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MDIC LANÇA NOVO SERVIÇO ELETRÔNICO RELACIONADO AO REGIME DE DRAWBACK



SEMINÁRIO DESTACA COMÉRCIO E SERVIÇOS ENTRE BRASIL E UE
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MINISTÉRIO PARA ECONOMIA E ENERGIA DA ALEMANHA

REFORMA TRABALHISTA VALE PARA TODOS OS CONTRATOS EM VIGOR, DIZ
MINISTÉRIO



EM PROCESSO ANTERIOR À NOVA LEGISLAÇÃO, TST RECONHECE VÍNCULO DE
TERCEIRIZADOS



GOVERNO DIZ QUE NOVA LEI TRABALHISTA É APLICÁVEL A TODOS CONTRATOS DA
CLT



STF DÁ UM PASSO NA ANÁLISE DO GANHO REAL DA APOSENTADORIA ACIMA DO
MÍNIMO



GOVERNO ANUNCIA PRAZO PARA INÍCIO DE IMPLANTAÇÃO DO NOVO PROCESSO DE
IMPORTAÇÃO



EMPRESAS QUE GERAM VALOR LEVAM MERITOCRACIA MAIS A SÉRIO



EMPRESAS IGNORAM PROFISSIONAIS MAIS VELHOS (E DÃO TIRO NO PRÓPRIO PÉ)



POR QUE OS FUNDOS DE FUNDOS ESTÃO CONQUISTANDO OS PEQUENOS
INVESTIDORES



SÓ 1 EM CADA 5 MEIS TEVE TREINO EM FINANÇAS, DIZ SEBRAE



EDUCAÇÃO FINANCEIRA AJUDA A REDUZIR INADIMPLÊNCIA, DIZ PRESIDENTE DO BC



TRATADO DE EXPORTAÇÃO ENTRE BRASIL E BOLÍVIA ENTRA EM VIGOR APÓS 28
ANOS DE ASSINADO



RECEITA PODE PRORROGAR ESOCIAL PARA MPES, AFIRMA ESPECIALISTA



SETOR DE SERVIÇOS RECUA EM MARÇO E ACUMULA QUEDA DE 1,5% NO TRIMESTRE,
DIZ



IBGE

TRABALHADORES DA MERCEDES ENTRAM EM GREVE POR REAJUSTE E CONTRA
DEMISSÕES



AMEAÇA DE GREVE: CAMINHONEIROS DÃO ULTIMATO POR REDUÇÃO DO PREÇO DO
DIESEL



TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL ENTRAM EM GREVE NESTA TERÇA-FEIRA EM
SP



ASSEMBLEIAS DE PETROLEIROS APROVAM GREVE; DATA SERÁ DEFINIDA QUINTAFEIRA



INADIMPLÊNCIA ATINGE 61,2 MILHÕES DE BRASILEIROS E BATE RECORDE



BRASILEIROS

TÊM

TRANSAÇÕES, DIZ

USADO
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VEZ
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ILAN



