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A indústria Estagnou
04/05/2018 – Fonte: IEDI

Indústria decepciona, e analistas reveem PIB
04/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
A produção industrial recuou 0,1% em março; no ano, acumula alta de 3,1%
ante 2017
A produção industrial brasileira decepcionou analistas em março e engrossa a lista de
variáveis que pesaram negativamente sobre o PIB (Produto Interno Bruto) do primeiro
trimestre, a ser divulgado no fim de maio.
A produção de março teve ligeira queda de 0,1% frente a fevereiro, informou o IBGE
nesta quinta-feira (3). A expectativa era de uma alta de 0,5%.
O desempenho frustrante se deveu especialmente ao recuo dos bens intermediários
(queda de 0,7% sobre fevereiro), que englobam as matérias-primas da indústria,
como minério de ferro e petróleo, celulose e açúcar.
Por outro lado, a Copa do Mundo favorece a fabricação de bens de consumo duráveis,
como aparelhos de TV, que subiram 1% ante fevereiro.
Com o dado de março, a produção está 15,3% abaixo do maior nível da série,
alcançado em maio de 2011.

Se a comparação do primeiro trimestre deste ano for feita com o trimestre
imediatamente anterior, a produção industrial ficou estagnada, segundo a
consultoria MCM.
Outro ponto de atenção é que o resultado ocorre após a indústria ter registrado forte
recuo na produção em janeiro (-2,2%). E do dado de fevereiro ter sido revisado de
uma alta de 0,4% para um pequeno avanço de 0,1%-- um quadro geral de redução
de ritmo na produção frente ao patamar positivo do final de 2017.
Ainda assim, a produção industrial fechou o primeiro trimestre com alta de 3,1% ante
igual período de 2017.
Em relação a março de 2017, a indústria cresceu 1,3%, com 11 meses de taxas
positivas nessa base de comparação. Em 12 meses, a alta é de 2,9%.
"Estamos longe de uma trajetória de maior consistência para a produção industrial.
Temos ainda um mercado de trabalho longe de absorver os desocupados e isso
atrapalha o consumo", disse o gerente da pesquisa no IBGE, André Macedo.
Após o dado da indústria, Thaís Zara, economista-chefe da consultoria Rosenberg
Associados, revisou levemente para baixo a alta esperada para o PIB do primeiro
trimestre (de 0,7% para 0,6%), e aguarda a divulgação da pesquisa do comércio e
dos serviços para finalizar a projeção.
A economista diz que o PIB continua mostrando sinais de recuperação, mas em ritmo
mais lento do que o inicialmente esperado.
Para a MCM Consultores, o resultado negativo para a produção industrial em março
mostra um processo oscilante de recuperação e impõe um viés de baixa para a
projeção no primeiro trimestre do ano.
Na mesma linha, o economista Álvaro Bandeira, da Modalmais, diz que os números
fracos da indústria comprometem o PIB do primeiro trimestre e alteram as projeções
para o crescimento da economia em 2018, que agora giram ao redor de 2,5%. Em
fevereiro, encostaram em 3%.
Pesquisa da consultoria IHS Markit mostra que a indústria brasileira seguiu perdendo
força no início do segundo trimestre e registrou o ritmo mais fraco de expansão em
três meses em meio ao enfraquecimento de novos pedidos.
Em 2017, a indústria registrou alta de 2,5%. Apenas dois meses do ano tiveram recuo
na produção.
Produção industrial começou 2018 em ritmo abaixo do fim de 2017, diz IBGE
04/05/2018 – Fonte: Tribuna PR
A queda de 0,1% na produção industrial em março ante fevereiro, na série com ajuste
sazonal, sugere que a indústria começou 2018 num ritmo abaixo do fim de 2017,
afirmou nesta quinta-feira, 3, o coordenador de Indústria do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). Mais cedo, o órgão divulgou os dados da Pesquisa
Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF).
“Em termos de ritmo da produção, a produção vem mostrando algum arrefecimento
na intensidade”, disse Macedo.

Para o pesquisador, o cenário de inflação controlada e alguma recuperação do mercado
de trabalho explicam a recuperação da indústria, mas a perda de ritmo estaria
relacionada a um desemprego ainda elevado.
“A consolidação do ritmo (de avanço) da produção está condicionada à melhora do
mercado interno”, disse Macedo.
Segundo o coordenador de Indústria do IBGE, os dados das médias móveis trimestrais
deixam claros a perda de ritmo neste início de ano.
O recuo de 0,7% na média móvel trimestral da produção industrial de março foi
registrado em 20 dos 26 ramos pesquisados pelo IBGE. É o menor índice de difusão
na ótica da média móvel trimestral desde outubro de 2016.
“Desde outubro de 2016 a gente não via um número tão reduzido de taxas móveis
trimestrais no positivo”, disse Macedo.
O pesquisador destacou que os dados confirmam a recuperação da indústria, mas
ressaltou que as perdas durante a recessão ainda estão longe de serem superadas.
Macedo lembrou que a alta de 3,1% na produção do primeiro trimestre, em relação a
igual período do ano anterior, foi a quinta seguida nessa base de comparação, mas
interrompeu longo período de queda.
“A sequência de cinco trimestres de alta interrompeu 11 trimestres de queda”, afirmou
Macedo. “A gente recuperou uma parte, mas ainda existe uma parte maior a ser
recuperada”, completou o pesquisador.
Desvalorização
É cedo para estimar qual será o efeito geral da desvalorização recente do real sobre o
ritmo de crescimento da produção industrial ao longo do ano, afirmou Macedo.
Segundo ele, a alta do dólar atinge a indústria de “forma diferenciada”, conforme o
ramo industrial. Há reflexos positivos sobre determinados segmentos industriais,
especialmente aqueles voltados à exportação, enquanto outras atividades podem ser
atingidas negativamente.
“Os efeitos vão precisar ser contrabalançados para entender melhor para onde
caminha a produção industrial”, afirmou Macedo. “Agora, todo tipo de incerteza traz
reflexos importantes sobre confiança para investimentos e consumo das famílias”,
ponderou.
Artigo: Novas tecnologias podem provocar saída de multinacionais do Brasil,
diz economista
04/05/2018 – Fonte: Granadero Guimarães /Folha de S. Paulo (publicado em 01-052018)
A quarta revolução industrial vai tirar o atrativo do custo baixo da mão de obra
brasileira para as empresas, pois as novas tecnologias têm permitido que elas
consigam “fazer mais do que antes, com menos pessoas, menos salários, menos dor
de cabeça”.
A afirmação é de José Pastore, 82, um dos maiores especialistas brasileiros em relação
do mundo do trabalho.
Segundo ele, há o risco de que muitas multinacionais deixem de ver vantagem em
operar no Brasil, que, além de permanecer longe da fronteira tecnológica, sofre com
precariedade educacional crônica e com excesso de burocracia.

“Muitas multinacionais começam a apresentar sinais de volta a seus países de origem.
E isso é um problema que preocupa bastante”, diz Pastore, que é presidente do
Conselho de Sustentabilidade da FecomercioSP, que promoveu recentemente o
seminário “Como será o trabalho do futuro à luz de novas tecnologias?”
Há um esforço para mensurar quantas vagas serão criadas e eliminadas na
esteira da quarta revolução industrial. Há um exagero nisso?
Acho que essa ansiedade é mundial, não há uma família do mundo que não pergunte:
“O que vai acontecer com emprego do meu filho, do meu neto, com a entrada de
tantos robôs no setor produtivo?”.
Na literatura, você vai encontrar resposta para tudo. Tem gosto para tudo. Você vai
ter autores de respeito dizendo que [a tecnologia] mais destrói do que cria, e vai ter
outros dizendo que mais cria do que destrói. E tem aqueles por quem tenho muita
admiração que dizem:
“A questão não é o que destrói e o que cria, o problema é o que é transformado”. A
grande maioria dos empregos e do trabalho certamente passará por muita
transformação em razão das mudanças tecnológicas. E isso aqui também tira o sono
da gente, porque a pergunta é: “Será que o país, a escola, a empresta estão
preparadas para fazer o ajuste?”.
Por que o senhor disse admirar os especialistas mais moderados nesse
debate?
Porque, olhando para os países, você vai encontrar casos como EUA, Japão e
Alemanha, que usam novas tecnologias em grande profusão e têm um nível de geração
de emprego admirável, desemprego baixíssimo. A literatura mostra que na Alemanha,
por exemplo, a velocidade de entrada de robôs é igual ao surgimento de novos
empregos. Os EUA estão com 4% de desemprego.
O Japão também. Então, essa questão de que só destrói não é verdadeira, acho que
há empregos que são destruídos e outros que são criados, mas tem a grande maioria
que se transforma. Então, eu tendo a ter simpatia por isso porque acho mais realista.
Há diversas projeções divergentes sobre o impacto da tecnologia sobre o
emprego. Isso tira credibilidade do debate e gera mais confusão do que
orientação?
Acho que as divergências que surgem só agravam a ansiedade que existe. Há muitas
estimativas diferentes, mas também estudos como o da OCDE (Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico, feito por pesquisadores da Áustria, que
dizem que a profissão não some. Então, quem é médico hoje vai continuar médico
daqui a 10 anos, 8 anos, mas o que ele vai fazer vai ser transformado.
Outros falam que não é questão de olhar para o saldo, vamos olhar o impacto que tem
na renda, que desiguala ou cria polarização porque destrói muitas atividades do meio
e preserva as pontas, as altamente especializadas e aquelas que não podem ser
robotizadas embaixo, que é o zelador, o garçom, a enfermeira, quem faz manutenção
de equipamentos. A questão da polarização é mais importante que olhar para o saldo,
porque demanda políticas específicas para lidar com suas consequências, como a
desigualdade de renda.
O senhor mencionou que as chamadas profissões do meio estão
desaparecendo. O que mais já se vê de transformação concreta?
Você vai ter mudança de funções de atividades a começar pela sua profissão de
jornalista. A sua profissão está cheia de novidade. Tem coisas de ponta hoje. É possível
escrever uma reportagem sem a participação do jornalista humano e isso tem sido
feito de forma intensiva.

Há advogados de ponta que fazem a petição deles em cima de um número
monumental de informações [levantadas por tecnologia] para fazer o melhor
argumento possível. Na medicina, há os médicos que confiam mais no diagnóstico feito
por robôs e big data do que no seu próprio. São transformações visíveis.
Isso também já é visto aqui no Brasil?
No campo industrial, a CNI (Confederação Nacional da Indústria) tem algumas
pesquisas mostrando que menos de 40% das indústrias brasileiras estão na quarta
revolução industrial. Ou seja, a grande maioria ainda não chegou lá. E as que estão,
entram lentamente. Algumas com mais velocidade, outras mais devagar. No setor de
serviços, a coisa é diferente. No financeiro, que é um dos principais do segmento, a
velocidade é espantosa, de automação e inteligência artificial.
Hoje nos EUA o ecommerce é responsável pelo dobro das vendas do que há seis, cinco
anos atrás e tem lojas fechando até na Quinta avenida porque ninguém tem interesse
em comprar em uma loja e às vezes não tem condições de pagar aluguel caro. Aqui
no Brasil também está acontecendo isso, a penetração do ecommerce é muito rápida
e certos produtos, como material de escritório, livros, música, são mais comprados no
ecommerce do que em lojas físicas.
O risco de que a atual revolução tecnológica aumente a desigualdade de renda
é concreto? Essa ameaça existe no Brasil?
Esse risco é concreto porque aumentou a diferença da remuneração do capital em
relação à remuneração do trabalho. A remuneração do capital agora está maior do que
a do trabalho porque as tecnologias dão saltos de produtividade fantásticos e acabam
dispensando certas habilidades humanas. Então, a remuneração do ser humano tende
a ser postergada ou reduzida em relação à remuneração do capital e isso gera
desigualdade. Gera desigualdade entre profissionais de vários tipos que são afetados
pela entrada de tecnologia.
Isso é uma coisa séria para o Brasil porque muitas multinacionais vêm para cá, assim
como para outros países em desenvolvimento, porque o trabalho ainda é barato.
Agora, com as novas tecnologias, o trabalho brasileiro, apesar de barato, se torna
muito caro, porque você consegue fazer muito mais do que antes, com menos pessoas,
menos salários, menos dor de cabeça.
Então muitas multinacionais começam a apresentar sinais de volta a seus países de
origem porque lá elas conseguem fazer mais quase sem trabalho, com muita
automação, além de estarem perto da logística e dos consumidores. E isso é um
problema que preocupa bastante.
O que diminuiria o risco de o Brasil perder esses investimentos? Se o Brasil tiver
condições tecnológicas de ficar na fronteira e pessoal qualificado, esse aqui é um
mercado consumidor bom também. Há muita chance de ter empresas prósperas aqui,
mas sabemos que há vários entraves nessa equação. A coisa é preocupante porque,
ao mudar a diferença de remuneração entre capital e trabalho, isso pode gerar muito
deslocamento de empresa ao longo do globo todo. Não digo que o risco é de
debandada maciça, mas uma debandada de muitas empresas.
O que o Brasil poderia estar fazendo?
Para enfrentar essa questão de desigualdade de renda, destruição de emprego,
transformação de trabalho etc., os países avançados, como EUA, Alemanha e Coreia
do Sul, possuem conselhos especializados na formulação de políticas especificas para
esse assunto.
Cingapura foi mais longe e, além do conselho, tem experiência prática na difusão do
ensinamento de novas tecnologias. Cingapura montou um Pronatec de exportação. E
vários países estão se apoiando em cursos rápidos, por meio de internet a distância,

