimismo cauteloso' com a recuperação do Brasil
23/04/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
A maioria dos indicadores anima, em especial a inflação baixa, mas a
indefinição das urnas preocupa

Painel na entrada do encontro do FMI (Fundo Monetário Internacional), realizado nesta
semana em Washington (EUA) - Yuri Gripas / Reuters
Entre goles de espumante e chá gelado, um número em especial era o assunto de
investidores e analistas que se reuniam num coquetel em Washington, nesta semana:
2,68%. Essa é a atual taxa de inflação do Brasil, abaixo da meta traçada pelo Banco
Central e em vertiginosa queda há quase dois anos.
O número é um entre os indicadores brasileiros celebrados pelo mercado durante o
encontro do FMI (Fundo Monetário Internacional), realizado nesta semana na capital
americana.
Os juros estão no menor nível da história, a expectativa de crescimento para o Brasil
divulgada pelo FMI aumentou, e a economia caminha para uma retomada gradual. A
inflação, ainda que abaixo da meta, é considerada um "bom problema".
Mas ainda há desconfiança, em especial em relação ao que virá depois das eleições.
"É um grande ponto de interrogação", comentou o presidente da Volkswagen América
Latina, Pablo Di Si, à Folha.
Na quinta-feira (19), o papo nos corredores de um evento de investidores era Joaquim
Barbosa (PSB), que despontou na última pesquisa Datafolha. Mas, semanas antes, era
Lula. E, antes ainda, era Luciano Huck. "Dependendo do desfecho, as coisas podem
melhorar ou piorar", afirma Joel Velasco, sócio do Albright Stonebridge Group,
consultoria de investimentos com sede nos EUA. "Ganhar na loteria hoje é mais fácil
do que saber quem será o próximo presidente do Brasil."

Por causa disso, a maior parte dos empresários e analistas ouvidos pela Folha
manifesta um "otimismo cauteloso".
"O sentimento é dar o benefício da dúvida", afirmou Zeina Latif, economista-chefe da
XP Investimentos, que organizou um almoço na capital americana com o ministro da
Fazenda, Eduardo Guardia.
Não é que falte confiança na equipe econômica --pelo contrário. "Vocês podem não
gostar do presidente, mas me parece o menor dos males", disse à Folha um pequeno
investidor americano, para quem a política econômica brasileira está na direção certa.
Na palestra do presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, evento promovido pelo Itaú,
teve gente que ficou de pé.
Premiado como melhor banqueiro do mundo no início do ano, Goldfajn tem como
cartão de visitas a redução da inflação, de 10,7% para 2,68% nos últimos dois anos,
após a pior recessão da história.
"Teve um jornalista argentino que falou comigo e mencionou a taxa do Brasil com
inveja", brincou Di Si, da Volks.
Ninguém ignora, também, o gigantismo do mercado brasileiro, o maior da América
Latina. O investimento no Brasil é de médio e longo prazo, e ninguém mencionou
querer tirar os ativos do país.
Mas o mercado sabe que esse é um governo tampão, e o que acontecerá depois de
janeiro é uma incógnita.
O almoço da XP Investimentos com o ministro da Fazenda lotou. Mas, a cada pergunta
sobre crescimento, vinha outra sobre eleição.
"No final, tudo enrosca na política", disse Latif.
Outro fator preocupa os investidores: a corrupção.
Só que, se antes o problema era com uma prática corrente no setor público, agora é
com o risco de achar um "esqueleto no armário".
"E se você compra um ativo que, daqui um ou dois anos, é alvo de uma investigação
sobre o que ocorreu no passado? Como é que você precifica esse risco?", comenta
Velasco. "É um novo risco Brasil."
Ninguém sugere que se parem as investigações. O problema é que, mesmo com uma
auditoria detalhada do negócio, é possível que o passado nem sempre venha à tona.
Apesar das inquietações, representantes do governo brasileiro escapuliam às
perguntas sobre eleições. "É que nem vocês [jornalistas]: perguntam, e eu não
respondo", brincou Goldfajn durante entrevista.
Brasil tem bastante estofo para lidar com incertezas, diz presidente do BC
23/04/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Inflação abaixo da meta e a boa condição do balanço de pagamentos foram
destacadas por Goldfajn
O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou nesta sexta-feira (20) que a
economia do Brasil está preparada para lidar com incertezas externas e internas, em
meio a um ano eleitoral e à ameaça de um conflito comercial entre EUA e China no
cenário internacional.

“O Brasil tem bastante estofo”, disse, em entrevista à imprensa durante encontro do
FMI (Fundo Monetário Internacional), em Washington.
Entre os “amortecedores” citados por Goldfajn, estão a inflação abaixo da meta, um
sistema financeiro robusto e a boa condição do balanço de pagamentos.
“Isso nos ajuda a dar uma tranquilidade para todo o mundo, no sentido de que nada
estará fora do lugar. Tudo vai funcionar de acordo com o regime”, afirmou.
O presidente do BC declarou ainda que, se não fossem as incertezas externas e
internas, o PIB brasileiro provavelmente iria crescer mais do que 3%, que é a previsão
do governo para este ano.
Goldfajn defendeu a atual retomada da economia do país, a despeito de uma recente
patinada em alguns indicadores, como na taxa de desemprego e no desempenho
tímido do varejo neste início de ano.

“Faz parte. Numa recuperação gradual, tem um mês mais forte, outro menos. O que
se tem que observar é a tendência”, afirmou.
CENÁRIOS
Sobre o cenário eleitoral e a possibilidade de que ele continue à frente do BC em 2019,
Goldfajn preferiu não se manifestar.
“Minha contribuição é muito mais efetiva se eu conseguir me manter o mais neutro
possível em relação a questões partidárias e políticas. O BC tem que trabalhar em
qualquer cenário, para qualquer partido”, declarou.
Goldfajn ainda afirmou que não acredita na possibilidade de uma guerra comercial
entre EUA e China.
“Muita coisa começa muito ruidosa, e não necessariamente acaba da mesma forma
como começa”, afirmou. Para ele, ainda há espaço para negociações –e ele torce para
isso, já que uma disputa que tem potencial de afetar o crescimento global, “no fim das
contas, afeta todo mundo”.
“Eu não acho que vai ter algum país que vai se beneficiar dessa maior incerteza.”
90% dos acordos superam a inflação
23/04/2018 – Fonte: Tribuna PR
O recorde de baixa da inflação neste início de ano ajudou o trabalhador na hora de
fechar os reajustes salariais. Quase 90% das negociações no primeiro trimestre
tiveram ganhos acima da inflação. Não se via número tão grande de categorias com
reposição integral das perdas provocadas pela inflação desde 2014. Isso é o que
aponta um levantamento, feito a pedido do jornal O Estado de S. Paulo, pelo Projeto
Salariômetro da Fipe, com base nos dados do Ministério do Trabalho.

Apesar de o desemprego continuar elevado, com mais de 13 milhões de brasileiros
sem trabalho, a situação de quem está empregado é mais favorável neste momento
porque a inflação está baixa. Nos últimos dez anos, foi a primeira vez que houve a
combinação de inflação baixa com reposição real de salários.
“É uma situação inédita e o melhor dos mundos”, afirma Hélio Zylberstajn, professor
da Faculdade de Economia da USP e coordenador do Salariômetro. Hoje, diz ele, os
reajustes reais não são muito altos, mas a inflação está muito baixa. Isso evita a
corrosão dos ganhos a partir do momento que o trabalhador recebe o salário.
No primeiro trimestre, a inflação média acumulada em 12 meses pelo INPC, que baliza
os reajustes salariais, foi de 1,9%. Os quase 800 reajustes fechados no período
tiveram ganho real de 0,9%, em média, aponta o estudo. Com a inflação baixíssima,
os trabalhadores agora estão numa situação privilegiada, diz o economista. Isto é, eles
conseguem ganhos reais nos reajustes e não perdem o poder de compra do salário
porque a tendência é de a inflação continuar em baixa.
Marcio Antonio Vieira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de
Artefatos de Borracha e Pneumáticos de São José do Rio Preto e Região, conseguiu
negociar um reajuste salarial de 6% em fevereiro com dez empresas de
beneficiamento de borracha natural. Esse aumento representou um ganho real –
descontada a inflação – de 4%. “Foi um grande feito”, diz. No ano passado, o sindicato
conseguiu um aumento de 8%. Mas como a inflação era de quase 6%, o ganho real
foi bem menor, de 2%.
Com inflação baixa, os empregadores podem se dar ao luxo de dar um pouquinho
mais, porque esse reajuste não pesa tanto nos custos e o repasse é mais tranquilo,
diz Fábio Romão, economista da LCA Consultores.
Flexibilidade
Apesar do ganho real maior no salário, Vieira conta que teve de ser mais flexível com
as empresas para conseguir fechar os acordos. “Criamos banco de horas e prêmio por
assiduidade porque as faltas prejudicam a produção na época da safra do látex.”
Clemente Ganz Lúcio, diretor do Dieese, diz que, neste momento, algum ganho real
de salário nas negociações pode ser decorrente de uma maior flexibilização em algum
benefício. “É provável que isso esteja acontecendo na negociação.”
Ele explica que, depois da reforma trabalhista, são os empregadores que estão indo
para as negociações com uma pauta que prevê a redução de direitos dos
trabalhadores. Mas, na sua avaliação, os ganhos reais nos reajustes decorrem
principalmente de arredondamento. “Creio que seja arredondamento mesmo por conta
da baixa taxa de inflação e provavelmente negociações mais duras.”
Fábio Fortes, superintendente do Sindicato dos Trabalhadores em Sociedades
Cooperativas do Estado de Minas Gerais, relata a dificuldade enfrentada para negociar
o reajuste para os 15 mil empregados em 200 cooperativas de crédito que acabou
resultando num aumento de 3,3% nominal e de 1,24%, descontada a inflação. “Foi o
maior reajuste real em dez anos”, diz.
A data base da categoria é novembro, mas o acordo só foi fechado em janeiro, após
dez reuniões tensas.
‘Foi mais do que a gente esperava’
Alessandro Alves de Siqueira, de 31 anos, casado e com uma filha, é um dos 600
trabalhadores que não acreditavam que conseguiriam um reajuste de salário de 6%.
Faz três anos que ele está empregado numa indústria de processamento de látex, no
município de Bálsamo, a 30 quilômetros de São José do Rio Preto (SP). “A negociação

deste ano foi mais do que a gente esperava.” Ele observa que empresas de diferentes
setores da região deram reajustes em torno de 2%. Com essa referência, ele e os
colegas esperavam um aumento de 3% a 4%. “Graças a Deus conseguimos 6%.”
Sem horas extras, o salário base de Siqueira reajustado subiu para R$ 1.720. Com
isso, desde fevereiro ele está recebendo R$ 80 a mais por mês. “Não dá para fazer
muita coisa. Mas perto do que foi a inflação no período, é um dinheiro para gastar com
a família no final de semana.”
Siqueira, ao contrário de muitos colegas, consegue avaliar o reajuste levando em conta
a inflação. Em 2017, o aumento tinha sido de 8%, mas a inflação foi de 6%. Então,
Siqueira teve ganho real de 2%. Neste ano, o aumento foi de 6% para uma inflação
de 2% e o ganho real foi de cerca de 4%.
“O trabalhador não identifica o ganho real. Ele fica mais satisfeito quando o número é
maior”, diz Marcio Vieira, do Sindicato dos Trabalhadores na Indústrias de Artefatos
de Borracha.
Estudo mostra que a redução da taxa de juros torna poupança mais atrativa;
veja como
23/04/2018 – Fonte: O Estado de Minas