MERCADO PROJETA NOVO CORTE NA TAXA DE JUROS



COPOM INICIA HOJE REUNIÃO PARA DEFINIR TAXA DE JUROS SELIC



SUPERÁVIT DA BALANÇA COMERCIAL NA 2ª SEMANA DE MAIO FOI DE US$ 1,896
BILHÃO



DESTAQUES DO CADASTRO POSITIVO DEVEM SER VOTADOS NA TERÇA OU NA
QUARTA, DIZ

MAIA



DÓLAR CONTINUA A SUBIR E VAI A R$ 3,66



GASOLINA SOBE EM 19 ESTADOS, DIZ ANP; PREÇO TEM ALTA DE 0,76% NA MÉDIA
BRASILEIRA



VENDA DE VEÍCULOS SEMINOVOS CAI PELA METADE NO ANO; A DE USADOS DE 9 A
12 ANOS SOBE 79%



PRODUÇÃO DE MOTOS CRESCE 37,3% EM ABRIL, DIZ ABRACICLO



DUNLOP INICIA EXPANSÃO DE FÁBRICA NO PARANÁ



GM ANUNCIA INVESTIMENTO DE US$ 2,8 BILHÕES NA COREIA DO SUL



BANCOS LIBERAM R$ 28,6 BILHÕES NO 1º TRIMESTRE PARA FINANCIAR VEÍCULOS



NISSAN PREVÊ NOVO RECORDE GLOBAL DE VENDAS NO ANO FISCAL 2018-2019



VENDA DE CARROS VOLVO CRESCE 70% NO BRASIL

CÂMBIO
EM 15/05/2018
Compra

Venda

Dólar

3,662
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4,344

4,345

Fonte: BACEN

MDIC lança novo serviço eletrônico relacionado ao regime de drawback
15/05/2018 – Fonte: MDIC
A partir de amanhã, solicitações de alteração de titularidade de atos
concessórios de drawback serão realizadas por meio de formulário eletrônico
disponível no Portal Único
A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços (MDIC) disponibiliza, a partir de amanhã (15 de maio), formulário
eletrônico para a solicitação de alteração de titularidade de atos concessórios de
drawback, acessível por meio da página do Portal Único de Comércio Exterior
(http://www.portalsiscomex.gov.br). O drawback é um regime aduaneiro especial que
garante a desoneração de tributos na importação ou aquisição interna de insumos
utilizados na fabricação de bens voltados para a exportação.
A medida é fruto de parceria entre a Secex e a Secretaria de Gestão do Ministério do
Desenvolvimento, Planejamento e Gestão (MPDG) visando a transformação digital de
serviços públicos.
Antes, os processos referentes à alteração de titularidade de atos concessórios de
drawback dependiam da apresentação de formulários e documentos em papel por
parte das empresas interessadas. Com a transformação digital do serviço, será
possível reduzir os tempos e custos incorridos pelas empresas para a realização das
solicitações à Secex.
O formulário eletrônico para solicitação de alteração de titularidade de atos
concessórios de drawback encontra-se também disponível no Portal de Serviços do
Governo Federal (https://www.servicos.gov.br).
Para o secretário de Comércio Exterior, Abrão Neto, a criação do formulário eletrônico
atesta o esforço governamental para tornar os processos de comércio exterior cada
vez mais eficientes, simples e ágeis. “A nova ferramenta eletrônica disponibilizada na
página do Portal Único de Comércio Exterior substitui o antigo processo que ocorria
apenas em papel e representa mais uma iniciativa para facilitar o comércio exterior
brasileiro”.
Com a novidade, normatizada pela Portaria Secex nº 21, de 27 de abril de 2018,
estima-se que o tempo de tramitação dos processos será reduzido dos atuais 30 dias
para apenas 10 dias, e o custo de solicitação para o usuário cairá pela metade,
segundo apuração da Gerência de Projetos do Departamento de Modernização da
Gestão Pública (Inova), do MPDG.
Seminário destaca comércio e serviços entre Brasil e UE
15/05/2018 – Fonte: MDIC

A secretária-executiva do MDIC participou de evento sobre relações entre
Mercosul e União Europeia realizado pela Fecomércio-SP
A secretária-executiva do Ministério da Indústria, Comércio Exterior Serviços (MDIC),
Yana Dumaresq, destacou as oportunidades de negócios em serviços entre o Brasil e
União Europeia em evento em São Paulo. Segundo ela, a UE é o principal mercado de

destino das exportações brasileiras de serviços e também o principal mercado
fornecedor das importações brasileiras de serviços.
A secretária-executiva do Ministério foi uma das palestrantes de seminário realizado
na última sexta-feira (11), na Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do
Estado de São Paulo (Fecomercio-SP), que debateu os negócios no setor de Comércio
e Serviços entre Mercosul e União Europeia.
De acordo com informações do Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços e
Intangíveis (Siscoserv), entre os dez principais destinos de exportações brasileiras de
serviços no mundo, cinco são para países da União Europeia. “Com um mercado de
serviços de aproximadamente US$12,6 trilhões, há ainda muito espaço na UE que
pode ser aproveitado por setores de serviços competitivos da economia brasileira,
como é o caso dos serviços bancários, serviços de informática, arquitetura e
engenharia”, afirmou representante do MDIC.
Dumaresq ressaltou ainda que, apesar do fluxo de comércio e serviços serem
expressivos para o Brasil, o comércio bilateral precisa avançar em números. “Em 2016,
o Brasil vendeu para a União Europeia cerca de US$ 6 bilhões, e adquiriu do mesmo
bloco regional mais de US$ 22 bilhões, resultando em um considerável déficit para o
Brasil, da ordem de US$ 15,9 bilhões”, lembrou.
A secretária-executiva considerou como primordial a modernização do setor de
serviços no Brasil para torná-lo mais competitivo.
“Em virtude da mudança do perfil econômico que nosso país e o mundo têm vivenciado
nos últimos anos, com o crescente protagonismo do setor de serviços, é vital a
dinamização e modernização do setor, agregando cada vez mais valor
e
adquirindo
competências
para
iniciar,
ou
ampliar,
estratégias
de
internacionalização, o que do ponto de vista macroeconômico, comercial
e tecnológico é amplamente benéfico para a economia nacional.”
Negociações Mercosul/UE
Com o tema central do evento focado na relação entre os blocos econômicos Mercosul
e União Europeia, a secretária-executiva do MDIC reforçou que o Ministério segue
engajado para alcançar a conclusão de um acordo abrangente e equilibrado com os
europeus com maior breviedade possível.
“O último encontro entre Mercosul e UE ocorreu em Bruxelas, em abril desse ano, na
ocasião, foram tratados os temas de acesso agrícola, indicações geográficas e setor
automotivo, pontos-chaves para o avanço das negociações”, lembrou.
“Sabe-se que o comércio está cada vez mais integrado e que os fluxos comerciais
ocorrem cada vez mais por meio de acordos comerciais. Nesse sentido, a assinatura
do acordo poderá ampliar de forma considerável o mercado para bens e serviços
brasileiros e contribuir para a expansão na produção interna e para o fortalecimento
da atividade econômica”, contou Yana.
Segundo ela, o acordo oferecerá acesso mais competitivo a insumos, bens
intermediários, tecnologias e serviços estratégicos por parte de produtores brasileiros,
reduzindo custos de fabricação e aumentando a competitividade dos produtos
nacionais vis-à-vis os concorrentes estrangeiros.
Dados de serviços
Com base em dados do Siscoserv, as principais vendas de serviços do Brasil para a
União Europeia são de serviços profissionais. Os serviços gerenciais, de consultoria
gerencial, de relações públicas e de comunicação social estão em 1º lugar, (14,9%),
seguidos pelos “Outros serviços profissionais, técnicos e gerenciais não classificados
em outra posição” (11,6%), Serviços de transporte aquaviário de cargas (6,6%) e os