para poder acompanhar a velocidade da mudança tecnológica. Então, o Brasil tem
muito a fazer nesse campo ainda.
No que tange à qualificação da mão de obra, não preciso dizer que nosso sistema
educacional tem uma precariedade crônica. As burocracias também estimulam a
automação, a inteligência artificial. Quando o empresário vê que é muito complicado,
ele fala “eu vou robotizar”.
Então, burocracia tributária, trabalhista, do ambiente instigam uma aceleração da
busca de proteção do negócio via automação. E a gente está fazendo pouco nesse
campo aqui. No campo tributário, Bill Gates acha que está na hora de pensar em
tributar os robôs.
E o que o senhor acha dessa discussão?
A tributação do robô é muito controvertida. No meu entender, tributar robô é inibir a
criatividade humana. Agora, por que é controvertida? Porque há um argumento. O Bill
Gates fala assim: “Olha, se você não quer inibir a criatividade humana, tributa o lucro
recorrente do uso das novas tecnologias e usa esse lucro para o sistema educacional”.
Outra discussão importante é sobre educação continuada, que é algo que dá certo. O
Japão e a Alemanha são dois casos de sucesso que permitem aos jovens acompanhar
a evolução tecnológica.
Em termos de formação, o que o senhor acha dessa discussão de novas
competências e habilidade?
Para acompanhar essa velocidade meteórica das novas tecnologias, me parece
fundamental ter uma boa educação geral. Saber fazer conta, escrever, ler, interpretar
e conhecer a lógica das ciências. Além disso, você precisa reconhecer as novas
habilidades, as novas exigências que estão mais ligadas ao mundo da produção. Mas
o que facilita a mobilidade de uma área para outra é a qualidade da educação básica,
porque é ela que permite aprender, se ajustar às novas exigências.
As mudanças que estão sendo discutidas na educação no Brasil nos fazem caminhar
nessa direção? Eu acho que está longe. Nós precisaríamos ter outros esquemas. Uma
coisa é você ensinar, outra é aprender. O Brasil está avançando na tarefa de ensinar.
Tem mais gente na escola, os métodos estão melhorando, o currículo etc. Mas
aprendizagem é o que você mede no Pisa [avaliação educacional], e o que você mede
no Pisa está deixando o Brasil muito mal na foto até o momento.
*
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Importações do País crescem em volume
04/05/2018 – Fonte: DCI
As compras do Brasil aumentaram 16% até abril, acima da valorização de 5,23% do
dólar sobre o real em igual período; consumo e investimento puxaram movimento

As importações brasileiras estão crescendo não somente em valor, como em
quantidade, indicando um momento de recuperação do investimento e do consumo
interno, avaliam especialistas ouvidos.
Entre janeiro e abril deste ano, as compras do Brasil avançaram 16% (para US$ 54,2
bilhões), contra iguais meses de 2017, bem acima da valorização de 5,23% do dólar
em relação ao real, no mesmo período, indicando acréscimo no volume de produtos
que entraram no País.
Algumas das importações que mais aumentaram no primeiro quadrimestre foram
aparelhos transmissores e receptores (+10,6%, para US$ 2,491 bilhões); óleos
combustíveis (+59,3%, para US$ 2,421 bilhões); peças de automóveis e tratores
(+29%, para US$ 2,103 bilhões); circuitos integrados e eletrônicos (+22,5%, para
US$ 1,585 bilhão); óleos bruto de petróleo (+82,5%, para US$ 1,335 bilhão);
automóveis (+66,3%, para US$ 1,317 bi); veículos de carga (+58,8% para US$ 681
milhões); instrumentos médicos (21,8%, a US$ 469 milhões), mostra o Ministério da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic).
Para o professor de economia da ESPM, Orlando Assunção Fernandes, o movimento
de expansão das importações reflete uma recuperação da atividade e dos
investimentos da indústria nacional, após três anos de queda. Ele ressalta o avanço
que tem ocorrido nas compras de bens de capital, como máquinas e equipamentos,
que cresceram 23,2% nos primeiros quatro meses do ano, contra igual período de
2017, para US$ 6 bilhões.
Fernandes lembra que a valorização do dólar em relação ao real, desde o mês passado,
ainda não teve impacto sobre a maioria dos produtos importados no primeiro
quadrimestre, uma vez que as encomendas das empresas costumam ser feitas com
antecedência (cerca de seis meses antes, em média).
“A alta das importações até abril está muito ligada à demanda interna e
especificamente ao crescimento da indústria”, complementa Fernandes, apontando
que o aumento das compras de produtos laminados de ferro e aço (+42,7%, para US$
479 milhões), partes de automóveis e tratores e veículos de cargas indicam elevação
da atividade industrial e atualização de equipamentos.
O professor de economia do Ibmec-SP, Walter Franco, por sua vez, lista outras
importações que sinalizam retomada de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF,
investimentos) no Brasil, como as de circuitos integrados e eletrônicos e máquinas
automáticas para processamento de dados (+ 37,9%, para US$ 436 milhões).

Gás natural e óleo bruto
Franco ressalta ainda que as entradas de óleos brutos de petróleo, combustíveis e gás
natural (+ 57,6%, para US$ 450 milhões) refletem expansão de consumo, tanto das
famílias, como de empresas, mas especialmente em relação a essas últimas. “As
companhias podem estar usando mais combustível para o funcionamento de
máquinas, equipamentos, geradores, entre outros”, afirma Franco. “Alta de
importação de combustível, petróleo e gás natural significa reaquecimento da
economia”, diz.
O professor do Ibmec pondera que a expansão do valor das compras desses insumos
também está relacionada com o aumento da cotação destes no mercado internacional.
Porém reforça que, como o crescimento das entradas foi bastante expressivo, acima
de 50%, ele também se explica pela recuperação da atividade.
Para Franco, a tendência para os próximos meses é de uma maior volatilidade do
câmbio. “Os importadores estarão mais suscetíveis às oscilações do dólar nos próximos
meses”, diz o professor, ressaltando que a moeda americana tende a se valorizar não
somente em relação à moeda nacional (em decorrência da turbulência das eleições),
como frente às moedas dos demais países, já que o capital dos EUA está mais atrativo
diante da alta dos juros.
Porém, ele lembra que o Banco Central (BC) pode intervir para amenizar a alta do
câmbio, como já fez ontem, ao realizar um leilão de até 8.900 contratos de swap
cambial.
Artigo: Futurologia: a quarta revolução industrial e a vitória definitiva do
capitalismo
04/05/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
A quarta revolução industrial ou industria 4.0 está ocorrendo com a sinergia
da evolução de várias tecnologias

Inicio o artigo citando a terceira lei de Arthur C. Clarke, “Qualquer ciência
suficientemente avançada é indistinguível de magia”, lembrando que muitas
tecnologias atuais foram consideradas absurdas no passado.
Eu sou do tipo que se diverte com exercícios de imaginação, principalmente levando
situações ao extremo, seja em cenários apocalípticos ou, como neste caso,
extremamente otimistas, já que sou um “anti-black mirror”, entusiasta das benesses
científicas e tecnológicas típicas do capitalismo. Reforço que é um mero devaneio e
pode haver exageros.
Vamos relembrar as revoluções industriais anteriores. A primeira foi o uso da água e
do vapor para criar motores, foi o início da automatização. A segunda foi a energia
elétrica, possibilitando diversos instrumentos e ferramentas, a terceira revolução foi o
transistor, que abriu portas para a informática.
A quarta revolução industrial ou industria 4.0 está ocorrendo com a sinergia da
evolução de várias tecnologias como a impressão em 3D, a evolução da inteligência
artificial, a internet, a robótica e os combustíveis sustentáveis.

Não demorou para os defensores do Estado altamente intervencionista alardear que
todos perderiam os empregos e aumentaria a famigerada desigualdade social –
lembrando sempre que o real problema é a pobreza e não a desigualdade.
Ora, o Estado serve para moderar situações como essa, há soluções para isso, como
reduzir a carga horária trabalhista o que multiplicaria as vagas, a criação de novas
profissões que só humanos possam fazer por outros humanos. O que dificulta a
superação desse possível aumento do desemprego é a economia fraca em
oportunidades e o baixo grau da qualificação dos trabalhadores no Brasil.
O que dificulta a superação desse possível aumento do desemprego é a economia fraca
em oportunidades e o baixo grau da qualificação dos trabalhadores
Por outro lado temos bens de consumo cada vez melhores e mais baratos. Inúmeros
projetos de código aberto (open source) estarão disponíveis para serem baixados na
internet e produzidos na sua residência com sua impressora 3D. Que tal imprimir as
peças de um carro esportivo genérico por uma fração irrisória do preço da indústria
automobilística convencional? A montagem das peças seria feita em empresas
especializadas, veja só uma nova profissão surgindo.
Bem, obviamente a evolução tecnológica não acaba aqui, posso arriscar alguns
palpites sobre a indústria 5.0.
Energia: ao que tudo indica, os novos reatores de fusão são o futuro da energia
abundante, limpa e sustentável. Essa incrível máquina mantém suspensa por campos
magnéticos (tokamak) uma estrela em miniatura. Ocorre o mesmo que no nosso Sol,
a fusão de hidrogênio em Hélio, sem o inconveniente lixo nuclear dos reatores de
fissão. O aparelho se sustenta com dez por cento da energia gerada, o restante é
energia livre e limpa para consumo. É o fim das crises energéticas.
Produção industrial: as nanofábricas vão substituir a impressão 3D, hoje é possível
manipular e posicionar átomos individuais, literalmente fabricando qualquer coisa,
inclusive alimentos e outras nanofábricas. Hoje o processo é caríssimo e lento, mas
com o avanço da inteligência artificial, essas máquinas vão produzir de forma
autônoma incessantemente projetos de código aberto.
Como a produção é feita átomo por átomo, a matéria-prima pode ser obtida do lixo, é
a reciclagem perfeita. Interessante citar também os metamateriais como carbino,
grafeno, aerogel e outros.
Computação quântica: computadores cada vez mais similares ao cérebro humano irão
adquirir inteligência artificial cada vez mais avançada, podendo até mesmo ganhar
senciência, similar a filmes de ficção. Essas máquinas poderão fazer todo o nosso
trabalho intelectual na produção, pesquisa científica, e talvez até atuando como
governo. Aguardo ansiosamente o meu PlayStation quântico.
Urbanismo: milagres da arquitetura vão surgir na forma de megaedifícios, verdadeiras
cidades verticais de quilômetros de altura, com shoppings, mercados, escolas, enfim
tudo o que uma cidade oferece dentro de cada edifício. Enquanto isso, a natureza se
recupera do lado externo.
Superadas essas dificuldades, podemos avaliar a colonização de outros planetas, se
não formos extintos antes disso. A Nasa já faz seus primeiros esboços de motores de
dobra que viajam muito mais rápido do que a luz. Em tempo, essa viagem não viola a
relatividade geral, visto que usa a tecnologia de deformação espacial, encurtando a
distância da viagem, em viagens tradicionais a velocidade da luz ainda é o limite.
E até a imortalidade parece possível com a reconstrução de telômeros, evitando a
senescência celular, causa do envelhecimento e morte naturais. Teremos máquinas
idênticas a humanos e humanos biônicos.