A rentabilidade da poupança não sofre incidência de Imposto de Renda (IR) e não há
cobrança de taxa de administração (foto: Arquivo Agência Brasil)
As sucessivas reduções da taxa básica de juros, a Selic, estão tornando o mais
tradicional investimento do país, a poupança, mais atrativa. Desde outubro de 2016,
a Selic já passou por 12 cortes seguidos e a expectativa é de que volte a ser reduzida
do atual patamar de 6,5% ao ano para 6,25% ao ano, em maio. No início do atual
ciclo de cortes, a Selic passou 14,25% para 14% ao ano.
A rentabilidade da poupança não sofre incidência de Imposto de Renda (IR) e não há
cobrança de taxa de administração, como nos fundos de investimento, por exemplo.
Desde maio de 2012, há regras diferentes para o cálculo da poupança de acordo com
o nível da Selic.
Quando a Selic fica igual ou acima de 8,5% ao ano, a caderneta rende 6,17% ao ano
(0,5% ao mês) mais a Taxa Referencial (TR), tipo de juro variável. Abaixo de 8,5% ao
ano, a caderneta rende 70% da taxa Selic mais variação da TR.
Segundo estudo da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e
Contabilidade (Anefac), a poupança é melhor opção quando comparada a fundos de
renda fixa, que cobram taxas de administração acima de 1% ao ano.
Além da taxa de administração, os rendimentos do fundo de investimento sofrem
incidência de IR. Quanto menor o prazo de resgate, maior é a tributação, que varia de
15% a 22,5% dos rendimentos.
De acordo com as simulações da Anefac, se um investidor aplicar R$ 10 mil, em 12
meses o rendimento da poupança chegará a 455 (4,55% ao ano), na aplicação
seguindo as regras atuais.

Em um fundo de investimento, com taxa de administração de 0,5% ao ano, o ganho
ficaria em R$ 491, ou seja, acima do rendimento da poupança. Com a taxa de
administração de 1% ao ano, o rendimento acumulado seria de R$ 466. Já com a taxa
de administração de 1,5%, o rendimento perde para a poupança, pois chega a R$ 441.
“Mesmo com a queda da Selic, os fundos continuaram cobrando o mesmo percentual
de taxa de administração que cobravam anteriormente. Ou seja, quando a Selic estava
em 14,25%, as taxas variavam de 1,5% a 3% e agora que a Selic está em 6,5% ao
ano, continuam cobrando a mesma taxa”, disse o diretor de Economia da Anefac
Miguel de Oliveira.
Para o diretor da Anefac, é “inevitável” que as instituições financeiras lancem fundos
de investimentos com taxas de administração mais baixas para não perder clientes.
“Os bancos já estão perdendo clientes para poupança e Tesouro Direto, onde eles não
ganham nada. Naturalmente, esse quadro vai levar os bancos a reduzir suas taxas de
administração”, disse Oliveira.
Outra opção para os investidores mais conservadores são os certificados de Depósito
Bancário (CDBs), títulos emitidos pelos bancos. Geralmente, os bancos oferecem o
CDB pós-fixado, com rentabilidade parecida com a Selic (taxa do CDI - Certificado de
Depósito Interbancário). Por isso, Oliveira calcula que para garantir ganho igual ao da
poupança, o investidor tem que obter uma taxa de juros de cerca de 85% do CDI. As
aplicações em CDB pagam igualmente Imposto de Renda de acordo com o prazo de
resgate da aplicação.
Há ainda as aplicações no Tesouro Direto, que também têm incidência de Imposto de
Renda sobre os ganhos e cobrança de taxa de custódia. “O Tesouro Direito é uma boa
alternativa, ela compete com a poupança. O Tesouro Selic, por exemplo, rende 100%
da Selic. Portanto, rende mais que a poupança. A questão é que a poupança é muito
mais simples de aplicar, é melhor compreendida. No caso do Tesouro Direto, tem que
entrar lá no sistema e escolher o papel, se atentar para o prazo de resgate. Então, há
certa dificuldade”, disse Oliveira.
Para o coordenador do MBA em gestão financeira da Fundação Getulio Vargas (FGV),
Ricardo Teixeira, é preciso ter algum conhecimento sobre o mercado para saber o
melhor momento de investir no Tesouro Direto ou resgatar o investimento.
“O Tesouro Direto é uma ótima opção, mas não é tão simples como as pessoas fazem
parecer. É preciso ter algum conhecimento para saber a hora de vender ou de comprar.
Você não vai comprar para somente exercer o seu direito no vencimento. Você vai
comprar para exercer o direito em algum momento intermediário. E aí, tanto você
pode estar ganhando como perdendo, quando comparado com outros investimentos”,
afirmou Teixeira.
Perfil do investidor
Continua depois da publicidade
Oliveira explicou que para decidir onde investir é preciso analisar, inicialmente, o perfil
do investidor. “É preciso saber se é um investidor que aceita correr risco ou não. Se
não aceita correr risco, não vai se atrever a aplicar em bolsa de valores". Outra
observação é quanto ao tempo para resgatar a aplicação. “Se aplicar o dinheiro em
um fundo de ações, pode precisar resgatar em um momento em que as ações estejam
perdendo valor. O risco é maior”, disse.
“Se o investidor é conservador, a melhor alternativa é a poupança, o Tesouro Direto
ou CDB de um grande banco. Se aceita correr risco, pode pensar em aplicar, se não
todo o dinheiro, mas parte dele, em um fundo de ações”, acrescentou Oliveira.

Mercado sobe previsão de inflação e prevê alta menor do PIB em 2018
23/04/2018 – Fonte: G1
Expectativa dos analistas dos bancos para inflação deste ano subiu de 3,48%
para 3,49%. Para o PIB, estimativa de alta passou de 2,76% para 2,75%.
Os analistas do mercado financeiro elevaram a estimativa para a inflação deste ano e
também reduziram a previsão para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em
2018.
As previsões estão no relatório de mercado, também conhecido como "Focus", feito
com base em pesquisa da semana passada feita pelo Banco Central com mais de 100
instituições financeiras. Os números foram divulgados nesta segunda-feira (23).
A expectativa do mercado para a inflação em 2018 passou de 3,48% para 3,49% na
semana passada. Com isso, foi interrompida uma sequência de onze quedas seguidas.
O percentual esperado pelos analistas continua abaixo da meta que o Banco Central
precisa perseguir para a inflação neste ano, que é de 4,5%.
Entretanto, está dentro do intervalo de tolerância previsto pelo sistema, que considera
que a meta terá sido cumprida pelo BC se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) ficar entre 3% e 6%.
A meta de inflação é fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Para alcançá-la,
o Banco Central eleva ou reduz a taxa básica de juros da economia (Selic).
Para 2019, o mercado financeiro baixou a expectativa de inflação de 4,07% para 4%.
A meta central do próximo ano é de 4,25% e o intervalo de tolerência do sistema de
metas varia de 2,75% a 5,75%.
PIB e juros
Para o resultado do PIB em 2018, os economistas dos bancos baixaram a previsão de
crescimento de 2,76% para 2,75%. Foi a quarta queda seguida do indicador. Para o
ano que vem, a expectativa do mercado para expansão da economia continua em 3%.
O Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e
serve para medir a evolução da economia. Em 2016, o PIB teve uma retração de 3,5%.
Em 2017, cresceu 1% e encerrou a recessão no país.
Os analistas do mercado mantiveram em 6,25% ao ano sua previsão para a taxa
básica de juros da economia, a Selic, ao final de 2018. Atualmente, a taxa está em
6,5% ao ano.
A redução na expectativa do mercado veio após o próprio Banco Central ter indicado
que pode continuar reduzindo a taxa básica de juros nos próximos meses.
Para o fim de 2019, a estimativa do mercado financeiro para a Selic continuou em 8%
ao ano. Deste modo, os analistas seguem prevendo alta dos juros no ano que vem.
Câmbio, balança e investimentos
Na edição desta semana do relatório Focus, a projeção do mercado financeiro para a
taxa de câmbio no fim de 2018 subiu de R$ 3,30 para R$ 3,33 por dólar. Para o
fechamento de 2019, avançou de 3,39 para R$ 3,40 por dólar.
A projeção do boletim Focus para o saldo da balança comercial (resultado do total de
exportações menos as importações), em 2018, caiu de US$ 55,8 bilhões para US$ 55
bilhões de resultado positivo.