Serviços auxiliares aos serviços financeiros, exceto os relacionados a seguros e
previdência complementar (6,3%). Dos serviços profissionais destacam-se também os
serviços de engenharia (5,34% do total), em 6º lugar.
O perfil das aquisições de serviços segue padrão distinto ao já analisado para as
vendas. Os serviços mais adquiridos são os serviços “Arrendamento mercantil
operacional ou locação de máquinas e equipamentos, sem operador (com 53,8% do
total), seguidos pelos Serviços de transporte aquaviário de cargas (8,3%), Serviços
financeiros, exceto bancos de investimento, serviços de seguros e previdência
complementar (5,9%) e Serviços de engenharia (4,6%).
‘Mercado alemão está aberto para startups brasileiras’, diz representante do
Ministério para Economia e Energia da Alemanha
15/05/2018 – Fonte: MDIC

Em evento realizado na embaixada em Berlim, especialistas e integrantes do
governo alemão apresentaram cenário de inovação do país; representantes
de 15 startups participam nesta semana de missão de internacionalização do
StartOut Brasil
O mercado de inovação da Alemanha está aberto às startups brasileiras. Essa é a
avaliação do vice-diretor geral do Ministério para Economia e Energia da Alemanha
(BMWi, na sigla em alemão), Andreas Gordele. Ele conversou, nesta segunda-feira,
com empreendedores brasileiros na Embaixada do Brasil em Berlim. O evento faz parte
da agenda do StartOut Brasil, que promove nesta semana um ciclo de imersão com
startups brasileiras na capital da Alemanha.
Como explicou Gordele, o governo alemão desenvolveu ações específicas para
fomentar o desenvolvimento das startups. Os incentivos valem para empresas
estrangeiras que se instalam no país.
“Temos uma longa tradição com indústrias. Agora, com o conceito de indústria 4.0,
queremos desenvolver novos modelos de negócios e novas soluções para o mercado.
Para isso, integramos startups, pequenas empresas, investidores e grandes
corporações no projeto De Hub - Digital Ecosystems ”, disse.
Quem detalhou essa iniciativa foi Josefina Nungesser, da Agência alemã de Comércio
e Investimentos (GTAI). De acordo com ela, os Digital Hub são espaços em que
diferentes atores, que têm interesse em temas tecnológicos, se reúnem para trocar
experiências e informações e trabalhar em projetos comuns.
“Os empreendedores que trabalham em nossos ‘hubs’ têm acesso a parceiros e experts
dos setores de negócios e de tecnologia. Todos trabalham conjuntamente para trazer
soluções para a indústria. As empresas brasileiras serão bem-vindas”, explicou.
Ainda segundo Nungesser, os 12 escritórios Digital Hub do país trabalham com
projetos sobre cybersegurança, cidades inteligentes, finanças e saúde, entre outros
temas. Grandes corporações como Lufthansa, Deutsche Bank, Dell, Porsch e Cisco têm
parcerias com os polos da iniciativa alemã.