O fato inegável é que muitas mudanças vão continuar acontecendo em um ritmo cada
vez mais acelerado, cabe a nós determinar os limites dessa evolução tecnológica.
Nesse extremo, um ponto positivo poderia ser a extinção do dinheiro, ou pelo menos
a redução drástica da importância dele na sobrevivência digna do ser humano, visto
que as nanofábricas produzem literalmente de tudo. Talvez a única limitação financeira
seja por espaço físico, ainda assim será muito barato.
Talvez Marx não estivesse tão longe da verdade afinal quando afirmou que o
comunismo é o estágio mais avançado de uma sociedade, mas esse estágio só pode
ser alcançado por meios capitalistas em uma sociedade ultratecnológica, assim a
vitória do capitalismo como objetivo final não é a eterna multiplicação do dinheiro
mundial, mas a perda da importância deste na sobrevivência digna do cidadão médio.
Gustavo Reichenbach, formado em Processamento de Dados e Hotelaria, é
investidor autônomo da construção civil.
Brasil vê número de fusões e aquisições recuar em abril, diz TTR
04/05/2018 – Fonte: G1
No acumulado do ano, foram apurados 305 negócios, baixa de 14%; Estados
Unidos foi o país com o maior número de aquisições no mercado brasileiro.
As operações de fusão e aquisição ocorridas no Brasil registraram uma queda de
29,3% em abril em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo
com relatório mensal da Transactional Track Record (TTR), elaborado em parceria com
a LexisNexis e TozziniFreire Advogados.
Foram registradas 65 transações de fusão e aquisição no Brasil no mês passado.
Dessas operações, 28 tiveram seus valores revelados, somando R$ 21,2 bilhões, um
aumento de 193,8% ante 2017.
O destaque do mês, segundo a TTR, foi a conclusão da compra 88,5% da Cremer pela
CM Hospitalar, por R$ 506,7 milhões.
O segmento de tecnologia apresentou o maior número de transações em abril, 15 no
total, acompanhando o aumento de 50% das aquisições estrangeiras nos segmentos
de tecnologia e internet.
No setor de capital privado, o número de operações caiu 75%, para dois acordos
fechados, com um volume financeiro de R$ 28 milhões, queda de 94% ante mesma
etapa de 2017. Na parte de capital de risco, houve 19 transações, queda de 21%.
No acumulado do ano, foram apurados 305 negócios, baixa de 14% em relação aos
mesmos quatro meses de 2017. Deste total, 129 tiveram seus valores divulgados,
somando R$ 85,8 milhões, aumento de 48%.
O setor de tecnologia apresentou o maior número de negócios entre janeiro e abril.
Foram 68 operações, aumento de 10% na comparação com igual intervalo do ano
passado. O número de operações no segmento financeiro e de seguros ficou estável
na comparação anual, em segundo lugar no ranking do TTR, com 34 negócios.
Em terceiro lugar ficou saúde, higiene e estética, com 30 operações (-14%), seguida
pelo grupo consultoria, auditoria e engenharia – 23 operações, baixa de 28%.
Os Estados Unidos foi o país com o maior número de aquisições no mercado brasileiro,
com 25 operações, e o Japão ficou em primeiro lugar em termos de valores investidos
em empresas brasileiras, com um aporte total de R$ 3,8 bilhões.

O valor foi puxado pela compra da fabricante de compressores Embraco, que pertencia
à fabricante de eletrodomésticos Whirlpool, por US$ 1 bilhão.
A China e a Suíça também ultrapassaram a marca de R$ 1 bilhão em investimentos,
aportando R$ 1,9 bilhões e R$ 1,3 bilhões, respectivamente.
No ranking de assessores financeiros por valor de transações, considerando os quatro
primeiros meses do ano, o líder foi o BTG Pactual (R$ 52 bilhões), seguido por Riza
Capital (R$ 42 bilhões) e Morgan Stanley (R$ 40 bilhões).
O líder entre os assessores jurídicos é o escritório Cescon, Barrieu Flesch & Barreto
Advogados (R$ 46,6 bilhões), seguido por Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e
Quiroga Advogados (R$ 42,3 bilhões) e TozziniFreire Advogados (R$ 38,7 bilhões).
Com 5,4 milhões de empresas com dívidas em atraso, inadimplência segue
em nível recorde
04/05/2018 – Fonte: G1
Em março, montante das dívidas das empresas alcançou R$ 124,1 bilhões,
segundo Serasa. Setor de serviços é o detém o maior número de CNPJs
negativados.
O número de empresas inadimplentes permaneceu em nível recorde em março, com
o setor de Serviços reunindo a maior quantidade de CNPJs negativados, segundo
pesquisa da consultoria especializada em informações de crédito Serasa Experian.
Em março, cerca de 5,4 milhões de empresas estavam inadimplentes, um aumento de
9,3% em relação a março de 2017, quando 5 milhões de CNPJs acusavam dívidas em
atraso. O nível recorde foi atingido em janeiro e desde então ficou estável. Mas
encerrou o 1º trimestre sem dar sinais de recuo.
Empresas inadimplentes
em milhões
Fonte: Serasa Experian

Já o montante alcançado pelas dívidas das empresas passou de R$ 123,7 bilhões em
fevereiro para R$ 124,1 bilhões em março. Há 1 ano, o valor devido estava em R$
116,4 bilhões.
Inadimplência por setores
Na análise por setores, as empresas de serviços concentram o maior número de CNPJs
negativados, com 47,7% do total, aumento de 1,2 ponto percentual em relação a
março de 2017.

Na sequência, estão as empresas do comércio com 42,8%. Já as indústrias
representam 8,5% das inadimplentes, queda de 0,2 ponto percentual na comparação
ano a ano.
Apesar do nível recorde de empresas com dívidas em atraso, a Serasa Experian avalia
que o fato do indicador ter ficado estável neste começo de 2018 pode ser um sinal de
proximidade do fim do ciclo de alta da inadimplência das empresas.
"O crescimento econômico maior neste ano e mais disseminado entre os diversos
setores e não apenas concentrado na agropecuária como foi em 2017, e a continuidade
da queda das taxas de juros, facilitando a renegociação das dívidas, tendem a
colaborar na estabilização do nível de inadimplência das empresas", destaca a Serasa
no estudo.
Câmbio é o principal receio das importadoras
04/05/2018 – Fonte: DCI
Dólar acima dos R$ 3,50 ameaça as projeções das marcas de veículos importados, que
projetam alta de 34% das vendas em 2018 se o patamar da moeda norte-americana
não tiver grandes saltos

As vendas de veículos importados devem crescer cerca de 34% neste ano, porém,
tudo depende do câmbio voltar ao patamar de cerca de R$ 3,35. Se o dólar se mantiver
no nível atual, os números do setor devem ser revistos.
Segundo o presidente da Associação Brasileira das Empresas Importadoras e
Fabricantes de Veículos Automotores (Abeifa), José Luiz Gandini, o câmbio é a maior
preocupação dos importadores atualmente. “Os economistas projetam que o dólar vai
fechar o ano em R$ 3,35, mas as empresas fecham negócios no curto prazo. Enquanto
a moeda norte-americana estiver tão alta, nenhuma marca vai conseguir manter
preços. Reajustes serão necessários”, afirma.
O cenário pode ficar ainda pior, porque o executivo avalia que a depreciação do real
será o principal impacto da guerra comercial entre Estados Unidos e China para os
importadores de automóveis. “Se os EUA aumentam as tarifas sobre produtos
chineses, é normal que haja um aumento da inflação por lá, o que vai pressionar o
Federal Reserve a elevar mais os juros. A consequência disso deve ser uma valorização
do dólar frente às outras moedas”, prevê. “Não há um associado da Abeifa dormindo
tranquilo com o dólar nesta trajetória.”
Apesar disso, Gandini entende que não será necessário rever as previsões ainda,
porque não há nada definido e as empresas do setor ainda torcem para uma reversão
dos fatores que levaram à apreciação da moeda norte-americana.

A Abeifa espera que as vendas de carros importados cheguem a 40 mil unidades em
2018, um crescimento de 34,45% em relação aos 29,7 mil veículos vendidos em 2017.
Em termos de participação no mercado, a associação não espera mais do que 1,7%
dentro das vendas totais no País.
Rota 2030
Gandini disse ontem que o programa Rota 2030 poderia sair nesta sexta-feira (04),
após reunião entre o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC),
Marcos Jorge, e o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, para definir uma pauta
a ser acertada com o Ministério da Fazenda e posteriormente sancionada pelo
presidente Michel Temer.
“O principal ponto para nós é a previsibilidade. Não podemos ser pegos de surpresa
como ocorreu em 2011”, destaca o presidente da Abeifa. Naquele ano, foi criado o
programa Inovar-Auto, que estabeleceu cotas de importação para as marcas sem
fábrica no Brasil e colocou uma sobretaxa de 30 pontos do Imposto Sobre Produtos
Industrializados (IPI) para veículos importados.
No ano passado, a Organização Mundial do Comércio (OMC) chegou, inclusive, a
condenar o Inovar-Auto, por entender que o programa feria as leis de livre comércio.
“O Rota 2030 é bem melhor que o Inovar-Auto, porque acabaram as travas. As marcas
tinham uma cota limitada a 400 unidades por mês, o que prejudicou muitos
empresários. A minha [Kia Motors] vendia 80 mil unidades por ano e a cota era de 4,8
mil, ou seja, 5% do que foi vendido. Isso causou o fechamento de 90 concessionárias
no Brasil e vários grupos quebraram, mas isso é algo que está no passado”,
complementa Gandini.
No primeiro quadrimestre de 2018, foram licenciadas 11,7 mil unidades importadas,
uma alta de 43,9% sobre 2017.
Arrecadação das entidades de trabalhadores com imposto sindical diminui
80% em 2018
04/05/2018 – Fonte: Valor Econômico
Dados preliminares da arrecadação com o imposto sindical indicam que as entidades
representativas dos trabalhadores perderam, em média, quase 80% de suas receitas
em comparação com o ano passado, mostra relatório do Ministério do Trabalho e
Emprego obtido com exclusividade pelo Valor. O quadro tem preocupado sindicalistas.
Queda parecida já tinha sido observada com o imposto patronal, recolhido em janeiro
das empresas e em fevereiro dos autônomos e profissionais liberais, e agora chegou
aos cofres dos sindicatos, federações, confederações e centrais que representam os
trabalhadores. A reforma trabalhista, em vigor desde 11 de novembro, tornou as
contribuições facultativas.

Como consequência, as entidades têm cortado funcionários, devolvido imóveis
alugados, diminuído as mobilizações e passado a cobrar por serviços antes gratuitos
a todos os trabalhadores, como a homologação da rescisão contratual - que, pela
reforma, não é mais obrigatória que seja feita com auxílio dos sindicatos - e assistência
jurídica.
O número ainda é preliminar, porque o recolhimento da contribuição sindical laboral
ocorre em março (equivalente a um dia de salário por ano), mas as empresas têm até
o fim de abril para repassarem os valores.
No ano passado, quando o imposto era obrigatório, as entidades que representam os
trabalhadores tinham recebido R$ 170 milhões até março. Agora, ficaram com R$ 34,6
milhões, queda de 79,6%.
O relatório foi repassado pela Subsecretaria de Orçamento e Administração do
Ministério do Trabalho para integrantes do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (Codefat) e ainda não engloba os repasses de abril, mas confirmou-se
a tendência de queda já verificada nas entidades patronais.
Presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas
do Estado de São Paulo e primeiro-secretário da Força Sindical, Sergio Leite ressalta
que o número é preliminar, mas que as centrais esperam chegar a 20% da arrecadação
do ano passado, na linha das entidades que representam as empresas.
"Se fosse fazer a avaliação de ontem, estaria lascado, entrou [até março] 4,6% do
que recebemos de imposto em 2017."
As centrais sindicais, como a Força, ficaram, em média, com 20,7% da receita de igual
período do ano anterior, de R$ 13 milhões. Em 2018, as seis centrais com direito a
receberem parcela do imposto receberam R$ 2,7 milhões até março. A Força foi uma
das que teve menor perda: ficou com 31% do recebido na comparação entre os dois
anos.
A entidade com maior perda foi a CUT, que recolheu em março deste ano R$ 578,2
mil, ante R$ 4,4 milhões no mesmo mês do ano passado - redução de quase 87%, ou
13,2% do montante obtido em 2017.
Procurada pelo Valor, a CUT não tinha ontem nenhum porta-voz disponível para
comentar o assunto, mas, segundo a assessoria da entidade, os dados até março são
ainda muito preliminares e representam, normalmente, cerca de 20% do total
arrecadado no ano.
Para Adilson Araújo, presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do
Brasil (CTB), o fim da obrigatoriedade do imposto sindical precisa ser contestado.
O montante recebido pela CTB diminuiu 63,4% entre março de 2017 e março de 2018,
para R$ 277 mil. A entidade lançou recentemente uma campanha de sindicalização
para tentar elevar as contribuições voluntárias.
"Estamos no chão de fábrica para conscientizar que a sobrevivência depende de apoio
dos trabalhadores", diz Araújo. Com a folha de pagamento reduzida, a central já não
pode mais fazer ajustes nessa frente, afirma. "Estamos nos adaptando a essa nova
realidade, mas os sindicatos precisam sim da contribuição para sobreviver.
Para a Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB) - cujas receitas encolheram 80,5% até
março, para R$ 557 mil - o impacto da perda é "muito forte", diz Antonio Neto,
presidente da entidade.
Até março, afirma, o valor recolhido é, em grande parte, oriundo de contribuições de
sindicatos de profissionais liberais. "Isso já nos deu um susto muito grande." A

expectativa é que arrecadação após o terceiro mês do ano, com maior participação de
categorias celetistas, mostre alguma melhora, avalia.
Embora o número de março indique um cenário, o valor ainda pode aumentar ou
despencar com os repasses de abril.
Em 2017, o imposto sindical para as entidades de trabalhadores somou R$ 806,7
milhões ao longo do ano - até março, cerca 20% desse total havia entrado nos cofres
dessas organizações.
Justiça do Trabalho pode acabar se juízes se opuserem à reforma, diz Ives
Gandra
04/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Ex-presidente do TST elogia mudança na lei trabalhista e é homenageado por
patronal

Para Ives Gandra Martins Filho, ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), a
insegurança jurídica após a reforma trabalhista é criada por juízes que não aceitaram
a nova lei.
“Se esses magistrados continuarem se opondo à modernização das leis trabalhistas,
eu temo pela Justiça do Trabalho. De hoje para amanhã, podem acabar com [a
instituição]”, disse Ives Gandra em um evento em São Paulo, nesta quinta-feira (3).
A Anamatra (Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho), por
exemplo, se opôs à nova lei. Para Gandra Filho, que deixou o posto de presidente do
TST em fevereiro deste ano, esse movimento é um “suicídio institucional”.
Ele elogiou os efeitos positivos do que chamou de “modernização das leis trabalhistas”.
Como o trabalhador que perde a causa hoje pode ser condenado a pagar honorários
ao advogado da empresa e custas processuais, o número de pedidos caiu, segundo o
ministro.
Entre dezembro e fevereiro de 2018, as varas da Justiça do Trabalho receberam 48,3%
menos ações em relação ao mesmo período do ano anterior. “Não é a reforma que
está gerando insegurança, são os juízes que não querem aplicá-la”, diz Gandra Filho.
“Estamos colhendo frutos hoje em termos de celeridade. A minha mensagem é de
esperança. Esse período de turbulência vai passar”, afirmou.
O magistrado recebeu uma homenagem da Unecs (União Nacional de Entidades do
Comércio e Serviços), que representa entidades patronais e organizou o evento sobre
reforma trabalhista.
“Se [Gandra Filho] não estivesse ocupando a presidência do TST, essa reforma não
sairia. É a pessoa certa no lugar certo”, disse o deputado federal Efraim Filho (DEM),
que também estava presente.