Para o ano que vem, a estimativa dos especialistas do mercado para o superávit recuou
de US$ 46 bilhões para US$ 45,33 bilhões.
A previsão do relatório para a entrada de investimentos estrangeiros diretos no Brasil,
em 2018, recuou de US$ 80 bilhões para US$ 77,5 bilhões. Para 2019, a estimativa
dos analistas ficou estável em US$ 80 bilhões.
Juros de bancos não acompanham recuo na inadimplência
23/04/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Se tivesse acompanhado, taxa seria cerca de um terço a menos do que hoje,
diz estudo

A inadimplência dos consumidores chegou ao pico em 2012 - Folhapress
Se tivesse respondido à queda dos juros básicos e ao recuo da inadimplência como no
passado, a taxa média dos empréstimos ao consumidor no Brasil seria hoje 37,6% ao
ano, 20 pontos percentuais abaixo dos 57,7% efetivamente cobrados em média.
Segundo o banco UBS, o descolamento ocorre a partir de 2014, quando o país entrou
em recessão. Daí em diante, as duas variáveis consideradas cruciais para entender a
dinâmica do crédito à pessoa física —o nível de calotes nos empréstimos e as
oscilações do juro básico— deixam de explicar o comportamento das taxas ao
consumidor.
"É brutal a diferença entre o que o modelo indica o que deveria ser a taxa cobrada, se
ela tivesse se comportado como no passado, e o que ela é efetivamente", diz Tony
Volpon, economista-chefe do UBS e ex-diretor do Banco Central.
O enigma da baixa reação dos juros à significativa queda recente da taxa Selic,
quantificado por Volpon, está no centro do debate econômico nos últimos meses.
BC, instituições financeiras, economistas e advogados têm discutido as possíveis
causas dessa distorção, que faz com que o spread —diferença entre o que os bancos
pagam para captar recursos, que segue a Selic, e o que cobram para emprestálos— no Brasil siga entre os mais altos do mundo.
Isso, a despeito de a Selic ter caído de 14,25% para 6,5% e de a inadimplência no
crédito pessoal, mesmo considerada alta, ter atingido o piso da série mais recente.
A questão tem um tempero que a torna ainda mais intrincada: entre as empresas, a
taxa média dos empréstimos reagiu às mudanças de juros, aos calotes e também à
volatilidade da economia (componente importante para determinar os rumos do
crédito corporativo), como o esperado, segundo os cálculos do UBS.
Ou seja, os fatores que estão impedindo a queda mais rápida dos juros pessoais não
parecem atrapalhar na mesma medida o recuo das taxas corporativas, embora
também pesem na sua composição.
Mesmo quando variáveis de risco são incorporadas ao modelo para a pessoa física, a
conclusão é que o juro ao consumidor deveria estar ao redor de 43% (e não em 57%),
o que mantém o mistério.

Especialistas concordam que as causas dos altos spreads no Brasil —e de sua queda
lenta— são muitas, mas estão longe de um consenso sobre o tamanho da contribuição
de cada uma para o problema.
Um ponto que tem sido debatido é a concentração bancária no Brasil. Segundo dados
do Banco Mundial, os cinco maiores bancos brasileiros detinham 80,5% dos ativos do
setor em 2015, mais que Chile (68%), Argentina (57,5%),China (52%) e EUA
(46,5%).
Segundo o economista Sergio Werlang, da Fundação Getulio Vargas (FGV), isso ocorre
porque a instituição bancária tem muito mais informações sobre seu cliente, como
pontualidade no pagamento de contas e hábitos de consumo, do que os concorrentes.
"Isso permite que ela cobre juros maiores pois o cliente não mudará de banco já que
o concorrente, que não o conhece, poderia cobrar uma taxa ainda maior", diz Werlang,
que foi diretor do BC e vice-presidente do Itaú Unibanco.
Segundo Werlang, a competição bancária não é o único fator a contribuir para a
margem alta de ganho dos bancos nos empréstimos bancários. A inadimplência, que
caiu, mas continua relativamente alta, e os empréstimos compulsórios, volume que os
bancos mantêm no Banco Central para regulação do sistema, também são fontes de
pressão.
Isso não reduz a importância da concorrência bancária, já apontada como ponto de
atenção no primeiro relatório sobre spread, em parte sob supervisão do próprio
Werlang no fim da déca de 1990.
Luis Eduardo Assis, ex-diretor do BC e ex-executivo do HSBC, também aponta a baixa
concorrência como causa da lentidão da queda do spread.
"Os bancos gostam de apontar impostos, o alto compulsório e a regulamentação
bancária que onera a base de custos como justificativa, mas isto explica por que o
spread é alto, e não por que ele não caiu", diz o ex-executivo do HSBC.
Nem sempre a concentração bancária elevada é sinônimo de baixa concorrência e
juros altos. Há países como Canadá e Austrália, onde o volume de ativos nas mãos
dos cinco maiores bancos é próximo ao visto no Brasil, mas os spreads são bem mais
baixos.
"Há outros fatores que podem determinar um grau maior de concorrência mesmo em
mercados concentrados, como a regulação do setor e a eficiência do judiciário", diz
Márcio Issao Nakane, da USP.
No entanto, ele ressalta que, após a crise financeira global de 2008, tem ocorrido uma
tendência de maior concentração bancária em vários países que parece estar sendo
acompanhada por queda no nível de competição.
"Não posso afirmar isso com certeza, mas é uma percepção que tenho acompanhando
os dados e a literatura internacional", diz Nakane.
Para Marcos Lisboa, presidente do Insper e um dos formuladores da Lei de Falências,
a principal explicação para a queda lenta do spread não passa pela competição, mas
por questões como a fatia ainda baixa de recuperação dos empréstimos inadimplentes.
"Além de a inadimplência ainda ser alta, continua difícil recuperar o montante não
pago porque muitas decisões judiciais não seguem o estabelecido pela lei", diz Lisboa.
Gustavo Franco, que presidiu o Banco Central durante a década de 1990, diz que o
tamanho do spread bancário no Brasil é assunto antigo, mas sempre adiado porque a
taxa Selic era muito alta.

Para Franco, sócio-fundador da Rio Bravo Investimentos, a obrigatoriedade de os
bancos direcionarem recursos captados na poupança para o crédito imobiliário, em
que os juros têm um teto, os levaria a buscar compensação —por meio de juros mais
altos— em outros tipos de empréstimos.
Tony Volpon, do UBS, autor de estudo que indica que o juro ao consumidor seria mais
baixo se tivesse acompanhado a trajetória de calotes e a queda da taxa Selic, sugere
que os bancos podem simplesmente não querer aumentar a exposição ao crédito em
meio a um cenário de recuperação econômica gradual.
Segundo especialistas, a criação do cadastro positivo (a lista dos bons pagadores, em
análise no Congresso) seria um passo importante na queda dos spreads, assim como
a entrada de novos concorrentes no sistema, como cooperativas e startups financeiras.
Por meio da associação do setor, a Febraban, os bancos dizem que o recuo do spread
depende da redução do custo da inadimplência —não só dos calotes, mas dos custos
associados à cobrança de dívidas e recuperação de garantias—, de custos operacionais
(entre eles o trabalhista), tributários e regulatórios, e também dos lucros dos bancos.
"A Selic afeta apenas indiretamente esses custos".
Os bancos dizem ainda que as taxas de juros dos empréstimos têm caído
efetivamente. Nos recursos livres, a taxa, hoje em 57,7%, chegou a 74,33% em
outubro de 2016.
O economista Edmar Bacha resume o imbróglio. "Como os preços dos carros e as
contas dos celulares, os spreads bancários são mais um exemplo de nossos preços
surreais".
Evolução dos calotes tende a ter mudanças
23/04/2018 – Fonte: DCI
Taxa de inadimplência em março acelerou pelo sexto mês seguido e cresceu 3,13%
em março último, devido à conjuntura ainda incerta que atravessa todo o País

O volume de consumidores registrados como inadimplentes acelerou pelo sexto mês
seguido e cresceu 3,13% no último mês de março na comparação com o mesmo
período do ano passado. No acumulado em 12 meses, porém, a taxa apresentou queda
de 5,2%.
Em termos absolutos, aproximadamente 62,1 milhões de brasileiros encerraram o
primeiro trimestre de 2018 com restrições no CPF, segundo os dados divulgados pelo
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas (CNDL).
A manutenção da alta taxa de inadimplência se dá por dois principais motivos: a lenta
recuperação do mercado de trabalho e a revogação da legislação que exigia o envio

de uma carta com Aviso de Recebimento (AR) antes de efetivar o registro de atraso
de débitos, aprovada no final do ano passado.
“O País está saindo da recessão, mas o mercado de trabalho, variável mais importante
para o consumidor, ainda não apresentou melhora significativa, dificultando assim a
retomada do poder de compra de grande parcela dos brasileiros”, explica a
economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti. Segundo ela, o cancelamento da
notificação contribuiu para uma “percepção mais real da falta de dinheiro do
consumidor por agilizar o cadastramento de negativados”.
Por outro lado, a inadimplência do consumidor caiu 5,2% no acumulado 12 meses
(abril de 2017 até março de 2018, em relação aos 12 meses antecedentes), de acordo
com dados nacionais da Boa Vista SCPC. Com esse cenário, as previsões para o
decorrer do ano são cautelosamente positivas.
A partir do segundo semestre a taxa de inadimplência deve começar a ceder, mas
pode ser afetada pela instabilidade do cenário econômico. “Com a indefinição eleitoral
as empresas estão adiando contratações e investimentos, o que atinge o mercado de
trabalho e consequentemente a renda do consumidor”, afirma Marcela.

Perfil

Ainda segundo os dados da SPC Brasil, é na faixa etária entre 30 e 39 anos que se
observa a maior incidência de brasileiros negativados, sendo a maioria do sexo
masculino. Mais da metade da população compreendida nesta faixa etária (51%)
possui contas em atraso, totalizando aproximadamente 17,6 milhões de pessoas. Tal
liderança se explica pelo fato de que, geralmente, nessa idade as pessoas já são chefes
de família e têm um número maior de compromissos a pagar, como aluguel, água,
luz, entre outras despesas domésticas.
Na parcela com idade entre 40 e 49 anos, 49% está negativada, totalizando 13,8
milhões de consumidores. Entre os mais jovens, com idade entre 25 e 29 anos, o
percentual também é elevado: 46% deste grupo está inadimplente, somando mais de
7,9 milhões.
Na população idosa, considerando-se a faixa etária entre 65 a 84 anos, a proporção é
de 31% e na população mais jovem, de 18 a 24 anos, os inadimplentes representam
20%.
A análise por região mostra que o Sudeste concentra o maior número de negativados,
com 26,94 milhões de pessoas. Em seguida, aparecem o Nordeste (16,58 milhões), o
Sul (8,12 milhões), o Norte (5,54 milhões) e o Centro Oeste (4,97 milhões). Já
analisando o número como proporção da população de cada região, o destaque é da
região Norte, com 46% da população adulta negativada. O menor patamar é a da
região Sul (36%).
Considerando somente o percentual da população adulta, nota-se que as regiões
Norte, Centro Oeste e Nordeste possuem a maior concentração de inadimplentes.
“Essas são as regiões sofreram mais com a crise e o alto nível de desemprego, além
de receberem menos repasses”, explica Marcela Kuwait ao DCI.
Os dados por setor credor mostram que as dívidas que mais cresceram em março são
as contas de telefone, TV por assinatura e internet, cuja alta observada foi de 7,76%
na comparação anual, seguidas pelas dívidas bancárias, com crescimento de 4,83%.
Em termos de participação, mais da metade (51%) das dívidas em atraso registradas
no Brasil são com bancos ou demais instituições financeiras.
Segundo a economista, o brasileiro precisa se reeducar financeiramente. “A maior
parte das pessoas prioriza o pagamento de contas de valor menor e depois as com