Agenda
Além do workshop sobre o ecossistema de inovação alemão, os empreendedores
participaram de bate-papos sobre adaptação de negócios para a Alemanha; fundos e
investimentos; aspectos legais e tributários para abertura de empresas no país; e
marketing e recursos humanos. Representantes da agência de investimento de Berlim
(Berlin Partner), do banco de investimento da cidade (IBB), do fundo alemão de
investimento em startups do setor de tecnologia (HTFG), advogados e consultores
participaram do evento.
De noite, os empreendedores se apresentam para especialistas do mercado Bernd
Peteres, da T-Labs, laboratório de inovação da Deutsche Telekom; Andrea Piazza,
consultora especialista em modelos de negócios; e Rakesh Thadani, da Wipro
Ventures, braço de investimento da empresa de TI Wipro.
Nesta terça e quarta-feira, os representantes das startups brasileiras participam da
Cube Tech Fair, maior feira de tecnologia e empreendedorismo da Alemanha.
Veja aqui a lista de startups selecionadas e a agenda da missão
Berlim
A capital da Alemanha vem se esforçando para se tornar também o principal
ecossistema de startups da Europa. Segundo o relatório “Startup Ecosystem Report
2017”, do Startup Genome, hoje é o 2º melhor ecossistema do continente, atrás
apenas de Londres.
Berlim tem entre 1.800 e 2.400 startups tecnológicas ativas, sendo, depois do Vale do
Silício, a cidade com o maior número de startups estrangeiras. Por isso, a cidade é
considerada um dos mais inclusivos e diversificados ecossistemas do mundo, em
grande parte devido à sua capacidade de atrair talentos internacionais, com custo de
vida relativamente acessível e ambiente amigável para imigrantes.
Na Alemanha há uma grande quantidade de iniciativas para incrementar o fluxo
bilateral de tecnologia e inovação por meio do intercâmbio de startups. Uma delas é a
da Berlin Partner, instituição público-privada de Berlim que apoia empresas,
investidores e institutos de inovação na abertura, inovação e expansão em Berlim por
meio de uma rede ativa e de programas de apoio.
Há ainda o Adlershof, um dos principais parques tecnológicos da Alemanha e que
abriga mais de mil empresas e instituições de pesquisa. Para as startups, o parque
oferece desde espaço de co-working a matchmaking de negócios.
Balança comercial de Bens e de Serviços
De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), o país foi o 7º
principal destino de exportação de bens brasileiros no ano passado, com vendas
externas no valor de US$ 4,9 bilhões. As importações desse país somaram US$ 9,2
bilhões. A Alemanha é o 4º principal fornecedor estrangeiro do Brasil.
Já a exportações brasileiras de serviços para a Alemanha somaram US$ 1,09 bilhões
em 2016 – último dado disponível. Segundo a Secretaria de Comércio e Serviços
(SCS/MDIC), entre os 20 principais serviços exportados para a Alemanha estão os de
consultoria gerencial em marketing (US$ 87,1 milhões); agentes de distribuição de
mercadoria (US$ 49,6 mi); engenharia (US$ 28,8 mi); manutenção e reparação de
maquinário e equipamentos (US$ 22,8 mi); consultoria em tecnologia da informação
-TI (US$ 22,5 mi); suporte em TI (US$ 13,4 mi); e de consultoria financeira (US$ 12,1
mi).

Reforma trabalhista vale para todos os contratos em vigor, diz ministério
15/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Governo reconhece controvérsia sobre o tema; TST estuda aplicação da nova
lei