"São dois feras que mudaram o Brasil", diz Paulo Solmucci, presidente da Unecs, sobre
Gandra Filho e o deputado federal Rogério Marinho (PSDB), relator da reforma
trabalhista.
MEDIDA PROVISÓRIA
A medida provisória que regulamentava 17 pontos da reforma trabalhista caiu em 23
de abril, gerando indefinição sobre a contribuição previdenciária de trabalhadores
intermitentes e sobre se a reforma vale para contratos firmados antes de a nova lei
entrar em vigor, em novembro.
Gandra Filho discorda que haja insegurança jurídica nesses pontos, mesmo sem a MP.
“Estava claríssimo que [a nova lei] valia para todos os contratos. A MP não mudou
nada, só vinha para esclarecer.”
O governo planeja encaminhar um projeto de lei para dificultar a atuação de grávidas
e lactantes em ambiente insalubre, tornar a indenização por danos morais proporcional
ao teto do INSS (e não ao salário) e a taxar o bônus trabalhista, alguns dos temas que
a MP abordava.
A Casa Civil elabora, também, um decreto, que pode regulamentar pontos como a
contribuição previdenciária do intermitente, mas não alterar o conteúdo da lei.
O relator da reforma, o deputado federal Rogério Marinho, defende que o projeto de
lei é desnecessário.
"Sempre fui contra a medida provisória, acho que gerou uma insegurança jurídica
desnecessária. Mas foi um compromisso do governo com a sua base."
Marinho diz que a lei da reforma trabalhista é suficiente da maneira que foi aprovada
pelo Senado. "Só falta regulamentar, mas mudar, nada."
Juízes vão ter que se adequar à reforma trabalhista, diz relator
04/05/2018 – Fonte: R7
Evento contou com o apoio da Superintendência Regional do Trabalho do Paraná
A Superintendência Regional do Trabalho do Paraná (SRT-PR), por meio da Seção de
Economia Solidária, apoiou e participou, na última semana, da II Conferência Municipal
de Economia Popular Solidária em Curitiba.
A economia solidária é um jeito diferente de produzir, vender, comprar e trocar o que
é preciso para viver. Enquanto na economia convencional existe a separação entre os
donos do negócio e os empregados, na economia solidária os próprios trabalhadores
também são donos. São eles que tomam as decisões de como tocar o negócio, dividir
o trabalho e repartir os resultados.
O professor e economista Paul Singer foi homenageado por diversas durante a
conferência. Ele faleceu este ano, e seu nome foi destaque nas pesquisas sobre
economia solidária, no trato da forma de produção, consumo e distribuição de riqueza
centrada na valorização do ser humano.
Singer publicou vários livros sobre o tema e é referência para estudos sobre
desenvolvimento local. Sua atuação no Brasil e sua produção intelectual lhe renderam
a honraria de Grande Ordem do Mérito da República da Áustria, recebida em 2009.
O superintendente regional do Trabalho do Paraná, Paulo Alberto Kroneis, lembrou a
todos os presentes sobre como é importante continuar a propiciar o diálogo entre os
representantes governamentais e a sociedade, e continuar a desenvolver prioridades
voltadas ao desenvolvimento da política pública voltada à Economia Solidária.

Durante a conferência, foram desenvolvidas várias dinâmicas como a leitura e
aprovação do regimento da conferência, palestras, debates, balanço sobre políticas
públicas da EcoSol, trabalhos em grupo, plenária para apreciação das propostas dos
grupos e dinâmica de eleição.
Regina Eliana de Figueiredo, chefe do Setor de Economia Solidária da SRT-PR,
salientou que esta conferência teve o objetivo de debater e propor as diretrizes de
fomento à economia solidária e criar um conselho municipal, para promover o
conhecimento mútuo e a articulação dos poderes públicos, das organizações e dos
trabalhadores que constroem a área em Curitiba.
“Queremos contribuir para o desenvolvimento da economia solidária no estado
considerando o atual contexto socioeconômico, político, cultural e ambiental, para
alcançarmos assim o seu propósito, que é a geração de renda e de oportunidades”,
disse.
Reforma trabalhista apresenta efeitos importantes em 150 dias, diz TST
04/05/2018 – Fonte: Granadero e Guimarães Advogados Associados
Prestes a completar 150 dias em vigor, a reforma trabalhista já apresenta efeitos
positivos e importantes em diferentes esferas, afirmou nesta tarde de quinta-feira (3),
o ministro Ives Gandra Filho, do Tribunal Superior do Trabalho (TST). “Apesar das
resistências, é possível identificar os efeitos da reforma trabalhista em quatro eixos
diferentes: a flexibilização das relações de trabalho; o suprimento de lacunas na
legislação anterior; a simplificação do processo trabalhista; e o início de um processo
de reforma sindical”, pontuou.
A declaração de Gandra Filho foi feita em evento sobre a reforma trabalhista,
promovido pela União Nacional das Entidades de Comércio e Serviços (Unecs), que
também contou com a participação do relator da reforma na Câmara, deputado
Rogério Marinho (PSDB-RN).
O “início” da reforma sindical, explicou o ministro do TST, se dá justamente pelo fim
da contribuição sindical obrigatória, determinada pela nova legislação trabalhista.
“Havia alguma coisa muito errada no Brasil. Como é possível haver mais de 17 mil
sindicatos no País, quando nos Estados Unidos o número chega à casa dos 190? Na
Argentina, são cerca de 90 sindicatos”, ressaltou Gandra Filho.
O relator da reforma na Câmara corroborou: “Dados indicam uma retração de 80% da
receita de sindicatos”, disse Marinho, citando uma “aglutinação dos sindicatos” após a
reforma. O ministro do TST lembrou ainda que já existem 15 Ações Diretas de
Inconstitucionalidade (ADI) no Supremo Tribunal Federal (STF) questionando a
legalidade do dispositivo que veda o recolhimento obrigatório da contribuição pelas
empresas.
No mercado trabalho, a principal contribuição da reforma, na opinião de Gandra Filho,
é a flexibilização das relações. “A reforma veio prestigiar a negociação coletiva, tornou
mais flexível a relação entre patrões e empregados”, disse, explicando que as regras
antigas, “mais engessadas”, muitas vezes impunham prejuízos aos trabalhadores,
especialmente em momentos de crise.
Já Marinho refutou críticas de que a reforma trabalhista não impulsionou as
contratações no mercado de trabalho e citou dados do Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged) para reforçar seu argumento. “Houve muita desinformação
sobre o último resultado do Caged, muitas pessoas apontaram para o aumento da taxa
de desemprego em relação ao último trimestre de 2017, mas não levou em conta a
sazonalidade do mercado de trabalho”, afirmou. Dados do IBGE, divulgados na semana

passada, mostram que a taxa de desocupação no primeiro trimestre de 2018 recuou
para 13,1%, de 13,7% verificada no período equivalente do ano anterior.
Pelo lado da legislação, o ex-presidente do TST afirmou que a reforma trabalhista
cumpriu o papel de suprir “lacunas” que a antiga CLT apresentava, diante do
surgimento de novas tecnologias e novas formas de trabalho. “Passamos a reconhecer
o teletrabalho, o trabalho intermitente, a terceirização – antes, uma súmula do TST
era o único marco regulatório sobre o tema”, ponderou.
Já no âmbito jurídico, Gandra Filho citou a expressiva redução do número de ações e
explicou que os pedidos passaram a ser menos “aventureiros”. “A racionalização dos
processos foi um dos maiores gols marcados pela reforma trabalhista”, disse.
“Parabenizo o relator Rogério Marinho pelo discernimento que teve ao reconhecer que
as pessoas têm de ser responsáveis pelos próprios atos. Antes, no pior dos panoramas,
o trabalhador corria o risco de não ganhar nada”, afirmou. “Hoje, já se vê o impacto
nos pedidos, que estão mais racionais.”
Dados apresentados pelo deputado Marinho confirmam a redução e revelam uma
queda de 50% do número de ações na Justiça do Trabalho, com queda média de 58%
no número de pedidos nas ações. “No direito processual, não se pode dizer que a
reforma não é um sucesso. Os dispositivos da reforma contribuíram para reduzir aquilo
que chamamos de litigância aventureira e esperamos que esta tendência continue ao
longo do ano”, declarou.
Por outro lado, Marinho criticou duramente associações de magistrados que se
posicionaram contra a reforma trabalhista. “Está uma grande confusão no Brasil sobre
a separação dos Poderes”, afirmou. “É importante verificar o grau de legitimidade de
cada uma das instituições, pois elas causam um pânico ao dizer que não vão
implementar a reforma, mas na realidade sequer têm legitimidade para decidir. Ora,
quem vai dirimir os impasses sobre a reforma será o STF.”
Após reforma, número de novas ações trabalhistas cai quase 45% no 1º
trimestre
04/05/2018 – Fonte: G1
Segundo o TST, foram ajuizadas 355.178 ações entre janeiro e março deste
ano.
Mais de cinco meses após a reforma trabalhista entrar em vigor, o número de novas
reclamações abertas nas varas do trabalho caiu consideravelmente, mostrou um
levantamento feito pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).
Entre janeiro e março, a quantidade de novos processos trabalhistas despencou
44,79%. Segundo o TST, foram ajuizadas 355.178 ações no primeiro trimestre deste
ano, contra 643.404 no mesmo período de 2017. A reforma entrou em vigor no dia 11
de novembro.