taxa de juros mais baixas, quando deveria preferir contas com corte de serviços, como
luz, e contas com taxas mais altas”, conclui.
IPCA-15 confirma quadro de inflação comportada, mas não muda percepção
dos juros
23/04/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 20-04-2018)
A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA15) ficou mais uma vez abaixo da mediana do mercado, mas o desvio não foi suficiente
para mudar a percepção da maioria dos analistas de que o Banco Central deve encerrar
o ciclo de queda da Selic em maio, com a taxa em 6,25%. Diante da inflação baixa e
da economia sem vigor, algumas instituições reduziram suas projeções para o IPCA
deste ano, que estão se concentrando próximo de 3,5%.
O IPCA-15 acelerou de 0,10% em março para 0,21% em abril, situando-se abaixo da
mediana de 0,25% do Projeções Broadcast, mas dentro do intervalo que ia de 0,13%
a 0,31%. Como repetiu a taxa de abril do ano passado, o indicador também foi o mais
baixo para o mês desde 2006 (0,17%). Em 12 meses, prosseguiu com acumulado de
2,80%, continuando abaixo de 3%, piso da meta, cujo centro é de 4,5%.
“Esse resultado foi o segundo menor para um mês de abril da história do IPCA-15,
ajudando a compor o menor primeiro quadrimestre da série (1,08%), ficando quase
15 pontos base abaixo do segundo colocado (1,22% em 2017)”, completa, em
relatório, o Banco Safra.
Além disso, citam os economistas, os núcleos e demais taxas de inflação subjacente
seguem bastante comportados. Ainda que a maioria desses grupos tenham avançado
na margem, em 12 meses, com exceção dos administrados, seguiram desacelerando.
O economista Elson Teles, do Itaú Unibanco, ressalta que a variação de 0,24%
calculada para a média dos núcleos é bem baixa e reforça a recuperação econômica
lenta. Teles também afirmou que houve surpresas para baixo em itens de Serviços,
que são mais sensíveis ao ciclo econômico, como aluguel (0,02% para -0,39%) e
passagem aérea (-15,33% para -2,69%).
Os preços de alimentos, que continuaram em queda no domicílio (-0,29% para 0,05%), também seguem contribuindo para o cenário de inflação baixa. O grupo
Alimentação e Bebidas subiu 0,15% após recuo de 0,07%. E os economistas acreditam
que os problemas de exportação da carne de frango devem retardar o efeito da alta
do atacado, principalmente em grãos, sobre os preços de produtos alimentícios aos
consumidores.
“O frango já está mexendo em toda a cadeia. Tanto que os preços das carnes estão
com deflação de 1%”, disse o economista-chefe do Banco ABC Brasil, Luis Otávio
Souza Leal. No IPCA-15, frango inteiro caiu 3,23% após -1,35% em março e já
acumula queda de 9,18% em 12 meses. Já o subgrupo carnes teve queda de 1,03%
ante recuo de 0,66% e tem redução de 2,45% em 12 meses.
Na quinta-feira, 19, a União Europeia anunciou embargo a 20 frigoríficos brasileiros.
O revés é mais um capítulo negativo para o mercado de carnes brasileiros após a
deflagração da primeira fase da Operação Carne Fraca, em março de 2017.
Essa dinâmica dos alimentos e a relativa surpresa com o número do IPCA-15
provocaram revisão na projeção do economista Luiz Castelli, da GO Associados, para
a inflação oficial do ano, de 3,65% para 3,4%. A LCA Consultores também reduziu a
estimativa de 3,7% para 3,5%.

O Banco Safra e o Itaú Unibanco, contudo, mantiveram suas projeções em 3,8% e
3,5%, respectivamente.
“Os desvios da abertura da divulgação de março não têm impacto relevante em nossas
projeções de curto prazo, o que nos conduziu a manter a projeção para o IPCA
‘fechado’ do mês em 0,29%, sustentando a projeção do ano em 3,8%”, explicou o
Safra. Teles, do Itaú, acrescentou que há riscos à frente, como o cenário eleitoral e o
comportamento do câmbio.
O Banco MUFG Brasil avaliou, em nota, que o enfraquecimento do Real deve ter
impacto limitado sobre os preços, uma vez que a atividade econômica está fraca e a
capacidade de produção ociosa ainda é alta. Para o IPCA de abril, a instituição espera
alta de 0,31%, com a expectativa de aumento dos alimentos, e, para o ano, de 3,8%.
Essa inflação controlada reforça o cenário de novo corte de juros em maio, levando a
Selic a 6,25%, mas ainda não tem força suficiente para promover redução adicional
depois do mês que vem, disseram os economistas. “Acho que, por ora, não é
suficiente, porque o Banco Central já disse que começa a olhar cada vez mais para
2019. E, dado o cenário eleitoral, a volatilidade e o câmbio, há uma tendência de uma
postura mais conservadora”, argumentou Castelli, da GO.
Da mesma forma, o economista-chefe da Ethica Asset, Rafael Ihara, acredita que o
BC deve interromper o ciclo de queda para avaliar os efeitos do forte estímulo
monetário diante também das incertezas domésticas e externas, mas pode manter a
Selic em 6,25% até os últimos meses de 2019. “A dinâmica inflacionária está muito
boa. Apesar da recuperação da atividade, há ociosidade grande na economia e o BC
não deveria ter pressa em pensar em um ciclo de alta.”
Lagarde fala em esforço para diálogo na reunião do FMI
23/04/2018 – Fonte: Tribuna PR
A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, afirmou
neste sábado, 21, que há um claro esforço dos países para o diálogo nas reuniões
realizadas pela instituição multilateral em Washington nesta semana. “Nosso trabalho
é estabelecer conexões entre crescimento, comércio internacional e estabilidade”,
disse. “As discussões na área comercial continuarão”, destacou, referindo-se as
tensões recentes entre os governos dos EUA e China sobre este tema.
Lagarde apontou que o FMI continuará com suas atividades para prover dados e
análises macro e microeconômicas a autoridades dos países membros sobre vários
assuntos, inclusive comércio internacional, área que ela destacou ser muito importante
para a expansão global.
“Não haverá obstáculo para o comércio livre, contribuindo para melhor crescimento,
como vemos hoje.”
A diretora-gerente do Fundo afirmou que hoje todos os países estão promovendo livre
comércio.
“Mas há preocupações de muitos lugares de formas distintas. Uma delas é a elevação
do protecionismo que observamos há três anos. Há um constante, embora baixo, nível
de aumento de medidas protecionistas pelo mundo.” Segundo Christine Lagarde, há
também apreensões em nível internacional com a proteção de propriedade intelectual.
“A minha principal preocupação como líder do FMI é resolver estas questões para que
não ocorra uma escalada a ponto de prejudicar o crescimento e a estabilidade”,
afirmou. Questionada em entrevista coletiva sobre quais recomendações poderia dar
para os EUA e China para resolver as disputas comerciais, ela destacou: “continuar o

diálogo e fazê-lo de forma pacífica e discreta, não necessariamente com divulgações
de informações e vazamentos”, disse. “É importante trabalhar nas bases de livre
comercio e instituições multilaterais.”
FMI diz que trabalha para fortalecer papel do comércio na economia
23/04/2018 – Fonte: Tribuna PR
O Fundo Monetário Internacional (FMI) disse neste sábado, 21, que está trabalhando
para fortalecer a contribuição do comércio para as economias e que é preciso
reconhecer a necessidade de novos diálogos e ações. “Continuaremos a trabalhar por
um sistema tributário internacional globalmente justo e moderno, abordando os
desafios fiscais e de concorrência”, apontou o comunicado de encerramento da reunião
de primavera do FMI e do Banco Mundial, em Washington.
O ponto abordado pelo FMI vem na esteira de discussões do aumento do protecionismo
do governo do presidente americano, Donald Trump, e suas consequências para as
economias mundiais.
Neste sábado, o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, acusou que “o
comércio global com práticas injustas impede o crescimento mais forte nos EUA e no
mundo, agindo como um obstáculo persistente
na economia global”. Ele pediu ao FMI que faça mais para combater práticas comerciais
desleais. No mês passado, impôs impostos sobre aço importado e alumínio. Em
seguida, propôs tarifas de US$ 50 bilhões em produtos chineses para sancionar Pequim
por seus esforços agressivos para obter a tecnologia dos EUA.
“A política fiscal deve ser flexível e favorável ao crescimento, criar espaço para investir
em infraestrutura e habilidades da força de trabalho e garantir que a dívida pública
como parcela do PIB esteja em um caminho sustentável”, ressaltou a instituição.
Além disso, o fundo destacou ainda que as reformas estruturais devem ter como
objetivo elevar a produtividade, o crescimento potencial e o emprego, auxiliando
efetivamente aqueles que arcam com o custo do ajuste.
É hora de criar amortecedores, segundo Guardia
23/04/2018 – Fonte: Tribuna PR
Conflitos comerciais e turbulências financeiras são riscos visíveis no horizonte e podem
comprometer o crescimento global, destaca o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia,
na declaração preparada para a reunião, na manhã deste sábado, do Comitê Monetário
e Financeiro do Fundo Monetário Internacional (FMI). Formado por 24 ministros de
todos os continentes, o comitê representa os 189 países-membros e se manifesta no
fim de cada reunião geral do Fundo como um grande conselho político.
Guardia endossa em sua declaração a dupla advertência repetida durante a semana
por diretores do FMI. “A integração internacional do comércio, um dos motores
principais do crescimento, tem facilitado a convergência do desenvolvimento em todo
o mundo”, observa o ministro. “Protecionismo”, acrescentou, “não é a forma de cuidar
de possíveis subprodutos indesejáveis dessa integração”.
Sem citar pessoas ou países, essa manifestação é mais uma referência à tensão gerada
com as medidas protecionistas prometidas em março pelo presidente Donald Trump.
Depois do anúncio de tarifas sobre importações de aço e alumínio de várias
procedências, vieram ameaças de barreiras mais amplas ao ingresso de grande
número de produtos chineses.