O Ministério do Trabalho reconheceu que há uma controvérsia sobre a aplicação da
reforma trabalhista e publicou um parecer para defender que a nova lei vale para todos
os contratos em vigor. O texto foi divulgado no Diário Oficial desta terça-feira (15).
O documento diz que "a controvérsia se instaura em relação aos contratos em curso"
e determina que a nova legislação deve ser aplicada de forma geral, abrangente e
imediata a todos os contratos de trabalho, inclusive aqueles firmados antes da nova
legislação.
Críticos à reforma trabalhista, como juízes do trabalho, sindicatos e o Ministério Público
do Trabalho, defendem que a nova lei só deveria valer para contratos firmados depois
de novembro de 2017, quando a nova legislação entrou em vigor.
O argumento ganhou força quando perdeu a validade, em abril, a medida provisória
que trazia mudanças na reforma trabalhista. Isso porque o texto incluía a informação
de que a reforma deveria se aplicar, na integralidade, aos contratos vigentes.
Para o governo, contudo, a informação contida na medida provisória era "apenas a
título de esclarecimento", de acordo com o documento divulgado nesta terça-feira.
Desde que entrou em vigor, a reforma trabalhista vem sendo contestada. Um dos
principais pontos questionados é exatamente a aplicação das novas normas para
contratos vigentes.
Esse é um dos trechos que podem ser esclarecidos pelo TST (Tribunal Superior do
Trabalho), que instalou uma comissão para avaliar a aplicação da nova lei. A
expectativa é que eles definam, entre outros pontos, se as regras devem ou não valer
apenas para os novos contratos. O prazo para a comissão concluir o estudo termina
nesta semana.
O STF (Supremo Tribunal Federal) também começou a discutir, na semana passada,
o primeiro processo relativo à reforma trabalhista.
Relator do processo, o ministro Luís Roberto Barroso apresentou voto pela
constitucionalidade de pontos da reforma trabalhista que restringem acesso à
gratuidade na Justiça do Trabalho e sugeriu critérios para limitar o pagamento de
advogados e perícia por beneficiários da Justiça gratuita.
O ministro Edson Fachin, por outro lado, defendeu a inconstitucionalidade das
mudanças na lei trabalhista.
O julgamento foi interrompido por um pedido de vista (mais tempo para analisar o
processo) do ministro Luiz Fux e não há prazo para o tema retornar à pauta da corte.
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15/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Em dois processos analisados em abril, os ministros concluíram que a
terceirização foi ilícita
Os ministros da 3ª Turma do TST (Tribunal Superior do Trabalho) reconheceram
vínculo de emprego de funcionárias de telemarketing contratadas por bancos por meio
de empresas terceirizadas. Em dois processos analisados em abril, os ministros
concluíram que a terceirização foi ilícita. Cabe recurso contra as decisões.
Relator dos dois processos, o ministro Maurício Godinho Delgado esclareceu em seus
votos que os contratos são anteriores à reforma trabalhista e, por isso, devem ser
analisados de acordo com as regras da época. A reforma trabalhista, que amplia as
modalidades de contratação, entrou em vigor em novembro.
Em 2017, o presidente Michel Temer também sancionou a lei que regulamentou a
terceirização e permitiu que que as empresas terceirizem mão de obra para as
chamadas atividades-fim.
Mudanças promovidas pela nova lei, que enfrentam resistência de juízes do trabalho
e do Ministério Público do Trabalho, ainda estão em análise pelo próprio TST e no STF
(Supremo Tribunal Federal).
Em um dos casos, divulgados pelo jornal Valor Econômico, analisados pela 3ª turma
do TST no mês passado, uma profissional de telemarketing contratada por outra
empresa foi reconhecida como funcionária do Itaú.
Segundo relatório de Delgado, ela atendia clientes, via telefone, prestando serviços
que mostravam ser "inserida no processo produtivo do banco". Procurada, a assessoria
de imprensa do banco Itaú afirmou que a terceirização de qualquer atividade hoje é
permitida.
Em outro processo, uma profissional de telemarketing com contrato terceirizado pediu
reconhecimento de vínculo empregatício direto com o banco Santander. Ela relata que
fazia operações com cartão de crédito, pagamento de contas, consumo, empréstimos
e seguros.
"Ficou demonstrado que a atividade executada pela recorrente era essencial à
atividade-fim do banco", constatou o ministro.
O Santander informou que o banco vai recorrer da decisão.
Governo diz que nova lei trabalhista é aplicável a todos contratos da CLT
15/05/2018 – Fonte: G1
Parecer do Ministério do Trabalho publicado nesta terça-feira (15) diz que
reforma vale de forma 'geral, abrangente e imediata' para todos os contratos.
Nova lei está em discussão no TST e no STF.
A nova lei trabalhista é aplicável de "forma geral, abrangente e imediata" a todos os
contratos de trabalho regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), inclusive
àqueles iniciados antes de sua vigência, em novembro do ano passado. A avaliação foi
divulgada nesta terça-feira (15) pelo Ministério do Trabalho por meio de nota à
imprensa.

De acordo com o governo, este é o entendimento de um parecer, emitido pela
Consultoria Jurídica junto ao Ministério do Trabalho, aprovado pelo titular da pasta,
Helton Yomura, e publicado na edição desta terça-feira do "Diário Oficial da União".
O Ministério do Trabalho informou ainda que a aprovação do parecer pelo ministro
"gera efeito vinculante para a Administração no âmbito do Ministério do Trabalho, e
traz segurança jurídica, sobretudo na atuação fiscalizatória dos servidores desta Pasta,
que deverão obrigatoriamente segui-lo".
O governo diz ainda que parecer, elaborado, elaborado pela unidade da Advocacia
Geral da União (AGU), conclui que a perda de eficácia, em 23 de abril de 2017, da
Medida Provisória 808, "não modifica o fato jurídico de que a Modernização Trabalhista
é aplicável a todos os contratos de trabalho regidos pela CLT, inclusive àqueles
iniciados antes da vigência da nova Lei, e que continuaram em vigor após 11 de
novembro de 2017".
Resistências à nova lei trabalhista
Reportagem publicada na última sexta-feira (11) pelo G1 mostra que, seis meses após
sua criação, a reforma trabalhista saiu do papel e vem mudando aos poucos a dinâmica
das relações entre patrão e empregado, mas ainda esbarra em forte resistência por
parte de sindicatos e insegurança jurídica nos tribunais. A nova lei trabalhista entrou
em vigor em 11 de novembro de 2017.
Acordos coletivos emperraram diante do impasse entre empresas e trabalhadores,
especialmente em pontos específicos que têm sido questionados na Justiça do
Trabalho. O fim da contribuição sindical obrigatória é um deles e já teve reflexos na
arrecadação dos sindicatos, que caiu 80%.
Além disso, a MP que regulamentava pontos da nova lei trabalhista, em vigor desde
novembro do ano passado, também perdeu a validade, pois não foi votada em tempo
hábil. Entre as regras previstas na MP que deixam de valer, estão pontos relacionados
ao trabalho intermitente, de gestantes e lactantes em locais insalubres, de autônomos,
além de regras para jornada de 12 horas de trabalho seguidas de 36 horas de
descanso.
Já no Supremo Tribunal Federal (STF) é discutida a primeira ação que questiona a
constitucionalidade da nova lei. Os ministros precisam decidir se o trabalhador
considerado pobre e com direito a justiça gratuito seria obrigado a pagar as despesas
do processo em caso de derrota, como estabelece a reforma. A votação começou nesta
quinta-feira (10), mas foi interrompida pelo pedido de vista de Luiz Fux e não há data
para o julgamento ser retomado.
STF dá um passo na análise do ganho real da aposentadoria acima do mínimo
15/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo

Tribunal determina que decisão, quando for tomada, será de
"repercussão geral", para todos os casos

O STF (Supremo Tribunal Federal) irá decidir se os benefícios do INSS podem ser
revisados para receber reajustes anuais iguais aos aplicados ao salário mínimo,
quando essa alternativa for a mais vantajosa para o segurado.

Submetido ao plenário virtual pelo relator, ministro Marco Aurélio, o recurso
extraordinário que trata do tema teve reconhecida o que juridicamente se chama de
repercussão geral.
Ou seja, a decisão, quando for tomada, terá efeito sobre todas os processos com a
mesma finalidade.
Ainda não há data prevista para o julgamento que vai avaliar o tema, segundo
informou ontem o STF.
Atualmente, existem duas regras para reajuste dos benefícios da Previdência Social.
Para quem recebe mais do que um salário mínimo, a legislação determina a reposição
da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), do IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). É uma alternativa para manter o poder
de compra dos beneficiários.
Para aqueles que ganham o salário mínimo, que corresponde ao piso dos benefícios,
deve ser aplicada regra que dá reajuste real.
No caso do salário mínimo, o aumento anual leva em conta a inflação medida pelo
INPC do ano mais o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de dois anos antes.
Como aumento do mínimo foi mais vantajoso nos anos de crescimento econômico,
aposentadorias e pensões acima do piso tiveram correções menores.
Desde 2003, por exemplo, quando o país ingressou num período de crescimento, o
salário mínimo, por causa de sua regra de reajuste, acumulou um ganho de quase
80% segundo cálculo do do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos).
Quem ganha benefício acima do mínio e segue outra regra, tem resultado oposto.
Desde de julho de 1994, quando o real passou a ser a moeda do país, beneficiários do
INSS que ganham mais do que o piso viram sua renda perder 53% do valor, quando
comparada ao salário mínimo, de acordo com o especialista em cálculos
previdenciários Newton Conde.
Para Conde, porém,
aposentadorias.

isso

não

significa

que

houve

desvalorização

dessas

"O benefício do INSS não está achatado, pelo contrário, se comparamos com o IPCA,
que é a inflação oficial, teve um ganho real de 18,6%", afirma. Uma decisão favorável
à correção mais vantajosa a todos os benefícios teria impacto "desastroso nas contas
públicas", diz.
A decisão do Supremo de discutir o melhor reajuste para os benefícios é importante
para aposentados e pensionistas, mas ainda não é hora de comemorar, diz o
presidente do Ieprev (Instituto de Estudos Previdenciários), Roberto de Carvalho
Santos. O principal argumento a favor da revisão é regra que determina ao INSS o
pagamento do melhor benefício ao qual o segurado tem direito. "É frágil", afirma.
Governo anuncia prazo para início de implantação do Novo Processo de
Importação
15/05/2018 – Fonte: G1
O início da implantação do Novo Processo de Importação do Portal Único de Comércio
Exterior será em outubro de 2018. Essa foi a decisão tomada pela Comissão Gestora
do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex) na última reunião realizada em
abril.