Número de processos trabalhistas no Brasil
Casos novos abertos por mês, em milhares
Fonte: TST

Em relação ao número de pedidos (que abrangem todo tipo de indenização dentro de
uma ação), também houve uma queda expressiva. Eles passaram de 3,9 milhões no
primeiro trimestre de 2017 para 1,6 milhão nos três primeiros meses do ano.
Esta redução ocorreu, em grande parte, nos pedidos de danos morais, disse nesta
quinta-feira (3), em São Paulo, o ministro do TST, Ives Gandra Martins Filho, que
presidiu a corte quando a reforma foi aprovada.
Segundo ele, a nova lei trabalhista também reduziu o tempo de duração dos processos
e os valores pedidos nas ações. Ele calculou que o número de queixas judiciais tem
variado, por estado, entre 50% e 70% da quantidade de ações abertas antes da
reforma.
"Houve uma reação da sociedade a aquilo que estava sendo um protecionismo cada
vez maior em detrimento do trabalhador", disse o ministro.
Nos meses de dezembro e janeiro, houve uma queda acentuada no número de
processos trabalhistas, acentuado pelo aumento expressivo de novos casos em
novembro, nos dias que antecederam a nova lei, segundo o TST.
Regulamentação do trabalho em sistema 'home care' é defendida em
audiência
04/05/2018 – Fonte: Senado Notícias

As atividades dos auxiliares e técnicos em enfermagem que trabalham em
cooperativas e no sistema home care (cuidado domiciliar) podem ser regulamentadas.
Projeto de lei com esse objetivo será apresentado pelo senador Hélio José (Pros-DF).
Ele anunciou a iniciativa durante audiência pública realizada nesta quinta-feira (3) pela
Comissão de Assuntos Sociais (CAS).
Durante o debate, foram discutidos problemas na organização dessas cooperativas
como irregularidades na contratação dos profissionais que prestam serviços
domiciliares. Jornadas semanais de mais de 70 horas, remunerações baixas e plantões
sucessivos são outros problemas apontados pelos cooperados.
— Estamos buscando qualidade de vida para o profissional e para as pessoas que estão
sob seus cuidados. Não temos piso salarial nem carga horaria definida por lei. Custos
com home care são menores do que os custos hospitalares, mas isso não significa que
devemos ter baixos salários. Receber R$ 70 por um plantão é uma vergonha — criticou
José Gilmar de Souza Júnior, do Conselho Federal de Enfermagem.
Debatedores também relataram ser comum a existência de “coopergatos”, falsas
cooperativas que funcionam como as empresas em geral. De acordo com o presidente
da Federação Brasileira dos Profissionais da Enfermagem, Jorge Vianna, essas
empresas fazem a intermediação de mão de obra e ficam com o lucro da atividade:
— Existem cooperativas que são empresas e tratam os trabalhadores como
empregados, mas não dão os direitos aos trabalhadores. São empresários travestidos
de cooperativa — denunciou.
Segundo Jorge Vianna, a regulamentação da atividade trará tranquilidade para
cooperados e pacientes. Ele ressaltou que a Lei 12.690/2012, que trata do

funcionamento das Cooperativas de Trabalho, não inclui as cooperativas de assistência
à saúde.
Carla de Souza, da Organização das Cooperativas Brasileiras, admitiu que podem
existir cooperativas que estão descumprindo a lei, mas registrou que a adesão a elas
é voluntária. Ela pediu que os cooperados denunciem irregularidades como a falta de
participação na tomada de decisões ou distorções na distribuição dos recursos:
— Em nada nos interessa relatos de cooperativas que não estão fornecendo condições
de trabalho — disse.
Ana Paula Schiavone, diretora de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde do
Ministério da Saúde, e Luis Carlos Barbosa, secretário de Relações do Trabalho do
Ministério do Trabalho, garantiram apoio à regulamentação:
— Assim como o Ministério da Saúde, seremos parceiros para buscarmos uma solução
e um entendimento que resolva o problema — disse Barbosa.
Grupo de trabalho
Segundo Hélio José, todos que participaram da audiência poderão contribuir com
sugestões para o novo marco legal. Ele informou que organizará um grupo de trabalho
para preparar o texto:
— Daqui pode sair uma proposição importante para regulamentar essa aflição de quem
hoje está nessa situação fragilizada de trabalho em home care — disse o senador.
‘Reformas na América Latina são truncadas’, diz economista
04/05/2018 – Fonte: Tribuna PR
A recente desvalorização do real é uma “reação retardada” do mercado ao
reconhecimento de que a recuperação brasileira não é tão sólida quanto aparentava e
à percepção de que o impacto de conflitos comerciais entre EUA, China e União
Europeia poderão ser maiores do que o esperado, avalia a economista e colunista do
O Estado de S. Paulo Monica de Bolle.
No dia 1.º de julho, Monica se tornará a primeira brasileira a assumir a chefia dos
Programas de América Latina e de Mercados Emergentes da Escola de Estudos
Internacionais Avançados (Sais, na sigla em inglês) da Universidade Johns Hopkins,
uma das melhores dos EUA.
Em sua avaliação, a situação no Brasil é agravada pela expectativa de alta dos juros
americanos e pela grande incerteza em torno do cenário eleitoral brasileiro, que
impede qualquer projeção sobre o que acontecerá em outubro. O cenário indica que a
atual turbulência deve permanecer pelos próximos meses.
“A tendência é que os problemas fiscais continuem até que alguém os resolva e que
os problemas externos também continuem até que a administração Donald Trump
mude de ideia. E, por enquanto, não vejo sua administração mudar de ideia”, disse
Monica, que continuará no Peterson Institute for International Economics.
Apesar de cada país da região ter problemas específicos, a economista afirmou que
um traço comum explica as baixas taxas de crescimento registradas desde a queda do
preço das commodities: “Salvo talvez o Chile, a América Latina é uma região de
reformas truncadas. A região passou o último meio século tentando fazer reformas,
sem conseguir concluí-las.”
A crise atual na Argentina é motivada em parte pela incerteza em relação ao futuro de
reformas, entre as quais a da Previdência, avaliou. “Os argentinos estão começando a

ficar cansados do gradualismo. Eles querem ver resultados rápidos e os resultados não
estão vindo ou estão vindo de forma lenta.” Segundo ela, o presidente Mauricio Macri
avançou muito na agenda de reformas, mas é grande a lista das que não foram
implementadas.
No próximo ano, ele enfrentará uma eleição “complicada”, na qual será pressionado
por resultados. Apesar da turbulência atual, Monica não acredita que o país vizinho
enfrentará uma crise semelhante à de 2001, quando declarou uma das maiores
moratórias da história. A principal razão de sua avaliação é o fato de que o grau de
endividamento público do país é muito menor hoje do que há quase duas décadas.
“O problema que está no horizonte é para que lado a Argentina vai em 2019: vai para
o lado da continuidade das reformas, que são difíceis, são lentas e não trazem
resultados imediatos – o que seria a reeleição do Macri – ou vai truncar tudo e vai
para outro caminho?”, pergunta.
Monica discorda da avaliação de que o Brasil e outros exportadores de commodities
da região poderão se beneficiar de uma eventual guerra comercial entre EUA, China e
União Europeia. Apesar de alguns setores serem favorecidos, como os exportadores
de soja, o impacto líquido seria negativo.
“Nós teremos os três eixos mais importantes da economia mundial, que são os três
parceiros mais importantes da América Latina, brigando entre si”, disse. “É difícil ver
ganhos para a região.”
Paulo Rocha critica reforma trabalhista
04/05/2018 – Fonte: Senado Notícias

O trabalhador brasileiro não teve o que comemorar no último Dia 1º de Maio. A opinião
é do senador Paulo Rocha (PT-PA), que criticou nesta quinta-feira (3) em Plenário a
aprovação da reforma trabalhista (Lei nº 13.467) sancionada em julho de 2017 pelo
presidente Michel Temer. De acordo com o parlamentar, as alterações na Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT) provocaram desemprego e redução de salários.
Paulo Rocha condenou pontos da reforma. Entre eles, a possibilidade de que gestantes
atuem em locais insalubres e a previsão de multa para trabalhadores que faltem a
audiências na Justiça do Trabalho.
— A classe trabalhadora foi exposta a mais uma série de desmontes de direitos
conquistados com suor e sangue. A desfaçatez e a hipocrisia não têm limites.
Argumentou-se que a reforma trabalhista seria boa para os trabalhadores, que
ampliaria o emprego e as possibilidades de renda.
A realidade mostra o contrário: o total de trabalhadores com carteira assinada no setor
privado caiu ao menor patamar já registrado nas pesquisas — afirmou Paulo Rocha.

Valdir Raupp destaca sanção de lei em favor de microempresas
04/05/2018 – Fonte: Senado Notícias

O senador Valdir Raupp (PMDB-RO) destacou nesta quarta-feira (2) em Plenário a
importância, para as micros e pequenas empresas, da Lei Complementar 162,
sancionada em 6 de abril de 2018, que cria condições facilitadas para o parcelamento
de débitos tributários vencidos até novembro de 2017.
— O apoio às micro e pequenas empresas é uma estratégia acertada, porque permite
a recuperação de bons níveis de emprego e como resultado a retomada da
prosperidade econômica — declarou.
Raupp destacou que estas empresas geram 52% dos postos de trabalho no setor
privado e constituem um verdadeiro termômetro da economia, que vai mal quando
elas enfrentam problemas.
Ex-presidente da Volks é indiciado nos EUA no caso da fraude do diesel
04/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
O ex-presidente-executivo da Volkswagen foi indicado por acusações de fraude nos
Estados Unidos devido aos anos de esforços da montadora de automóveis para
manipular os resultados de testes com seus veículos diesel, fingindo que estes
respeitavam os padrões federais americanos para a emissão de poluentes.
O executivo, Martin Winterkorn, é um dos seis executivos da Volkswagen indiciados
em um caso federal americano anunciado nesta quinta-feira (3) em um tribunal federal
de primeira instância em Detroit.

Os seis estão sendo acusados de conspirar para fraudar o governo dos Estados Unidos
quanto à aplicação dos padrões de emissões de poluentes estabelecidos pela Lei do Ar
Limpo. Eles também estão sendo acusados de fraude telegráfica e de violação direta
da Lei do Ar Limpo.
A empresa prestou declarações falsas e omitiu informações relevantes, como parte de
um esquema cujo objetivo era "enriquecer indevidamente a Volkswagen e os
executivos mesmos", de acordo com o indiciamento.
No ano passado, a Volkswagen tentou deixar o escândalo para trás nos Estados
Unidos, aceitando um acordo em que se admitia culpada por acusações criminais de
que havia importado ao país quase 600 mil veículos equipados com dispositivos que
os ajudavam a desrespeitar os padrões americanos de emissão de poluentes.

A empresa pagou penalidades em valor de US$ 4,3 bilhões e foi colocada por três anos
sob observação de um monitor que fiscalizará seu cumprimento de normas éticas e
regulatórias.
Oliver Schmidt, que foi executivo da Volkswagen no Michigan, foi sentenciado em
dezembro a sete anos de prisão por seu papel no esquema, que maculou a reputação
da companhia e lhe custou mais de US$ 20 bilhões em multas.
Winterkorn, 70, foi presidente-executivo da Volkswagen por oito anos e renunciou
pouco depois que a trapaça quanto às emissões foi exposta, no final de 2015.
Por que é importante treinar seus funcionários para manter a segurança
online
04/05/2018 – Fonte: G1

Capacitação dos colaboradores deve estar alinhada à estratégia de investimento em tecnologia.
Uma das principais portas de entrada dos ataques cibernéticos e invasões é o usuário final,
tanto o consumidor, que utiliza seus dispositivos pessoais, quanto o colaborador de uma
empresa, que trabalha no notebook corporativo. E isso vale também para os pequenos
negócios. Por isso, a estratégia de segurança deve englobar investimento em soluções
efetivas aliada ao treinamento de pessoal, duas barreiras eficazes na redução de riscos.
Você provavelmente conhece alguém que já clicou em um link nocivo, enviado por e-mail, e
infectou o computador. Quando o equipamento é da empresa, os danos podem ser ainda
maiores. Existem diversas modalidades de ataque, e algumas visam o bloqueio do sistema,
por exemplo, com o objetivo de pedir resgates financeiros para liberar o acesso. Para as
pequenas empresas, a proteção de seus dados pode ser vital: 60% das PMEs alvo de ataques
fecham em 6 meses, segundo estudo realizado pela U.S’ National Cyber Security Alliance.
“Os riscos são os mais diversos. Vai desde a simples exposição de dados confidenciais com a
perda de um notebook de um integrante da força de vendas ou diretor, até exposição pública
de dados confidenciais dos clientes na internet. A disciplina de ter uma estrutura de gestão de
risco de acesso à informação é cada vez mais importante, mesmo para uma pequena
empresa”, observa o vice-presidente de Vendas da Dell para Pequenas Empresas e
Consumidor Final, Diego Puerta.
O que fazer para mitigar riscos
O usuário é a ponta final da cadeia de segurança. E-mails maliciosos, links com ofertas
duvidosas e outros tipos de iscas devem ser reconhecidos pelos colaboradores. Por isso, o
treinamento é uma das etapas dos programas de segurança. No Brasil, 58% das empresas
contam com a capacitação como parte de soluções preventivas. Veja algumas medidas para
reduzir os riscos de exposição do seu negócio:
Colaboradores da PME
- Mantenha atualizados os softwares de proteção, como antivírus;
- Quando estiver utilizando o notebook corporativo, evite entrar em sites pouco conhecidos,
e sempre cheque as URLs antes de acessar;
- Não clique em banners desconhecidos por mais atrativos que possam parecer: promoções
e anúncios falsos podem conter iscas para vírus.