Endossando também o diagnóstico e a recomendação do FMI, o ministro defende a
implantação de políticas destinadas a “apoiar as pessoas afetadas pela inovação
tecnológica e pelo comércio”, enquanto se faz a transição para um “novo equilíbrio
com mais oportunidades para todos”.
Guardia acentua, igualmente, o risco associado a “fragilidades” financeiras decorrentes
do prolongado período de juros muito baixos. Traduzindo: juros baixos durante muitos
anos deram espaço a operações de risco, a uma grande valorização de ativos e a
enorme endividamento privado e público. O temor, agora, é da eclosão de dificuldades,
se o aperto monetário no mundo rico se tornar de repente muito forte.
O aumento de juros nos Estados Unidos, também conhecido como “normalização
monetária”, vem sendo conduzido com muito cuidado pelo Federal Reserve, o banco
central americano. Mas há o perigo, se a inflação se acentuar de forma inesperada, de
um aperto mais forte que o previsto. O presidente do Banco Central do Brasil, Ilan
Goldfajn, admite o risco, mas o classifica como pouco provável. Além disso, observa,
o Fed tem comunicado seus planos com muita clareza e dificilmente alguém será
surpreendido.
Recomendação. Guardia apoia a recomendação de aproveitar a boa fase da economia
global para avançar na consolidação das contas públicas e na recomposição de
amortecedores fiscais. Esses amortecedores são folgas financeiras para os governos
poderem atuar em caso de problemas inesperados.
É preciso agir, havia dito na quinta-feira a diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde,
“enquanto está aberta a janela de oportunidade”. Ela ainda recorreu a um discurso
mais popular, lembrando a conveniência de consertar o telhado enquanto o céu está
azul (em Washington, de fato, estava cinzento e chuvoso, como reconheceu Lagarde,
mas isso mudaria no dia seguinte).
Guardia abre caminho, com a referência à recomposição de amortecedores fiscais,
para mencionar o esforço de ajuste das contas públicas no Brasil. Esse esforço, explica
o ministro, é ancorado pelo limite constitucional ao gasto público e pela meta de
resultado primário (o saldo orçamentário calculado sem a despesa com juros):
“Apesar do progresso conseguido até agora, reformas devem prosseguir para manter
o ambiente de inflação baixa e juros baixos, assim como a recuperação econômica. A
agenda imediata inclui reformas para melhorar o sistema tributário (referência ao
projeto de simplificação do PIS-Cofins) e o ambiente de negócios.
Grande parte da agenda fica para o próximo governo, mas esse detalhe fica fora da
declaração. Mas o fato é bem conhecido no FMI. A tarefa mais urgente do governante
eleito no fim deste ano é avançar na consolidação fiscal, comentou ontem à tarde o
diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental, Alejandro Werner. Isso inclui,
segundo ele, conseguir a aprovação da reforma da Previdência.
FMI manterá medidas para alcançar crescimento sustentável
23/04/2018 – Fonte: Tribuna PR
O Fundo Monetário Internacional (FMI) disse neste sábado, 21, que a acomodação
monetária deve continuar onde a inflação continua fraca e ser gradualmente retirada
onde a inflação parece destinada a retornar às metas do banco central.
“Continuaremos a usar todas as ferramentas de políticas para alcançar um crescimento
forte, sustentável, equilibrado, inclusivo e rico em empregos”, de acordo com o
comunicado de encerramento da reunião de primavera do FMI e do Banco Mundial,
em Washington.

O FMI destacou que os fundamentos sólidos, políticas sólidas e um sistema monetário
internacional resiliente são essenciais para a estabilidade das taxas de câmbio,
contribuindo para um crescimento e investimento forte e sustentável. “Taxas de
câmbio flexíveis, quando viáveis, podem servir como amortecedores. Reconhecemos
que a volatilidade excessiva ou movimentos desordenados nas taxas de câmbio podem
ter implicações adversas para a estabilidade econômica e financeira”, pontuou.
Em relação ao crescimento global, o FMI salientou que a expansão se fortaleceu ainda
mais e está cada vez mais amplo, impulsionado por uma forte recuperação do
investimento e do comércio. Além disso, assegurou que os riscos estão amplamente
equilibrados no curto prazo e que permanecem inclinados para baixo.
Por outro lado, “o aumento das vulnerabilidades financeiras, o aumento das tensões
comerciais e geopolíticas e a dívida global historicamente alta ameaçam as
perspectivas de crescimento global”, apontou o comunicado.
Sobre uma reforma no setor financeiro global, o FMI ressaltou a importância de uma
implementação e finalização completa e consistente o mais rápido possível para
fortalecer ainda mais a resiliência do setor.
Inovação é essencial para as PMEs alcançarem bons resultados; confira no
vídeo
23/04/2018 – Fonte: G1
Veja como duas PMEs brasileiras utilizam soluções inovadoras que trazem
criatividade e resultados para o dia a dia do negócio.
Fazer diferente, fazer melhor, entregar resultados: para os pequenos empresários, a
inovação está no dia a dia do negócio. Ao se manterem sempre atualizados, alinhados
às mudanças de mercado e às demandas dos seus clientes, conseguem se posicionar
de forma competitiva. E, nessa busca por serviços inovadores, a tecnologia é um
poderoso aliado.
Como uma fintech, o GuiaBolso já nasceu digital e com o DNA da inovação. A startup
de finanças pessoais oferece um aplicativo que permite aos usuários economizar duas
vezes mais. “Uma pequena empresa que quer inovar tem que ter duas coisas no radar:
foco em soluções tecnológicas e foco no usuário”, diz o sócio fundador e diretor de
tecnologia do GuiaBolso, Inajá Nunes. Hoje, o app já conta com mais de 4,5 milhões
de usuários.
A GRCompliance, outra PME brasileira, está em um nicho de mercado tradicional:
compliance, governança e gestão de riscos. Mesmo assim, com o uso da tecnologia,
ela conseguiu inovar em um segmento extremamente conservador, despontando
como uma das empresas mais competitivas e chamando a atenção dos clientes. “A
inovação tem sido um dos pilares primordiais para o crescimento da GRCompliance”,
afirma o diretor-presidente, Élcio Benevides.
Assista ao vídeo para saber como a inovação impacta o dia a dia dos pequenos
negócios:

Dell - Inovação

Hoje já existem no mercado soluções compatíveis com as necessidades das PMEs. Na
Dell Computadores, por exemplo, o objetivo é oferecer tecnologia que realmente
atenda às demandas dos negócios, com foco em crescimento e resultados. O
atendimento dedicado Dell para Pequenas Empresas está disponível por telefone no
0800 722 3400 ou no site www.dell.com.br/suaempresa. Ligue e acesse para conhecer
as soluções de tecnologia ideais para seu negócio!
Na era da multitarefa, produz mais quem faz uma coisa de cada vez
23/04/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 21-04-2018)
Entre as habilidades mais valorizadas por headhunters e profissionais de Recursos
Humanos está a capacidade de realizar várias tarefas ao mesmo tempo, o chamado
"multitasking".
Isso significaria mais produtividade e rapidez no dia a dia, na solução de problemas,
na tomada de decisões e na finalização de projetos.
O problema é que, de acordo com especialistas em produtividade e pesquisas
realizadas na última década, a tentativa de "multitarefar" pode ter o efeito contrário,
com perdas importantes de eficiência.
Eduardo Knapp/Folhapress Produção Aline Prado

Jogo de malabares
Isso acontece porque o cérebro possui uma espécie de filtro de engajamento: quando
nos concentramos em uma coisa, ele automaticamente "desfoca" o restante.
"Sempre que estamos envolvidos em um processo, usamos nossas memórias,
raciocínio lógico, criatividade e capacidade de adaptação diante de dificuldades. Isso
é chamado de função executiva", afirma o neurologista Leandro Teles, da Academia
Brasileira de Neurologia.
No modo multitarefa, o cérebro precisa automatizar um dos trabalhos para colocar
essas "ferramentas" à disposição do outro, em seguida ele automatiza o segundo para
se dedicar ao primeiro, numa alternância constante.
"Isso dá a impressão de que estamos resolvendo duas coisas ao mesmo tempo,
quando, na verdade, não estamos fazendo nenhuma das duas de forma eficiente", diz.
Nesse processo de alternância, o cérebro perde algum tempo para entender o contexto
e as variáveis daquela tarefa determinada. Quanto?
De acordo com o consultor Christian Barbosa, especialista em produtividade, esse
período de adaptação pode variar de 11 a 72 minutos, e aumenta de acordo com a
complexidade das tarefas.
Parece exagero, mas a Realization, desenvolvedora de software de gerenciamento de
projetos, fez uma pesquisa em grandes empresas americanas e constatou ganhos de
até 150% na produtividade ao estimular a monotarefa.
O especialista em produtividade da ESPM Roberto Camanho concorda que exigir que
os profissionais sejam multitarefa é forçar uma habilidade que foge à natureza

humana. Mas contemporiza: "Tarefas diferentes exigem dinâmicas cognitivas
diferentes. Tarefas similares e pouco complexas vão gerar um desgaste do cérebro
menor. Já o preenchimento do formulário do Imposto de Renda, por exemplo, exige
atenção total. Tente calcular 3.560 por 3.560 e pensar em outra coisa ao mesmo
tempo", exemplifica.
Para realizar essas trocas rápidas, o cérebro também gasta energia e libera mais
cortisol e adrenalina do que em outras situações. "Essas substâncias, relacionadas ao
stress, aumentam o risco de depressão, estafa, ansiedade e até de doenças clínicas
como diabetes, hipertensão e obesidade", afirma Teles.
Estudo da Universidade de Stanford de 2011 concluiu ainda que pessoas
bombardeadas constantemente com um fluxo intenso de informações têm mais
dificuldade de manter a atenção, de lembrar dados e de alternar trabalhos do que os
profissionais "monotarefa". A memória de longo prazo também é afetada, e a
criatividade, reduzida.
Outro estudo, da Universidade de Londres, publicado em 2014, mostrou que indivíduos
que realizaram múltiplas tarefas cognitivas apresentaram oscilações negativas de QI,
com quedas semelhantes às verificadas em pessoas que perdem uma noite de sono
ou que fumam maconha.
Se o "multitasking" é tão difícil e ineficiente, porque tantos profissionais insistem em
fazer tudo ao mesmo tempo agora? Uma das explicações é a demanda do mercado.
"Com equipes cada vez mais enxutas, as empresas precisam de pessoas que façam
várias coisas ao mesmo tempo, principalmente em cargos de gestão", afirma Caio
Arnaes, gerente sênior de recrutamento da Robert Half.
"Não acho que esse profissional vai conseguir dar 100% de atenção para duas coisas,
mas contanto que não as faça mal, e que consiga entregar um bom resultado, ele pode
e deve tentar fazer mais de uma tarefa por vez."
"Essa ênfase no indivíduo polivalente é resultado dos movimentos de downsize que
começaram nos anos 1990 no Brasil, com redução de custos operacionais, redesenho
de processos e introdução de tecnologias", afirma Anderson Sant'Anna, gerente do
Núcleo de Desenvolvimento e Liderança da Fundação Dom Cabral.
O que seria uma tentativa de enriquecer os cargos e aumentar a motivação dos
profissionais acabou por gerar uma sobrecarga de trabalho e de funções, segundo a
avaliação de Sant'Anna.
Mas há um outro componente nessa equação: o prazer.
"Tem a ver com o mecanismo de recompensa", explica o neurologista Leandro Teles.
Quando concluímos uma atividade, nosso organismo libera uma dose de dopamina, o
hormônio de recompensa. A sensação é boa, e nosso cérebro nos encoraja a continuar
alternando entre essas pequenas tarefas em troca de gratificação instantânea.
"A gente fica feliz quando consegue tirar da frente uma coisa mais rápida, e acaba
tendendo a procrastinar coisas que demandam mais envolvimento, maior interação e
maior cognição", afirma. Isso cria a falsa sensação de que estamos realizando uma
tonelada de atividades, quando na verdade não estamos fazendo o principal.
Nem os millenials escapam: segundo Teles, a geração mais conectada recebe overdose
de estímulos, o que faz com que tenha maior habilidade de alternar a atenção. Mas
isso vem acompanhado de dificuldade de concentração e superficialidade. "Estamos
criando uma geração que faz muito, mas produz pouco", conclui.
-