O Novo Processo de Importação, baseado na Declaração Única de Importação
(Duimp), envolverá uma completa reformulação sistêmica, normativa e procedimental
visando tornar a atuação dos órgãos governamentais mais eficiente, integrada e
harmonizada. Com a mudança, é esperado uma redução média de importações no
Brasil de 17 para 10 dias, sem comprometer, contudo, os controles que devem ser
aplicados nessas operações.
Visando permitir ampla participação do setor privado na construção do novo processo,
foi realizada, entre setembro e novembro de 2017, consulta pública sobre a proposta
elaborada pelo governo e, após a análise das mais de 2 mil contribuições recebidas,
deu-se início ao desenvolvimento dos primeiros módulos que darão suporte à nova
sistemática.
Com base no princípio de entregas graduais e progressivas, que vem norteando o
desenvolvimento e implantação do Portal Único de Comércio Exterior, essa primeira
fase do Novo Processo de Importações abrangerá operações realizadas por empresas
certificadas como Operadores Econômicos Autorizados (OEA), no modal marítimo, com
recolhimento integral de tributos e que não necessitem de licença de importação.
Novo Processo de Exportação
A Comissão Gestora do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), em
observância ao compromisso do governo federal com a facilitação do comércio e a
previsibilidade, e considerando ainda a necessidade de se racionalizar os gastos
públicos, ratificou, também, o cronograma de desligamento, para novas entradas de
dados, dos antigos sistemas de exportação (NOVOEX, “Siscomex Exportação Grande
Porte” e “Siscomex Exportação Web”), conforme publicado nas Notícias Siscomex
Exportação nº. 17, 20, 21 e 32 de 2018, todas acessíveis por meio do Portal Siscomex
(www.portal.siscomex.gov.br).
Os prazos previstos no cronograma foram reafirmados e considerados estratégicos
para a implantação integral do Novo Processo de Exportações do Portal Único de
Comércio Exterior, que passará a ser obrigatório, para todas as operações de
exportação, a partir de 2 de julho de 2018.
Empresas que geram valor levam meritocracia mais a sério
15/05/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
Pesquisa da PwC e da FGV com amostra das empresas que fazem parte do
Índice Governança Corporativa da B3 revela quais práticas realmente alinham
metas e remuneração

Em sua quarta edição, a pesquisa da PwC e da Escola de Administração de Empresas
da Fundação Getúlio Vargas (Eaesp-FGV) que estuda a relação entre remuneração
variável e geração de valor por empresas que compõem o Índice de Governança
Corporativa (IGC) da B3 revela que as organizações que realmente conseguem manter
esses dois fatores alinhados são aquelas que levam a meritocracia mais a sério.

Isso só ocorre, por sua vez, entre aquelas que se esforçam para desenhar metas e
estratégias simples e, acima de tudo, começam a encarar a questão da transparência
como prioridade.
O levantamento foi feito com base nos Formulários de Referência, que contêm
informações sobre remuneração, enviados à Comissão de Valores Mobiliários, a CVM,
entre 2010 e 2016. Para tanto, foi selecionada uma amostra de 149 empresas do IGC
que continham informações referentes à remuneração fixa e outras consideradas
suficientes pelos pesquisadores para a análise.
Essa amostra foi, então, dividida em dois grupos: o das 28 empresas que geraram
valor para seus acionistas no período estudado; e o das 121 restantes, que não
conseguiram o mesmo resultado, ou que, na avaliação dos pesquisadores, “destruíram
valor”.
“Todo executivo, todo acionista tem um capital investido dentro da empresa, (...) com
o qual ele corre um risco, e que, ao longo dos resultados, vai ser recuperado. (...) As
empresas que geram valor geralmente são aquelas em que os resultados anuais ou
lucros líquidos gerados todos os anos superam o rendimento desse capital investido”,
explica o diretor da PwC, Roberto Martins. As empresas que “destroem valor”, por
outro lado, são aquelas que até podem dar lucro, mas que não compensam esse capital
investido.
Embora os pesquisadores queiram fechar um acompanhamento de dez anos dessas
empresas para chegar a conclusões mais sólidas sobre governança corporativa, alguns
insights já são possíveis. Um deles é o de que os modelos de remuneração variável
são bastante parecidos no Brasil, tanto entre as empresas que geram quanto entre as
que destroem valor: um salário fixo e uma remuneração variável dividida entre
possibilidades de curto e de longo prazo em proporções muito similares.
“A gente ainda não consegue dizer se há uma falta de criatividade nos modelos de
remuneração ou se as empresas reportam uma informação que não é 100% conivente
com a realidade delas”, observa Martins. “Mas no ano passado a gente visitou cinco
empresas dessas que geram valor para entender um pouco mais isso a fundo. (...) e
embora os modelos sejam similares, na forma como a empresa executa eles no dia a
dia, a gente viu diferenças, sim.”
Simplicidade de metas e estratégias tem que ser um lema
Sobretudo, Martins aponta que as empresas que conseguem fazer o modelo de
remuneração variável funcionar em prol de resultados são aquelas que conseguem
desdobrar as metas e as estratégias de maneira simples.
Ele cita o exemplo da Localiza, uma das empresas visitadas no ano passado, que
conseguiu fazer com que a lógica de remuneração atrelada às metas chegue até as
lojas. “Eles fazem um modelo mais simples, em que eles explicam a relação entre
geração de valor e remuneração variável de uma maneira tão simples que eles
conseguem maior resultado.”
Para todas as empresas, em geral, o primeiro passo para o desenho de metas e
estratégias simples é pensar no papel de cada setor. “Se eu sou de um setor que gera
custos, por exemplo, para gerar valor, eu tenho de produzir com o menor custo
possível e com a qualidade adequada com a qual o comercial vai conseguir vender”,
explica Martins.
Outro passo importante é alinhar os interesses dos donos e acionistas da companhia,
aos interesses dos executivos e funcionários, desdobrando metas e estratégias para
todas as hierarquias da empresa.