PME
- Treine os funcionários para que eles aprendam a identificar situações de risco;
- Gerencie sua rede para que apenas colaboradores autorizados tenham acesso a informações
do negócio e dos clientes;
- Busque parceiros tecnológicos que ofereçam soluções de ponta a ponta. Com mecanismos
de segurança dos equipamentos, da rede e dos sistemas, seu negócio estará melhor
protegido. Conheça algumas soluções em segurança que você pode buscar no parceiro:
Segurança de rede
As soluções que protegem a rede da PME fornecem prevenção contra invasões, proteção
contra malwares (códigos que podem executar atividades maliciosas no computador
invadido), controle de quem pode acessar a rede, e visualização do tráfego em tempo real.
Isso faz com que a empresa mantenha sua performance, ao mesmo tempo em que protege
o acesso à sua estrutura, além de permitir conexões mais seguras com dados e sistemas
corporativos – o que pode incluir, também, a segurança da rede wireless.
Segurança de dados
Você já imaginou o que poderia acontecer à sua empresa sem a proteção dos dados?
Centenas ou até milhares de informações poderiam estar expostas. É preciso proteger o
ecossistema inteiro de dados e os dispositivos, de ponta a ponta. Da criptografia e prevenção
contra ameaças até a autenticação dos usuários, é preciso buscar soluções de proteção, como
pacotes de segurança endpoint (com proteção avançada contra ameaças, criptografia de nível
empresarial e autenticação para áreas de trabalho), e soluções de backup e restauração de
dados.
Segurança de e-mail
E-mails são veículos de trocas de informações importantes no mundo corporativo. Para
protegê-los de possíveis ataques externos, busque parceiros que ofereçam bloqueadores de
vírus, phishing (iscas que “pescam” informações de usuários e podem ser utilizadas na
elaboração de invasões) e spams. Ao utilizar técnicas de detecção de ameaças, é possível
garantir a troca segura de e-mails contendo informações confidenciais.
Quer garantir a segurança das informações da sua PME? 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 para seu negócio!
Economia fraca reduz espaço para repasses da alta do dólar
04/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Embargos que a carne brasileira tem sofrido no exterior contribuem para inundar a
oferta do produto no mercado doméstico - Adriano Vizoni-9.mar.2018 / Folhapress
A economia ainda fraca tende a impedir que a indústria e o varejo repassem a alta do
dólar aos preços dos produtos.
Entre os principais itens com insumos cotados na moeda estrangeira, poucos já estão
sensíveis ao patamar de R$ 3,53 desta quinta (3)
Mesmo com o aumento dos custos em dólar, a disposição para subir preços fica
comprometida numa economia vacilante, diz Mauro Rochlin, professor da FGV. Para
não perder vendas, indústria e varejo sacrificam as margens de lucro, mantendo um
preço que o consumidor aceite pagar, segundo Fabio Pina, economista da
FecomercioSP.
“Não há como aumentar o preço agora sem ter baque na demanda. O varejo e a
indústria perceberam que a recuperação está bem mais lenta do que se esperava. Vão

segurar ao máximo antes de aumentar preço”, diz Thiago Berka, economista da Apas
(associação paulista de supermercados).
As proteínas animais poderiam ser afetadas pelo câmbio, mas os embargos que a
carne brasileira tem sofrido no exterior contribuíram para inundar a oferta do produto
no mercado doméstico, inibindo reajustes, diz Berka.
Nathan Herszkowicz, diretor da Abic (associação da indústria de café), também não
estima preços mais altos no momento. Ele lembra que, após uma alta expressiva no
valor do café nos últimos anos por efeito da seca, os preços vinham na direção inversa,
voltando a um nível normal.
Outra categoria que poderia sofrer com o dólar alto, por ser dependente de derivados
de petróleo, é a de artigos de higiene e limpeza. “Historicamente, porém, o câmbio só
afetar o preço dos produtos de higiene quando passa de R$ 3,60”, diz Berka.
Fabricantes de eletrônicos também “não veem um ambiente que permita aumento de
preços”, diz Humberto Barbato, presidente da Abinee.
Nos remédios, que têm preços controlados pelo governo, também não dá para
repassar o câmbio de maneira instantânea, segundo Nelson Mussolini, presidente do
Sindusfarma (sindicato do setor). “Para nós é um desastre, porque 95% da matériaprima é importada. Não podemos repassar, e isso afeta os investimentos, obriga as
empresas a cortar nas demais despesas.”
O cenário, porém, é diferente para o trigo, muito sensível à variação cambial e que
afeta a cadeia de alimentos à base de farinha, como pão e macarrão. Rubens Barbosa,
presidente da Abitrigo (indústria do trigo), diz que os preços de seus derivados vão
subir.
“Importamos mais da metade do trigo consumido. O trigo nacional também subiu e
não há disponibilidade, por isso o preço aumentou aqui dentro.” Segundo Barbosa, só
haverá maior volume de trigo para abastecer o mercado interno a partir de setembro.
COMBUSTÍVEIS
Nos combustíveis, o repasse é imediato, já que, desde julho de 2017, a Petrobras tem
feito reajustes diários com base nas variações do câmbio e das cotações internacionais.
Embora o preço da gasolina tenha atingido o maior patamar desde que
a Petrobras iniciou essa política, o repasse ao consumidor tem sido compensado pela
queda do preço do etanol anidro.
Nesta sexta (4), a Petrobras venderá gasolina a R$ 1,8095 por litro, recorde da nova
política de preços. Em um mês, o combustível acumula alta de 9,1% nas refinarias.
Nas bombas, porém, a evolução é menor. Nas quatro semanas encerradas em 28 de
abril, último dado disponível pela ANP (Agência Nacional do Petróleo), a alta
acumulada era de apenas 0,2%.
IPC-C1 (baixa renda) sobe 0,31% em abril ante 0,08% em março, aponta
FGV
04/05/2018 – Fonte: Tribuna PR
O Índice de Preços ao Consumidor – Classe 1 (IPC-C1) subiu 0,31% em abril, após a
ligeira alta de 0,08% registrada em março, informou na manhã desta sexta-feira, 4, a
Fundação Getulio Vargas (FGV).

O indicador é usado para mensurar o impacto da movimentação de preços entre
famílias com renda mensal entre um e 2,5 salários mínimos. Com o resultado, o índice
acumulou alta de 0,88% no ano e avanço de 1,65% em 12 meses.
Em abril, o IPC-C1 ficou abaixo da variação da inflação média apurada entre as famílias
com renda mensal entre um e 33 salários mínimos, obtida pelo Índice de Preços ao
Consumidor – Brasil (IPC-BR), que teve alta de 0,34% no mês. No acumulado em 12
meses, a taxa do IPC-BR também foi superior, registrando 2,98%.
Fitch eleva rating da Usiminas de B para B+ e melhora perspectiva para
positiva
04/05/2018 – Fonte: Tribuna PR
A agência de classificação de risco Fitch elevou o rating da Usiminas de B para B+ e
melhorou a perspectiva para a nota de crédito da empresa brasileira, de estável para
positiva.
De acordo com a Fitch, a elevação do rating reflete “aprimoramentos contínuos” no
perfil de crédito da siderúrgica, apoiados por geração de fluxo de caixa operacional em
ritmo “crescente” devido a “melhores preços e volumes, bem como ganhos de
eficiência”.
Já a perspectiva positiva, explica a agência, é suportada pelas expectativas de que o
perfil de crédito da Usiminas e a flexibilidade financeira da empresa “sejam ainda mais
aprimorados” no médio prazo.
Impacto do câmbio na inflação deve ser limitado, dizem analistas
04/05/2018 – Fonte: Tribuna PR
A variação do dólar, que acumula uma alta de quase 7% este ano, deve ter impacto
pequeno e localizado na inflação ao consumidor, segundo analistas. A avaliação é que
a pressão que pode ser sentida mais rapidamente será nos preços dos combustíveis,
pelo fato de a Petrobrás adotar uma política de reajustes baseada nas cotações do
petróleo no mercado internacional – ou seja, em dólares.
Outro foco de pressão pode aparecer no preço dos eletrônicos, que têm boa dose de
componentes importados. Mas, por ora, economistas ouvidos pelo O Estado de S.
Paulo concordam que essas pressões são insuficientes para provocar uma revisão das
projeções para o Índice de Preços ao Consumidor (IPCA). Isso porque o fraco ritmo de
atividade não permite o repasse dos aumentos de preços para o consumidor. Segundo
os analistas ouvidos pelo Banco Central no Boletim Focus, o mercado espera para este
ano um IPCA de 3,49%. Já as previsões para a cotação do dólar ao final do ano estão
em R$ 3,35.
“O impacto deve ocorrer sobre os combustíveis e no preço da energia elétrica, se as
termoelétricas, que são movidas a diesel, forem acionadas”, observa o professor de
Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo, Heron do Carmo. Apesar de
acreditar que o reflexo no IPCA será reduzido, Heron destaca que a percepção de
aumento da inflação pode ser notada de forma mais intensa do que o apontado pelo
IPCA. É que as despesas com combustíveis acabam sendo uma grande referência de
inflação para o cidadão comum, diz.
O economista Paulo Picchetti, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre)
da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e coordenador do Índice de Preços ao Consumidor
Semanal (IPC-S), observa que o padrão de transmissão da alta do câmbio para os
preços ao consumidor mudou depois da recessão. Apesar de não dispor de números,

ele afirma que, por conta da atividade fraca, o repasse é menor do que já foi no
passado, e também é mais defasado.
Fabio Romão, economista da LCA Consultores, que acabou de revisar para baixo a
previsão de IPCA para este ano, de 3,7% para 3,5%, concorda com Picchetti. Para ele,
o fraco ritmo de atividade não deve chancelar reajustes de preços a ponto de ter
impacto global no índice de inflação. “A demanda precisaria estar bem aquecida para
que isso ocorresse.” A projeção de inflação da consultoria para este ano já considera
um dólar de R$ 3,50, que, antes da disparada do câmbio, seria atingido em setembro.
“Boa parte desse movimento foi antecipado.”
Eletrônicos
Pichetti diz que é difícil projetar o impacto do repasse do câmbio para os preços e
apontar em quais grupos estariam ocorrendo as pressões. Mas, em abril, ele notou no
IPC-S que os preços dos produtos comercializáveis, que são os mais sensíveis ao
câmbio, voltaram a subir 0,08%, depois de terem caído 0,13% em março. “É sempre
difícil fazer a relação direta do efeito do dólar sobre os preços, mas também é muito
difícil alguns setores resistirem.”
Nos Índices Gerais de Preços, os IGPs, o impacto da alta do câmbio poderá ser mais
visível. Nesses indicadores apurados pela FGV, o dólar tem grande influência, uma vez
que os preços no atacado, muitos deles matérias-primas cotadas no mercado
internacional, respondem por 60% do indicador. “Os IGPs são mais sensíveis ao
câmbio e o reflexo deve aparecer nos preços das matérias-primas agrícolas e
industriais em 30 dias”, prevê André Braz, economista do Ibre/FGV.
Programa Rota 2030 está ‘99% pronto’, dizem fontes do governo
04/05/2018 – Fonte: Tribuna PR
O Rota 2030, novo programa de estímulo ao setor automobilístico, está “99% pronto”,
informaram na quinta-feira, 03, à noite fontes do governo. A expectativa é que o texto
final com a nova regulamentação seja fechado nesta sexta-feira, 04, e o programa
possa ser oficialmente anunciado na próxima semana.
Na quinta-feira, as arestas que ainda restavam entre os Ministérios da Fazenda e da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) foram aparadas numa reunião com o
presidente Michel Temer. Ele entrou nas discussões no mês passado, depois que as
divergências entre as duas pastas chegaram ao ponto de travar a elaboração do Rota
2030. O principal ponto de disputa era o incentivo fiscal a ser oferecido às montadoras
que fizerem investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D).
Uma primeira minuta da regulamentação do novo programa foi apresentada na quintafeira a Temer. Segundo fontes, ainda há pontos em aberto. Por exemplo, os
compromissos que as montadoras precisam honrar para ter acesso ao incentivo fiscal.
O MDIC vinha defendendo que a exigência de gasto mínimo de 1,2% da receita
operacional bruta em P&D fosse reduzido. Esse investimento em pesquisa define o
tamanho do incentivo. Na quinta, discutiu-se a produção de modelos híbridos como
uma possível contrapartida ao benefício.
Fontes que estão participando das discussões nas últimas semanas disseram que
haverá incentivo anual de cerca de R$ 1,5 bilhão, mas neste ano o valor deverá ser
menor.
Tributos
Outro ponto que ainda dividia as duas pastas era a forma como o incentivo será usado.
A ideia é converter os gastos em P&D, “turbinados” por um multiplicador, num crédito
tributário, que poderia ser utilizado para pagar Imposto de Renda e Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL).