COMO ENTRAR NO MODO 'MONOTAREFA'
Planejar
O consultor Christian Barbosa sugere planejar sempre os três próximos dias. "Quem
planeja só o dia corrente tem tendência maior a perder o foco". Isso facilita também
a divisão de prioridades.
Priorizar
Faça uma relação das principais tarefas dos dias seguintes e selecione as que terão
mais impacto no seu trabalho. Essas são suas prioridades. Tarefas de última hora
devem ser bem avaliadas. "Fazer coisas urgentes a todo momento é entrar sempre no
modo multitarefa", afirma o neurologista Leandro Teles.
Pausar
"O cérebro tem um limite de foco. Depois de atingir esse limite, é preciso desfocar e
começar de novo", diz Christian. Existem fórmulas, como a 52 x 17 (52 minutos de
trabalho x 17 de pausa), que podem ajudar nessa organização.
Desconectar
As tecnologias que amplifica nossa performance competem com tarefas importantes.
"É preciso saber a hora de conectar e desconectar, quando silenciar e entender quais
e quando os apitos deverão te interromper", diz Teles.
Dez cursos que ampliam o lado polivalente de todo profissional
23/04/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo ( publicado em 21-04-2018)
No mercado de trabalho, hoje, camarão que dorme é levado pela onda. Polivalência é
essencial num cenário em que as mudanças são rápidas e a tecnologia coloca
profissões em risco de extinção, afirmam especialistas em recursos humanos.
Cada área ou função exige competências específicas, que devem ser dominadas pelo
profissional. Mas para se destacar é preciso ampliar o leque de conhecimento, diz
Silvana Case, vice-presidente da consultoria Thomas Case & Associados.
Algumas habilidades, tanto técnicas quanto comportamentais, são "multiúso", úteis —
e recomendadas— para pessoas em qualquer área e cargo e podem ser desenvolvidas
com um gama de cursos de curta ou longa duração, presenciais e online.
As fronteiras entre exatas e humanas estão hoje menos claras: engenheiros, por
exemplo, precisam saber se comunicar bem por escrito e exercitar a criatividade e
publicitários têm que mexer em planilhas e entender de finanças.
Dominar um segundo idioma continua sendo uma habilidade importante em todas as
carreiras —o inglês ainda deve ser a primeira opção, seguida pelo espanhol. Já
programação não é essencial para quem não quer seguir uma carreira em áreas
técnicas, mas familiaridade com a tecnologia é apontada como uma das principais
exigências do mercado. Então fazer um curso de introdução à programação é uma boa
ideia para quem quiser incrementar o currículo.
O mercado de trabalho busca também profissionais com determinadas atitudes, que
podem ser aprendidas e aprimoradas. "Cursos de 'soft skill' [habilidades
comportamentais] no currículo são um diferencial", afirma Felipe Calbucci, que chefia
o site de recrutamento Indeed no Brasil. Quanto mais coisas as máquinas souberem
fazer mais importante será desenvolver o comportamento, diz Maiti Junqueira, gerente
de desenvolvimento de talentos da Lee Hecht Harrison.
*
Galvão Bertazzi/Folhapress

Saber analisar dados
Saber analisar dados
Conseguir interpretar as grandes bases de dados sobre negócios e clientes que a
tecnologia disponibiliza hoje é uma habilidade útil para profissionais de qualquer área.
"Nesse mundo onde tudo é dados é um conhecimento muito relevante", afirma Maiti
Junqueira, gerente de desenvolvimento de talentos da consultoria Lee Hecht Harrison.
A análise de dados ajudará o profissional a tomar decisões com mais velocidade, diz
Josué Bressane, sócio-diretor da consultoria Falconi Gente. "No passado, faltava
informação. Depois passamos a ter bases de dados enormes, mas sem análise. Hoje
você pode botar dados de tudo o que possa imaginar num banco e utilizar ferramentas
de analytics. Vai chegar a conclusões muito mais rápidas", afirma ele.
Na Udacity, escola virtual de tecnologia, o curso de ciência de dados, criado
especificamente para o público brasileiro, é um dos mais procurados, segundo Carlos
Souza, diretor-geral da Udacity para América Latina.
Onde estudar há uma pós-graduação em análise de dados e data mining com início
em maio na FIA (Fundação Instituto de Administração). Informações em fia.com.br
Galvão Bertazzi/Folhapress

Comunicar-se bem
Comunicar-se bem
Rafaela Pogrebrinschi, gerente de talent acquisition da PepsiCo Brasil, começou a fazer
um curso de comunicação não violenta e o recomenda: mesmo quem fica trancado no
escritório precisa saber se expressar.
"Você aprende a ouvir, falar e trabalhar na mesma sintonia do seu cliente. Isso ajuda
em qualquer relacionamento. E empresas são feitas de relacionamentos", afirma.
É também a indicação de Alessandra Cabral, gerente de gestão de pessoas na Unimed
Rio. "Acho ótimo cursos de como falar em público." Rodrigo Vianna, CEO da
recrutadora Mappit, ressalta que comunicar-se bem por escrito com diferentes públicos
também é fundamental. "Está muito no DNA do jovem a comunicação informal. Mas
não está no DNA do mercado."

Onde estudar a FGV-SP dará em agosto um curso de comunicação oral e escrita na
empresa. Informações em mgm-saopaulo.fgv.br
Galvão Bertazzi/Folhapress

Ter inteligência emocional
Ter inteligência emocional
Profissionais são contratados pela técnica e demitidos pelo comportamento, diz
Alessandra Cabral, gerente de pessoas da Unimed Rio. É recomendável, assim,
desenvolver o que recrutadores chamam de inteligência emocional: saber trabalhar
em equipe, ter empatia, conhecer seus pontos fortes e fracos.
Para isso, há aulas específicas de inteligência emocional ou alternativas mais
heterodoxas.
Rafaela Pogrebrinschi, gerente de talent acquisition da PepsiCo Brasil, fez e indica um
curso de palhaço. "Fiz porque queria estar mais disponível e vulnerável para trabalhar
com o meu time. Foi para desenvolver minha habilidade interpessoal."
Onde estudar a ESPM dá o curso "aprimorando as inteligências emocional e social".
É possível se cadastrar no site espm.br para receber um aviso quando as matrículas
abrirem
Galvão Bertazzi/Automação de empresas

Entender de economia
Entender de economia
O conhecimento de como a economia mundial e a do país impactam sua indústria e,
consequentemente, a empresa em que você trabalha é um diferencial em relação aos
seus colegas, até para profissões tidas como essencialmente criativas, como a
publicidade.
Segundo Caroline Cadorin, diretora da consultoria de recursos humanos Hays Experts,
é antiga a ideia de que economia é assunto só de quem trabalha no departamento
financeiro.

Estar atualizado sobre o noticiário e entender como os acontecimentos do mundo
impactam seus resultados é hoje uma característica bastante valorizada nas
empresas.
"E acredito que, no futuro, isso será ainda mais demandado", afirma Cadorin.
Onde estudar o IBMEC promoverá em maio um curso de extensão online de
economia, com 30 horas de duração. Informações em ibmec.br
Galvão Bertazzi/Folhapress

Ser criativo e inovador
Ser criativo e inovador
Como a tecnologia tende a realizar cada vez mais tarefas antes feitas por pessoas,
inovar e pensar diferente da máquina torna-se fundamental no mercado de trabalho,
afirma Mariana Dias, cofundadora da recrutadora Gupy.
"Ser criativo vai ser uma habilidade extremamente demandada em qualquer área e
profissão, mesmo aquelas que aparentam ser extremamente metódicas e
quadradinhas", opina Caroline Cadorin, diretora da consultoria de recursos humanos
Hays Experts.
Para exercitar essa característica, Rafaela Pogrebrinschi, gerente de talent acquisition
da PepsiCo Brasil, indica para qualquer profissional um curso de design thinking,
método para analisar e solucionar problemas. "Possibilita olhar de formas muito
diferentes para o mesmo problema. Traz uma habilidade de orientação para o
resultado, de que você precisa independentemente da área de atuação."
Onde estudar o IED (Instituto Europeo di Design) dará um curso de extensão em
design thinking em maio. Informações em ied.edu.br
Galvão Bertazzi/Folhapress

Sentir-se confortável com tecnologia
Sentir-se confortável com tecnologia
Ser craque em programação ou conseguir desenvolver seu próprio aplicativo só é
essencial para carreiras mais técnicas, mas é fundamental ter familiaridade com a
tecnologia em qualquer ramo. O domínio de programas de computador e aplicativos

específicos varia de área para área, mas todos deverão mostrar no currículo que
dominam algumas ferramentas.
"Cada vez mais os profissionais precisarão entender um pouco de tecnologia para
enxergar dentro do seu rol de atividades onde ela pode fazer com que ganhe eficiência,
qualidade e competitividade", diz Marcelo Redoschi de Carvalho, superintendente de
atração, seleção e escola de negócios do Itaú. Um curso introdutório de programação,
então, é bem-vindo.
"Mesmo para quem não é técnico traz um conhecimento relevante. Não
necessariamente o cara que pensou num aplicativo para pagar o estacionamento é
técnico, mas estava sintonizado com a tecnologia", afirma Rodrigo Vianna, CEO da
recrutadora Mappit.
Onde estudar a Udacity tem um curso online de introdução à programação.
Informações em udacity.com.br
Galvão Bertazzi/Folhapress

Falar outras línguas
Falar outras línguas
Entra ano, sai ano, e o domínio de um segundo idioma é um chamariz para qualquer
currículo, segundo recrutadores. No site de vagas de emprego Indeed, entre os
empregadores que exigem fluência em outra língua 70% pedem inglês; 18%,
espanhol; 6,5% francês e 4,5% alemão, diz Felipe Calbucci, country manager do site
no Brasil.
"Inglês é banal, mas hoje uma pequena parte da população fala. O idioma acaba sendo
fator de decisão em algumas posições", diz Rodrigo Vianna, CEO da Mappit,
recrutadora especializada em cargos iniciais de carreira.
"Mandarim é uma língua muito incentivada por causa das negociações com a China.
Pelo menos ter noções básicas, não é um requerimento ainda", diz Josué Bressane,
sócio-diretor da consultoria Falconi Gente.
Onde estudar a PUC-SP oferece o curso de extensão inglês para discussão de temas
da atualidade. A lista de interesse está aberta. Informações em pucsp.br
Galvão Bertazzi/Folhapress

Manter o foco
Manter o foco
Adotados por empresas para minimizar o estresse de seus funcionários, cursos de
mindfulness são recomendados para desenvolver o foco, uma das características
comportamentais mais importantes para o mercado hoje na opinião de especialistas
em recursos humanos. Ao mesmo tempo que o profissional deve conseguir fazer várias
coisas diferentes, tem que manter o olho no resultado quando estiver se dedicando a
uma atividade e não se distrair.
Segundo Rafaela Pogrebrinschi, gerente de talent acquisition da PepsiCo Brasil,
mindfulness é o curso da moda para melhorar a atenção. "Você pode buscar esse curso
para te dar uma concentração no aqui e no agora", diz Maiti Junqueira, gerente de
desenvolvimento de talentos da consultoria Lee Hecht Harrison.
Onde estudar a PUC-SP dá o curso atenção plena (mindfulness): equilíbrio
profissional e pessoal para o bem estar. Informações em pucsp.br
Galvão Bertazzi/Folhapress

Ser capaz de liderar
Ser
capaz
de
liderar
Quem não nasceu sabendo comandar uma equipe pode -e deve- aprender para
avançar na carreira, dizem recrutadores e gerentes de recursos humanos.
Para Josué Bressane, sócio-diretor da consultoria Falconi Gente, a melhor escola de
liderança é a prática, mas cursos de gestão de pessoas podem ajudar muito a melhorar
o relacionamento com a equipe de trabalho.
"Desenvolvem o aspecto cognitivo. O atitudinal vai acontecer no dia a dia", afirma.
Para isso, autoconhecimento é necessário. É útil, por exemplo, complementar os
estudos com o trabalho com um coach ou um mentor —algum colega ou gestor com
mais experiência, que possa te aconselhar e apontar pontos a serem melhorados.
Onde estudar a FIA (Fundação Instituto de Administração) oferece uma pósgraduação em liderança e gestão com início em maio. Informações em fia.com.br
Galvão Bertazzi/Folhapress

Conseguir se adaptar a mudanças
Conseguir se adaptar a mudanças
Uma das características mais buscadas pelo Google na hora de preencher uma vaga,
independentemente do cargo, é conseguir ficar confortável num ambiente de
mudanças, diz Daniel Borges, gerente de atração de talentos para a América Latina.
O mesmo vale para outras empresas: aprender e desaprender rápido é uma exigência
para não ficar desatualizado. "Se você é um elefante para se movimentar, não tem
mais ambiente para você no mercado de trabalho", afirma Silvana Case, vicepresidente da consultoria Thomas Case. "Se você for uma pessoa muito presa ao
passado e resistente à mudança, terá dificuldade em entregar o que precisa", opina
Alessandra Cabral, gerente de gestão de pessoas da Unimed Rio.
Onde estudar a ESPM tem um curso de administração de mudanças. No site espm.br
é possível se inscrever para saber quando haverá turmas.
Contribuinte tem só uma semana para declarar o IR à Receita Federal
23/04/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Prazo termina no dia 30; multa mínima é de R$ 165,74 para quem não enviar
o documento
o

Na reta final da entrega do Imposto de Renda 2018 (ano-base 2017), pouco mais da
metade das declarações aguardadas pelo fisco chegou aos computadores da Receita
Federal. O prazo termina às 23h59min59s da próxima segunda-feira (30).
Até sexta (20), a Receita Federal havia recebido 14,8 milhões de declarações —a
expectativa do órgão é que 28,8 milhões de contribuintes prestem contas.
Quem perder o prazo estará sujeito a multa de 1% ao mês ou fração de atraso sobre
o imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% sobre o tributo
a pagar. Especialistas afirmam que, a essa altura, é melhor entregar a declaração,
mesmo que incompleta ou com dados incertos, do que perder o prazo.
"É importante entregar a declaração mesmo que a pessoa não tenha acesso a toda a
documentação ou que a documentação não esteja correta, porque depois o

contribuinte pode retificar o documento e não pagar a multa", diz José Dumont Neto,
advogado da área tributária do Miguel Neto Advogados.
A retificação é feita pelo mesmo programa usado para preencher e enviar a declaração
de ajuste anual.
"O contribuinte corrige na própria declaração, aproveitando as outras informações que
já forneceu, clica para sinalizar que é a retificadora e envia novamente", explica
Dumont Neto.
Rogério Kita, sócio-diretor da NK Contabilidade, faz um alerta: na retificadora não é
possível alterar o modelo de declaração (simplificada ou completa) escolhido
inicialmente. Portanto, o contribuinte que adotar esse expediente precisa ficar atento.
São obrigadas a declarar as pessoas que, no ano passado, receberam rendimentos
tributáveis cuja soma seja maior que R$ 28.559,70.
Também deve entregar a declaração quem: recebeu rendimentos isentos, não
tributáveis ou tributados na fonte cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil; obteve
ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto;
realizou operações em Bolsas de valores e/ou possua bens, incluindo terras, de valor
superior a R$ 300 mil.
A Receita fez algumas alterações na declaração deste ano às quais o contribuinte
precisa atentar para evitar erros que podem levá-lo à malha fina do IR. A principal
delas é a exigência da inclusão do CPF dos dependentes com 8 anos ou mais —no ano
passado, a regra valia para 12 anos.
Além disso, as fichas de bens têm mais campos, como para preencher o valor do IPTU
do imóvel e o número do Renavam do veículo. O preenchimento será obrigatório a
partir de 2019, mas especialistas recomendam que o contribuinte busque as
informações desde já para evitar problemas lá na frente.
"A falta de documentação é o principal problema para quem deixa para a última hora.
Essas novas informações são opcionais neste ano, mas, se no próximo o contribuinte
repetir o padrão de enviar a declaração no limite do prazo, vai ter problemas", diz
Kita.
Após a declaração ser enviada, a recomendação é que o contribuinte acompanhe o
processamento dos dados, para descobrir rapidamente se está tudo em ordem ou se
há problemas ou pendências. Para isso, é preciso gerar um código de acesso pelo site
da Receita Federal para acessar o portal e-CAC.
"Acompanhando o processo, o contribuinte pode retificar rapidamente e evitar que
seja aberto um processo formal pelo fisco para investigação da sua situação", diz
Dumont Neto.
O contribuinte que não recebeu os informes de rendimentos do empregador, banco ou
corretora não pode usar a situação como justificativa para não declarar.
"A receita não desobriga o contribuinte em razão do erro da empresa. Nesse caso, a
pessoa deve declarar manualmente, conferindo todos os recibos e calculando 'na mão'.
Olhar o extrato bancário pode ajudar a relacionar o que foi depositado", orienta
Dumont Neto.
Ele destaca também que a maior parte dos bancos disponibiliza os informes para
preencher o Imposto de Renda pela internet. "Com certa proatividade, é possível
conseguir as informações."

Imposto a pagar
Além de evitar o atraso na prestação de contas, quem tiver imposto a pagar precisa
se programar para não atrasar a quitação dos débitos. Há incidência de multa (de
0,33% ao dia, limitada a 20% após 61 dias de atraso) e juros equivalentes à taxa
básica Selic no caso de atraso no pagamento.
O prazo para pagar o imposto devido também acaba no dia 30. Se o débito for inferior
a R$ 100, deverá ser pago de uma única vez.
Valores acima disso podem ser parcelados em até oito vezes, com cota mínima de R$
50 cada. No caso do parcelamento, a primeira parcela vence no mesmo dia: 30 de
abril. As demais, nos últimos dias úteis dos meses de maio a novembro.
O pagamento pode ser feito por débito automático desde a primeira cota. Mas, para
isso, a declaração precisaria ter sido entregue até o dia 31 de março.
Quem não declarou no mês passado só poderá optar pelo débito automático a partir
da segunda cota. Nesse caso, a primeira tem de ser paga em banco, por meio de Darf
(emitido pelo programa do IR), com o código 0211.
Quem tiver direito a restituição receberá na conta informada na declaração. O primeiro
lote sai no dia 15 de junho, e o último, em 17 de dezembro. Os valores serão corrigidos
pela taxa Selic.
Precisa declarar quem
...recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70
...recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte acima de R$ 40
mil
...teve receita bruta de atividade rural acima de R$ 142.798,50
...tinha, em 31.dez., imóveis, veículos e outros bens de valor superior a R$ 300 mil
...comprou ou vendeu ações na Bolsa ou obteve ganho de capital com a venda de bens
Quem não declarar
Poderá receber multa de R$ 165,74 e 20% do imposto devido; quem entregar fora do
prazo terá que pagar multa de 1% sobre o imposto devido ao mês
Prazo para entrega
1º.mar até 30.abr
restituição
15.jun > 1º lote
16.jun > 2º lote
15.ago > 3º lote
17.set > 4º lote
15.out > 5º lote
16.nov > 6º lote
17.dez > 7º lote
Dois modelos para declaração
• Simplificado, indicado para quem não tem dependentes
• Completo, para deduzir gastos com dependentes, médicos e educação
Deduções
Limites, em R$
Educação – 3.561,50
Por dependente – 2.275,08
Contribuição como empregador doméstico – 1.171,84
Gastos médicos — Sem limite