O problema é que esses tributos só são pagos quando a empresa tem lucro e as
montadoras alegam que sua lucratividade caiu. A solução seria permitir o
aproveitamento dos créditos por alguns anos à frente. Havia divergência quanto a esse
prazo.
Mas, após a reunião com Michel Temer, fontes informaram que o texto está
praticamente concluído. A reunião desta sexta, que será coordenada pelo ministrochefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, tratará apenas de detalhes da nova
regulamentação. A linha geral já está definida, segundo fontes.
Renault bate gigante e vira a quarta marca no Brasil em vendas
04/05/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
Desempenho foi impulsionado pela presença do subcompacto Kwid e do hatch
Sandero entre 10 carros mais emplacados no país no mês de abril

Convencionou-se falar no setor automotivo que o mercado é puxado pelo clube das
quatro grandes montadoras, enquanto as demais vão na esteira. Ele é formado pela
líder em vendas Chevrolet, seguida de Volkswagen e Fiat, enquanto Ford e
Hyundai se alternavam como a quarta força do grupo.
Os números de abril, porém, fizeram a Renault figurar do top 4 de emplacamentos.
A marca francesa, com sede brasileira em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba,
somou 20.818 automóveis e comerciais leves negociados, deixando a Ford no quinto
posto, com 19.982 veículos, e a Hyundai no sexto, com 18.175.
O bom desempenho da Renault, com quase 10% de participação no mercado, foi
impulsionado pelo volume de vendas do Kwid e do Sandero no mês passado - ambos
apareceram ranking dos 10 carros mais no Brasil.
O subcompacto foi o quinto, com 6.616, e o hatch compacto o oitavo, com 5.814.
Esta é a terceira vez nos últimos anos que o time das ‘quatro grandes’ não conta com
a Ford. Em 2015, por exemplo, a sul-coreana Hyundai superou a fabricante norteamericana, terminando o ano na quarta posição.
A própria Renault já sentiu o gostinho de figurar neste grupo. Foi em setembro de
2017, quando o Kwid, recém-lançado, apareceu como o segundo carro mais vendido
no Brasil, atrás apenas do Chevrolet Onix, e à frente de Ford Ka e Hyundai HB20.
No pódio dos três primeiros, as posições foram mantidas em abril. A Chevrolet se
mantém em primeiro com 33.380 veículos licenciados, a Volks em segundo, 30.329,
e a Fiat no terceiro lugar, 28.201.

Toyota terá pista de testes para carros autônomos que reproduz cenários de
'caso extremo'
04/05/2018 – Fonte: G1
Local será aberto em outubro, nas proximidades de Detroit. Marca japonesa
suspendeu testes com autônomos em vias públicas após acidente com veículo
da Uber, em março.
A Toyota anunciou nesta quinta-feira (3) que está montando uma pista de testes em
Michigan para sua tecnologia de veículos de direção autônoma que irá replicar "casos
extremos" de cenários que são muito perigosos para condução em vias públicas.
A instalação em Ottawa Lake, que está sendo construída pelo Instituto Toyota de
Pesquisa, entrará em operação em outubro.
"Este novo local nos dará a flexibilidade de personalizar os cenários de direção que
ampliarão os limites de nossa tecnologia e nos aproximará da concepção de um veículo
conduzido por seres humanos incapaz de causar um acidente", disse Ryan Eustice,
vice-presidente sênior do Instituto Toyota de pesquisa de condução automatizada.
Fabricantes de automóveis como General Motors e companhias como o Google têm
corrido para desenvolver carros de direção autônoma e ser o primeiro a comercializar
com um produto viável.
Mas questões sobre a segurança da tecnologia de direção autônoma e a supervisão
dos desenvolvedores cresceram após uma veículo autônomo do Uber atropelar e matar
uma pedestre no Arizona, em março.
Após esse acidente, a Toyota suspendeu todos os testes de direção autônoma nas
estradas públicas dos Estados Unidos. A Toyota continuou testes em cursos fechados.
Uma porta-voz do Instituto de Pesquisas da Toyota disse que testes de parada nas
vias públicas permitiram que a montadora refinasse e atualizasse sua frota de veículos
de teste.
"Vamos retomar os testes nas vias públicas daqui a algumas semanas, uma vez que
esses três sistemas estejam mais alinhados", disse a porta-voz.
Consórcio anota alta de 7% no primeiro trimestre
04/05/2018 – Fonte: Automotive Business
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Venda de novas cotas cresceu para veículos leves, pesados e motos
A venda de novas cotas de consórcio no primeiro trimestre somou 504,7 mil unidades
e registrou alta de 7% sobre o mesmo período do ano passado. O acréscimo foi
motivado por todos os segmentos: veículos leves, pesados e até pelas motos, que
apresentavam fracos resultados até fevereiro. Os números foram divulgados pela
Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio (Abac).
A venda de novas cotas para veículos leves somou no trimestre 266,3 mil unidades,
registrando alta de 4,6% na comparação interanual. Mais do que isso, os veículos leves
anotaram crescimento de 8,7% nas contemplações (cartas de crédito emitidas) e de

4,1% em participantes ativos (aqueles que continuam pagando as parcelas, tendo ou
não sido contemplados).
Os créditos comercializados (resultado da multiplicação das novas cotas por seus
valores) para veículos leves somaram no primeiro trimestre R$ 11 bilhões, 4,6% a
mais que em igual período do ano passado.
O tíquete ou valor médio das novas cotas em março foi de R$ 42,2 mil, quase o mesmo
valor registrado um ano atrás, o que indica que os consorciados continuam aderindo
a planos para automóveis de entrada.
PESADOS ANOTAM ACRÉSCIMO DE 21,1%
As novas cotas para veículos pesados (caminhões, ônibus, implementos e máquinas
agrícolas) somaram neste primeiro trimestre 10,9 mil unidades, um crescimento de
21,1% ante igual período de 2017. Embora expressiva, a alta é menor que a registrada
nos emplacamentos de caminhões e ônibus, que no mesmo período subiram quase
50%.
Assim como os leves, os veículos pesados anotaram crescimento em participantes
ativos (289 mil no período, alta de 3,8%), em contemplações (8,3 mil, acréscimo de
17,7%) e no volume de créditos comercializados (R$ 1,63 bilhão, aumento de 23,5%).
O tíquete médio dos pesados permaneceu estável, pouco acima dos R$ 150 mil.
ALTA NAS MOTOS É PUXADA PELO CONSÓRCIO HONDA
A venda de novas cotas para motos somou no primeiro trimestre 227,5 mil unidades,
anotando alta de 9,4% sobre o mesmo período do ano passado. O principal motivo foi
uma forte campanha feita pela Honda em TV aberta e horário nobre.
Como consequência do aumento das novas cotas, o volume de créditos
comercializados no período cresceu 8,6% na comparação interanual e atingiu R$ 1,89
bilhão no primeiro trimestre de 2018. Já os participantes ativos recuaram mais de
10%. Eles eram 2,41 milhões no primeiro trimestre de 2017 e regrediram para 2,16
milhões de consorciados no acumulado até março de 2018. As contemplações caíram
12%, de 141,5 mil para 124,5 mil.
Pessoas já compartilham gestão com máquinas conectadas
04/05/2018 – Fonte: Automotive Business

Novo sistema de gestão da IFS conecta pessoas e máquinas
Nova geração de software da IFS recebe dados da internet das coisas e toma
decisões com inteligência artificial
Máquinas conectadas em rede via internet das coisas (IoT) e inteligência artificial
(IA) estão mudando (para melhor) rapidamente os processos industriais em todo o
mundo, elevando produtividade e reduzindo custos.
Essa tendência cria uma nova relação entre pessoas e máquinas, em uma espécie de
administração compartilhada cibernética.

Dados recebidos de robôs e equipamentos podem ser interpretados por programas de
computador para gerar ações práticas automáticas, como manutenção preditiva ou
ordens de compra de mais matéria prima para a produção. Os novos softwares de
gestão empresarial e de manufatura agregam essas funcionalidades e fazem a
conexão dos seres humanos com o ambiente virtual.
“Todas as indústrias vivem hoje em um ambiente de disrupção que pode ser
capitalizado para melhorar o desempenho dos negócios com automação e
dispositivos conectados”, disse Darren Ross, CEO da IFS.
O executivo falou durante a conferência global da IFS em Atlanta, Estados Unidos,
onde a empresa de origem sueca realizou evento de três dias para debater suas
soluções com clientes e lançou a nova geração de seu software de gestão, o
Applications 10, melhor preparado para as demandas da chamada indústria 4.0, com
capacidade de receber e assimilar dados recebidos de máquinas e equipamentos
industriais.
A IFS tem hoje cerca de 10 mil clientes no mundo e cerca de uma centena deles são
do setor automotivo, um dos ambientes em que as fábricas 4.0 mais prosperam.
“Conexão de máquinas via IoT, inteligência artificial e nuvem de dados não coisas tão
novas. O que estamos fazendo agora é levar essas tecnologias a um novo nível, para
acelerar os processos de automação em massa”, explica Thomas Säld, vice-presidente
sênior de pesquisa e desenvolvimento da IFS. “Por isso modelamos o Applications 10
já pensando no que vem depois”, acrescenta.
A IFS diversificou as formas de uso de seu software, que pode ser adquirido como bem
de capital, para ser instalado nos sistemas internos, ou como um serviço na nuvem.
Essa flexibilidade traz maior oportunidade para a conversão digital de diversos setores,
pois permite que empresas menores tenham acesso a sistemas automatizados de
gestão mais baratos, pagando só pelo uso.
“A ideia principal que as empresas devem ter em mente para adoção das
novas tecnologias disruptivas como internet das coisas e inteligência artificial
é pensar grande, mas começar pequeno”, aconselha Martin Gunnarsson,
diretor de produto da IFS especialista em sistemas de gestão ERP.
ERA DA AUTOMAÇÃO EM MASSA
“Tecnologias como internet das coisas e inteligência artificial atingiram um novo nível
de maturidade, que nos leva a uma jornada de automação em massa”, antecipa Dan
Matthews, executivo-chefe de tecnologia (CTO) da IFS. A velocidade desse avanço
pode ser medida pela quantidade de “coisas” conectadas no mundo: analistas estimam
que até 2020 mais de 20 bilhões estarão conectados à internet, contra 1 bilhão em
2010.

IFS lança o Applications 10 em Atlanta: multiplataforma

“A questão não é mais se, mas quando todos os seus ativos estarão
conectados. Máquinas poderão ser operadas a distância, mas para isso
precisamos não só de máquinas on-line, mas também de pessoas
conectadas”, assinala o CTO Matthews.
Para se adaptar a esse futuro tão próximo, a IFS lançou junto com seu Applications
10 um módulo de conexão e controle IoT, que capta informações geradas por
máquinas armazenadas no Azure, ambiente de nuvem da Microsoft. São dados como
velocidade de operação, pressão hidráulica de sistemas, consumo de energia, níveis
de baterias, produtividade etc. Uma vez injetados no software, esses dados podem ser
interpretados para gerar alertas aos gestores, ou em certos casos gerar autorizações
automáticas de manutenção ou compras.
A japonesa NEC, usuária dos sistemas da IFS há 20 anos e antiga acionista da
companhia sueca, registra elevação de 20% na produtividade de suas fábricas no
Japão com o uso intensivo de internet das coisas e inteligência artificial nas linhas de
produção.
Os operadores são reconhecidos por câmeras, recebem instruções do que fazer em
um fone de ouvido. A inspeção de qualidade é feita por imagens analisadas por IA,
que reconhece diferenças entre as peças e é capaz de inspecionar algo como 10 mil
itens em algumas horas, o que seria impossível a um ser humano. A IA também é
usada pela NEC para gerar pedidos de compras de material baseados na velocidade
de fabricação.
Uma grande vantagem de introduzir na gestão de manufatura a internet das coisas
aliada à inteligência artificial é o ajuste da produção sob demanda, com relevante
economia de recursos. Com a análise constante de milhões de dados, é possível ajustar
automaticamente padrões de produção de acordo com épocas do ano ou variações
cíclicas da economia, por exemplo.
“A inteligência artificial vai substituir muitas atividades humanas nos próximos 20
anos, mas para tarefas específicas para as quais essa função pode ser treinada”, prevê
Bas de Vos, diretor do IFS Labs, espécie de startup de inovação criada dentro da IFS
com maior liberdade de criar, experimentar, errar e tentar outra vez.
“A IA complementa o ser humano em atividades repetitivas, gera ações preditivas,
pois ao longo do tempo assimila decisões já tomadas e passa a seguir padrões”,
destaca Vos. Ele acrescenta ainda que a IA é fundamental para analisar e extrair valor
dos dados gerados pelas máquinas conectadas na internet das coisas. “Por isso vamos
colocar foco total na IA nos próximos anos.”
“Com a automação em massa muitos empregos vão desaparecer, mas serão
criados outros de maior qualidade”, afirma Antony Bourne, diretor global de
indústria da IFS.
Vendas de importados têm alta de 44% no quadrimestre
04/05/2018 – Fonte: Automotive Business
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As vendas de veículos importados avançaram 44% no primeiro quadrimestre do ano
quando comparadas com volume total de iguais meses do ano passado. Dados
divulgados na quinta-feira, 3, pela Abeifa, associação das importadoras e algumas

fabricantes no Brasil, apontam que as dezesseis marcas associadas emplacaram juntas
11,6 mil unidades entre janeiro e abril contra as 8,1 mil verificadas há um ano.
No resultado isolado de abril, o emplacamento de importados somou 3,23 mil veículos,
em alta de 58,4% na comparação com mesmo de 2017, quando as vendas não
passaram das 2,1 mil. Com isso, o segmento importado obteve uma participação de
mercado de 1,5% no mês, uma vez que as vendas totais de veículos ficaram em 20,9,9
mil unidades, considerando apenas automóveis e comerciais leves. Já na comparação
com março, o volume de abril recuou 6,4%.
O presidente da entidade, José Luiz Gandini, voltou a afirmar que o setor não terá um
crescimento robusto neste ano em termos de volumes. Sua projeção de vendas para
o ano, de 40 mil veículos importados, deve representar aumento de 34% sobre o
volume de 2017, que foi de 29,7 mil, mas representará apenas um quinto do que o
mercado de importados fez em seu melhor ano, 2011, quando os licenciamentos quase
atingiram as 200 mil unidades. A projeção das 40 mil não inclui os produzidos no Brasil
pelas associadas que têm fábrica localmente, caso da BMW, Chery, Land Rover, Mini
e Suzuki.
Para Gandini, se essa expectativa se confirmar, a participação de mercado não deve
ser maior do que 1,7% em 2018. “Com essa fatia, não atrapalhamos nenhuma
montadora, só vamos continuar trazendo carros de nicho ao Brasil”, disse.
A preocupação do setor ainda está concentrada no câmbio, que segundo Gandini, subiu
6% só em abril. Essa volatilidade deve balizar um aumento de preço nos próximos
meses.
“O importado deve subir sim de preço. É impossível não elevar; não vejo como nossas
marcas vão deixar de repassar [o aumento do dólar]; com um dólar que passou de R$
3,20 para R$ 3,55 deve subir 10%”, revela.
Ele conta que as estimativas dos bancos apontam que o dólar deve fechar o ano em
R$ 3,35. “Mas com câmbio, tudo pode acontecer. Nossa projeção está baseada em um
dólar nesse nível [R$ 3,35], mas ela pode mudar”, disse.
“Segundo semestre é sempre mais forte, mas neste ano será um período atípico e
muito complicado com eleições, que também podem atrapalhar o câmbio, porque não
temos ideia de quem assumirá o governo e qual linha será seguida”, comenta.
EMPREGOS E DISTRIBUIÇÃO
Segundo a Abeifa, suas 16 associadas contrataram 245 novos empregados no primeiro
quadrimestre, reflexo da melhora sensível do segmento e que reagiu com a abertura
de 16 novas concessionárias no período, elevando para 446 pontos de vendas.
Segundo a entidade, atualmente o setor emprega 15 mil pessoas de forma direta.
“Isso tudo veio com o fim do IPI maior. Com isso, devemos fechar o ano com 500
concessionárias e 20 mil empregos diretos”, projetou Gandini.
Effa Motors ensaia retomada no Brasil
04/05/2018 – Fonte: Automotive Business
Effa Motors ensaia uma retoma de seus negócios no País em 2018. A empresa de
origem uruguaia afirma ter atualmente 20 revendedores no Brasil e quer elevar o
número para 30 pontos até o fim do ano. Com fábrica em Manaus, a Effa monta cinco
modelos de picape.

Em 2017 a companhia vendeu 220 veículos e pretende aumentar o volume para 450
este ano. Ainda segundo a companhia, o pós-venda será parte integrante dessa
retomada, já que a empresa vendeu 23 mil veículos desde 2007, quando se instalou
no Brasil, e reconhece a necessidade de atender esses consumidores.
A Effa começou a atuar no País com utilitários produzidos pela Hafei e com o automóvel
compacto M100, da Changhe. Também trouxe ao Brasil modelos Lifan como o LF 320,
um hatch conhecido pela grande semelhança com o Mini. Este foi montado no Uruguai.
O relativo sucesso do modelo foi seguido de dificuldades de pós-venda com o
fechamento de várias concessionárias Effa.

Isso fez com que a própria Lifan incorporasse a fábrica uruguaia, onde atualmente é
produzido o utilitário esportivo Lifan X60.
Zen exportará polias de roda livre com amortecimento
04/05/2018 – Fonte: Automotive Business
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Componente desenvolvido no Brasil seguirá para América do Norte e Europa
A fabricante de autopeças Zen vai exportar sua polia de roda livre com
amortecimento para a América do Norte e Europa. Segundo a fabricante, o envio do
componente ao exterior ganhou impulso com o aumento da produção de veículos de
três cilindros. A empresa catarinense exporta para 60 países.
A peça é aplicada em alternadores e tem tecnologia e fabricação 100% nacionais. O
componente reduz vibrações do motor, previne ruídos, desgastes e é fornecido para o
mercado de reposição global. Também pode ser aplicado pelas montadoras nacionais.
O projeto da peça começou há seis anos. A Zen investiu em equipamentos, testes,
propriedade intelectual e aprimoramento de processos para garantir a qualidade e
suprir a demanda local e para o mercado externo.
Rota 2030 pode ser anunciado na sexta
04/05/2018 – Fonte: Automotive Business

Uma semana após a reunião de representantes do setor automotivo com o governo,
os indícios apontam que a nova política industrial Rota 2030 deve ser anunciada em

muito breve. Segundo o presidente da Abeifa, José Luiz Gandini, há intenção de que
o anúncio ocorra na sexta-feira, 4, de acordo com informações passadas a ele pelo
secretário de desenvolvimento e competitividade industrial do MDIC, Igor Nogueira
Calvet, minutos antes do executivo conduzir uma coletiva de imprensa na quinta-feira,
3, para apresentar os dados de vendas de veículos importados.
“A intenção do presidente é anunciar amanhã [sexta-feira] e se não for amanhã, que
fique para a semana que vem”, afirmou Gandini ao contar sobre a conversa com o
secretário do MDIC.
Sobre o imbróglio referente aos incentivos tributários pleiteados pela indústria para
pesquisa e desenvolvimento (P&D), Gandini disse que em uma segunda reunião
Fazenda e Anfavea ficaram irredutíveis: por um lado, a associação das montadoras
queria um modelo de desconto de IPI semelhante ao aplicado durante o Inovar-Auto,
encerrado em dezembro passado. Por outro, a pasta, agora liderada por Eduardo
Guardia, não admite qualquer tipo de incentivo, uma vez que o foco é arrecadação.
“Entendo que não passa outra coisa a não ser a Lei do Bem e da maneira como está
configurada, não deve haver um ajuste para atender o setor, como foi sugerido na
primeira reunião”, afirmou.
O executivo acrescentou que assim como para a Anfavea, o Rota 2030 também é
importante para o segmento de importados a fim de garantir previsibilidade ao setor
e proteger quem já investiu no País. “O Rota 2030 não vai trazer nada de novidade
para os importadores no curto prazo”, disse, acrescentando que houve um pleito para
aplicar uma multa de 20% para quem não se habilitar ao Rota 2030.
“Está no projeto, não sei se vai sair. Na reunião da semana passada, a Fazenda não
se pronunciou sobre isso. É importante para que as marcas interessadas em operar
no Brasil atendam aos requisitos de segurança e segurança energética e é bom para
o País para evitar a concorrência desleal com quem investiu aqui ”, enfatizou.
Gandini também confirmou que está prevista no Rota 2030 a redução de alíquotas
para carros elétricos e híbridos. “O presidente garantiu que o IPI do elétrico será
reduzido dos atuais 25% para alíquotas entre 7% e 18%, mas ele não especificou qual
será o critério para essa classificação, se por potência ou consumo de energia”,
afirmou.
Já o imposto de importação para híbridos e elétricos segue igual: atualmente, a
alíquota, que já foi de 35%, está entre 0% e 7%, dependendo da tecnologia. “Parece
que por enquanto não muda, talvez na segunda fase do Rota 2030”, comentou.
Cobre opera em baixa com valorização de índice DXY do dólar
04/05/2018 – Fonte: GS Notícias/Valor Econômico
Os futuros de cobre operam em baixa em Londres e Nova York, influenciados pela
tendência de valorização do dólar, mas o alumínio sobe enquanto investidores
aguardam detalhes de negociações comerciais entre EUA e China.
Por volta das 6h (de Brasília), o cobre para três meses negociado na London Metal
Exchange (LME) recuava 0,3%, a US$ 6.847,50 por tonelada.
Na Comex, a divisão de metais da bolsa mercantil de Nova York (Nymex), o cobre para
entrega em julho tinha baixa marginal de 0,06%, a US$ 3,0785 por libra-peso, às
7h10 (de Brasília).
O índice DXY do dólar se fortalece nos negócios da manhã, tornando o cobre menos
atraente para operadores que utilizam outras moedas.

O alumínio na LME, por sua vez, subia 0,8% no horário indicado acima, a US$ 2.302,50
por tonelada, na expectativa para o resultado de discussões comerciais entre
autoridades dos EUA e China, que estão em andamento em Pequim.
Em carta, a delegação de autoridades dos EUA que visita a China pediu um corte de
US$ 200 bilhões no desequilíbrio comercial com os chineses, segundo o The Wall Street
Journal.
Entre outros metais na LME, o zinco caía 0,4%, a US$ 2.997,50 por tonelada, o níquel
subia 0,1%, a US$ 13.920,00 por tonelada, o estanho cedia 0,4%, a US$ 21.200,00
por tonelada, e o chumbo avançava 0,1%, a US$ 2.275,00 por tonelada.
EUA dão ultimato e impõem cotas para o aço brasileiro
04/05/2018 – Fonte: GS Notícias/Valor Econômico
Brasil, Argentina e Coreia do Sul dobraram-se às exigências americanas e
concordaram em limitar, via cotas, suas exportações de aço para o mercado
americano. Pelo peso de suas economias e a importância de suas exportações do
produto para os Estados Unidos, a União Europeia se insurgiu e deixou claro que não
está disposta a aceitar os ditames protecionistas de Donald Trump.
A resistência europeia aumenta a importância da decisão chinesa sobre o assunto, que
tem nessa semana um capítulo importante, com as reuniões entre os principais
integrantes da equipe de comércio de Trump e os burocratas de Pequim. A posição
chinesa pode, se a intenção inicial se mantiver, abrir uma das maiores batalhas
comerciais da história da Organização Mundial do Comércio (OMC).
O governo brasileiro deveria definir melhor sua estratégia diante dos ímpetos
protecionistas de Trump, que não deverão se restringir ao aço e alumínio. O motivo
inaugural da iniciativa americana não para em pé - riscos à segurança nacional das
importações - e mesmo este argumento esdrúxulo foi abandonado no decorrer do
tempo.
Ficou explícito nas declarações da trinca Wilbur Ross, secretário do Comércio, Robert
Lighthizer, da USTR, e Peter Navarro, conselheiro especial da Casa Branca para o
tema, que os EUA pretendem obter vantagens comerciais com as sanções, o que
simplesmente desmente o objetivo original.
O alvo principal da ação para barrar a entrada do aço nos EUA, assunto do qual
Lighthizer, titular da USTR, é especialista, após décadas advogando como lobista para
o setor, tinha como meta a China, o maior produtor mundial. No entanto, a China,
diretamente, é um exportador marginal para o mercado americano, e o impacto
tarifário foi desviado em cheio para os exportadores tradicionais, como Brasil e Coreia
do Sul.
Tanto o maior exportador aos EUA, o Canadá, como o México, ligados aos americanos
por acordo comercial, até agora escaparam das tarifas - nem deveriam ter sido
cogitados como alvos. Trump tem objetivos específicos e não os deixou em paz porque
pretende renegociar em termos mais favoráveis o Nafta. Pelos instintos prevalecentes
na Casa Branca, o Nafta seria revogado, mas as empresas americanas se opõem à
ideia.
O Brasil está sendo constrangido a se submeter à restrição das cotas, que têm como
limite o volume médio exportado nos últimos três anos. Pelos cálculos das indústrias
do setor, isso trará redução de 7% sobre as vendas de produtos semi-acabados ao
mercado americano em 2017. No caso do aço acabado, o impacto será muito maior,
embora as vendas não sejam tão significativas - de 20% a 60% de redução, segundo

o tipo de produto. No caso do alumínio, as empresas do setor preferiram encarar a
sobretaxa de 10% a aceitar as cotas.
A União Europeia, maior bloco econômico do mundo, criticou a investida americana e
deixou claro que deveria ficar "total e permanentemente isenta dessas medidas, já
que elas não podem ser justificadas com base na segurança nacional".
Inicialmente, os argumentos da China tomaram o mesmo rumo, indicando que a
disputa comercial deveria seguir seu curso junto à OMC, o caminho natural. A equipe
protecionista de Trump tem um contencioso ideológico com a organização, a quem
acusa de ser contrária aos interesses americanos, o que não é nem de longe
confirmado pelos fatos.
Governos protecionistas e com inclinações anti-americanas, como os de Lula e Dilma
Rousseff, tiveram poucas e previsíveis pendengas comerciais com as administrações
liberais de George W. Bush e Barack Obama. As posições agora se inverteram. O
governo de Michel Temer tem tendência liberal, mas Trump é escancaradamente,
embora de maneira seletiva, protecionista.
O problema é que Trump tem conseguido até agora quebrar as regras do comércio e
dividir os países que até então seguiam as regras da OMC. Se seu primeiro alvo for
atingido, tudo indica que haverá mais e maiores confrontos comerciais.
O governo brasileiro deveria estar pronto a aderir a iniciativas de qualquer país que
pretenda impedir as barreiras criativas de Trump em seu foro adequado, a OMC. Há
grande chances de que a UE e a China tomarão este caminho.