No modelo simplificado, a dedução é de 20% sobre os rendimentos tributáveis,
limitada a R$ 16.754,34
Novidade
 Neste ano, será preciso informar o CPF de dependentes que tinham mais de 8
anos em 31.dez.17
 A partir de 2019, será necessário informar o CPF de todos os dependentes
 O Receitanet continua incorporado ao programa de declaração; logo, o
contribuinte só precisa baixar um programa
Imposto
• Quem precisar pagar pode dividir em até oito vezes, com parcela mínima de
R$ 50
• Se for inferior a R$ 100, deve ser pago de uma vez
Governo ainda sem acordo sobre Rota 2030
23/04/2018 – Fonte: Tribuna PR
O governo continua dividido quanto à concessão de novos benefícios à indústria
automobilística para substituir o programa Inovar Auto, condenado pela Organização
Mundial do Comércio (OMC) e já abandonado.
Segundo o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, há dúvidas, ainda, sobre os custos
e vantagens do novo programa, já batizado como Rota 2030, proposto pelas
montadoras e apoiado pelo Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio
Exterior (Mdic).
Guardia apoia, no entanto, a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
cobrado pelo governo sobre carros elétricos. A mudança reduz o tributo de 25% para
7% e o torna mais próximo do padrão internacional.
O Rota 2030 pode ser compatível com as normas internacionais de comércio, mas há
dúvidas sobre suas vantagens para a economia brasileira, assim como houve no caso
do Inovar Auto. Este e outros programas de incentivos fiscais à indústria custaram
muitos bilhões ao Tesouro, mas nem por isso o setor industrial escapou da estagnação,
iniciada no meio do primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff.
Critério técnico
Sem entrar no debate sobre o Inovar Auto, extinto em 31 de dezembro, o ministro da
Fazenda aponta um critério técnico para avaliação dos novos benefícios propostos: é
preciso, segundo ele, examinar o custo de oportunidade, um dado especialmente
importante nas condições fiscais de hoje.
Toda aplicação de recurso tem um custo de oportunidade, segundo a teoria econômica.
Isso vale para dinheiro, mão de obra, terra, matéria-prima ou qualquer outro bem,
incluído o tempo. Na concepção mais estrita, esse custo corresponde ao melhor uso
alternativo do recurso (por exemplo, usar o terreno para plantar beldroega ou soja?).
Quanto mais limitado o recurso, mais importante a consideração do uso alternativo. O
argumento ganha peso, portanto, quando se trata de recursos fiscais num país com
forte desequilíbrio orçamentário e enorme escassez de dinheiro até para os gastos de
custeio da máquina governamental.
Embora fundamental para o uso eficiente de quaisquer meios disponíveis, o critério do
custo de oportunidade é raramente aplicado nas decisões políticas. O governo tentou,
por exemplo, eliminar quase totalmente a desoneração da folha de pagamentos das
empresas, um dos benefícios mais caros e menos úteis com cedidos pela administração
petista. Enviado ao Congresso, o projeto foi alterado pelo relator e pouco sobrou da
economia pretendida

Honda faz recall de 160 mil motocicletas CG 160, a mais vendida do Brasil
23/04/2018 – Fonte: Folha de s. Paulo
Garfo dianteiro pode travar e levar à queda do motociclista, com risco de
morte

Motocicleta Honda CG 160 Titan - Honda / Divulgação
A Honda convocou nesta sexta-feira (20) proprietários de 159.757 motocicletas dos
modelos CG 160 Start, Fan e Titan para verificação do garfo dianteiro, que pode travar
e levar à queda do piloto, com risco de morte.
A falha pode ocorrer em passagens de lombadas ou buracos. Além disso, o travamento
do garfo dianteiro também pode acontecer quando a motocicleta atinge velocidades
elevadas — não especificada pela fabricante — e quando ocorre o levantamento da
roda dianteira, popularmente chamado de empinar.
A CG 160 é o veículo mais vendido do país. Nos três primeiros meses deste ano foram
emplacadas 74 mil unidades. O Chevrolet Onix, que é o automóvel mais vendido,
emplacou 52.690 unidades no mesmo período.
O recall envolve os três modelos da CG 160 (Start, Fan e Titan) produzidos entre 30
de maio de 2017 e 11 de abril de 2018. Segundo a Honda, a outra motocicleta da
mesma família, a CG 160 Cargo não apresenta esta falha.
“A dirigibilidade será afetada e, dependendo das condições de pilotagem no momento
da ocorrência, os usuários serão expostos a uma situação de risco de queda, podendo
causar danos materiais e lesões graves, ou até mesmo fatais, aos ocupantes e/ou
terceiros”, afirma o comunicado da Honda.
A campanha de recall começa em 30 de abril. Os consumidores afetados pela falha
devem agendar a substituição no site da empresa ou ligar para 0800-701-3432, de
segunda a sexta, das 08h às 20h; e aos sábados, das 09h às 14h.
SERVIÇO
Os
endereços
das
concessionárias
Honda
estão
link: www.honda.com.br/concessionarias.
HONDA CG 160
Fabricação: entre 30.mai.2017 e 11.abr.2018
FAN
Chassi: de 9C2KC2200JR000012 até 9C2KC2200JR303600
TITAN
Chassi: de 9C2KC2210JR000009 até 9C2KC2210JR039915
START
Chassi: de 9C2KC2500JR000012 até 9C2KC2500JR127362

disponíveis

neste

Como escolher um veículo versátil que vale por cinco
23/04/2018 – Fonte: Folha de s. Paulo
Para cada cinco habitantes do Brasil, existe um carro em circulação, diz a Anfavea
(associação das montadoras). Esse veículo está só na garagem e precisa atender a
múltiplas necessidades.
"Temos uma realidade diferente de mercados mais desenvolvidos. Aqui, o único
automóvel da casa precisa servir para idas ao mercado e ter espaço para viagens de
férias", diz Maurício Miori, coordenador da pós-graduação em engenharia automotiva
e mobilidade da Faculdade de Engenharia de Sorocaba.
Miori se refere a países em que há um ou dois carros por habitante, como EUA,
Alemanha, França e Japão. São lugares em que um modelo menor é usado no dia a
dia, enquanto o carrão aguarda a chegada dos finais de semana.
A versatilidade exigida do carro brasileiro é ligada ao espaço interno e à capacidade
de encarar ruas em mau estado de conservação.
Em alta no mercado, os jipinhos urbanos vão bem na buraqueira. Porém nem sempre
são uma escolha sensata.
O Chevrolet Tracker Premier (R$ 99,5 mil) tem cabine ampla, mas seu porta-malas de
306 litros equivale ao de carros compactos. O modelo divide espaço nas lojas com o
sedã Cruze LT, que traz o mesmo motor 1.4 turbo, custa R$ 97 mil e oferece 134 litros
a mais para bagagens.
Em segmentos com preços abaixo de R$ 80 mil, há veículos completos, adequados a
famílias e com suspensão robusta, mas sem ter cara de jipe. A perua Volkswagen
Spacefox e o sedã compacto Nissan Versa fazem parte dessa lista.
A moda off-road, contudo, tem limitado o número de opções e forçado consumidores
a trocar de segmento.
Mãe de dois meninos, a médica Julia Camargo Haje, 42, precisava de um carro com
sete lugares para substituir sua minivan Zafira. O escolhido foi o Mitsubishi Pajero
Dakar, um jipão 4x4 apto a cruzar desertos e que agora sacoleja pelas ruas de
Alphaville.
"Procurei similares à minivan, mas as opções deixavam a desejar. O Pajero
desempenha bem o papel de carro de família, apesar de ser muito duro e beberrão",
diz a médica.
Toyota atinge 10 milhões de carros equipados com peças feitas em São
Bernardo
23/04/2018 – Fonte: Automotive Business

A Toyota alcança o volume de 10 milhões de carros produzidos e equipados com peças
feitas em sua primeira fábrica no Brasil e a primeira fora do Japão, localizada em São
Bernardo do Campo (SP).

A unidade, que começou a operar em 1962, com a produção do Bandeirante conta
hoje com 1,4 mil empregados e produz componentes que equipam os modelos Corolla
e Etios feitos no Brasil, além dos que são montados em outros países, como a picape
Hilux, feita na planta de Zárate, Argentina, além do Corolla, produzido em West
Virginia, o RAV4 e Highlander, feitos no Alabama, e o Camry, fabricado no Kentucky,
todas nos Estados Unidos.
Só em novembro de 2001 a empresa encerrou a produção do Bandeirante na unidade
de São Bernardo, que passou a fabricar somente autopeças utilizadas nos veículos
fabricados aqui e também dedicadas à exportação.
Em 2015, a Toyota deu início ao projeto São Bernardo Reborn, no qual investiu R$ 70
milhões para revitalizar a fábrica. Com a primeira etapa concluída no mesmo ano, a
unidade iniciou seu terceiro turno no setor de forjaria, que passou a fornecer para
peças para a fábrica de motores em Porto Feliz (SP), inaugurada no ano seguinte.
Também em 2015, a sede administrativa se mudou para São Bernardo.
A segunda etapa, concluída em agosto de 2016, marcou a inauguração do primeiro
centro de pesquisa aplicada da empresa na América Latina, com a missão de integrar
atividades relacionadas à pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e
fornecedores.
Foram então alocados os departamentos de engenharia, compras, regulamentação
veicular e qualidade assegurada, dando maior interação e sinergia entre as áreas para
futuros projetos. Também foi construído um centro de design de produto, um dos
responsáveis
nas
mudanças
de
desenho
do
atual
compacto
Etios.
Em agosto do ano passado, a terceira etapa do projeto foi concluída com a entrega do
centro de visitas da montadora, um dos mais tecnológicos da empresa em todo o
mundo, que leva os participantes a uma viagem pela história da empresa, seu
passado, presente e futuro, destacando as atividades mais importantes. Segundo a
Toyota, as visitas ao público serão liberadas em breve.
“Além dos 60 anos de nossa atuação no País, temos importantes razões para celebrar
o ano de 2018. Neste mês, comemoramos com muito orgulho outro marco importante
atingido pela planta de São Bernardo do Campo, unidade que foi revitalizada
recentemente e continua desenvolvendo um papel de grande relevância no cenário
global para a companhia. Compartilhamos a alegria dessa nova conquista com todos
os nossos colaboradores, clientes, fornecedores e concessionários”, afirma Rafael
Chang, presidente da Toyota do Brasil.