Outro ponto fundamental para as empresas que geram valor é a meritocracia levada
a sério. Martins lembram que as empresas brasileiras gostam muito de falar disso,
mas que o descompasso entre geração de valor e remuneração mostra que poucas
colocam essa questão em prática.
Em 2016, quando o país estava na fase mais aguda da crise, os níveis de renda dos
executivos, embora um pouco menores, permaneciam muito parecidos aos dos anos
pré-crise. “E daí, a agente ouviu muito que as ‘empresas precisam dar esse bônus’
para não perder o profissional”, comenta Martins.
Um dos fatores-chave para a real aplicação da meritocracia numa corporação,
apontam os pesquisadores, é a transparência também em relação à remuneração
dentro da companhia: 57% das empresas que geram valor possuem comitê de
remuneração, contra 50% entre aquelas que “destroem valor”.
Mesmo entre essas últimas, a PwC e a FGV conseguiram ver uma evolução na criação
desses fóruns de discussão sobre a remuneração, que, vinculados aos conselhos
administrativos, olham para a relação entre geração de valor e ganhos dos executivos
de maneira sistêmica.
Ainda assim, observa Martins, as empresas brasileiras estão longe do nível de
transparência das empresas dos Estados Unidos, por exemplo. “[Por lá] as empresas
são obrigadas a divulgar a relação de proporcionalidade entre o salário do CEO com o
salário mínimo e o salário médio pago pela empresa”, afirma Martins.
Empresas ignoram profissionais mais velhos (e dão tiro no próprio pé)
15/05/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
Estudo da Fundação Getulio Vargas mostra que apenas 10% das empresas
possuem alguma política de contratação de profissionais mais velhos, acima
dos 50 anos

Sem políticas de gestão de idade, com ações que garantam a manutenção e a
reinserção de profissionais mais velhos no mercado de trabalho, empresas estão
criando um grande problema para resolver num futuro próximo.
Dentro de 20 e poucos anos, até 2040, quase 60% da população brasileira em idade
ativa deverá ser formada por pessoas com mais de 45 anos de idade, segundo projeção
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Se atualmente um em cada dez
brasileiros tem 60 anos ou mais, em 2060 os idosos serão um em cada três brasileiros.
Essa estimativa de inversão da pirâmide representa um desafio e tanto para o mercado
de trabalho do Brasil, mas a maioria das empresas parece não estar preocupada com
isso.
Um estudo realizado pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da
Fundação Getulio Vargas (FGV-Eaesp) com 140 empresas mostrou que apenas 10%
delas possuem alguma política de contratação de profissionais mais velhos, acima dos
50 anos. Um número menor ainda, 6%, oferta planos de carreira diferenciados para
esse público. Além disso, pouquíssimas companhias têm práticas de integração entre

profissionais mais maduros e mais jovens, como uma forma de estimular a troca de
conhecimento e experiências entre eles.
Desde a última edição da pesquisa, feita em 2013, a percepção das empresas sobre
os profissionais mais velhos melhorou, embora não seja possível fazer uma
comparação direta porque as amostras são diferentes.
Hoje, quase 70% acreditam que eles têm maior capacidade de solução de problemas
se comparados aos mais jovens. E não é só isso. Na visão dos respondentes eles são
mais comprometidos com o trabalho, fiéis à empresa e têm mais controle emocional
que seus pares mais jovens, atributos atemporais muito valorizados no mercado de
trabalho.
Todas essas competências, contudo, não foram suficientes para sensibilizar as
empresas sobre o tema e fazê-las agir. Contraditoriamente, houve um leve recuo de
práticas específicas para este público nos últimos cinco anos, segundo o estudo. “A
queda é estatisticamente insignificante, mas o que mais nos preocupa é a falta de
avanço na implementação de ações de gestão de idade nesse período”, afirma Vanessa
Cepellos, professora da FGV e coautora do estudo.
De acordo com a pesquisa, a única prática de gestão de idade mais consolidada hoje,
presente em 45% das companhias que participaram da pesquisa, é a possibilidade de
profissionais mais velhos prestarem serviço de maneira flexível para a empresa após
a aposentadoria, em projetos terceirizados e autônomos ou em consultorias.
Conhecimento desperdiçado
Embora valorizem o conhecimento e experiência dos profissionais sêniores para a
empresa, as organizações ainda não desenvolveram práticas capazes de aproveitar
esse potencial do profissional maduro em equipes com profissionais de outras
gerações, especialmente mais jovens. Só 16% das empresas têm atividades
específicas para integração dos profissionais de diferentes gerações. E apenas 14%
das companhias promovem atividades de gestão de conhecimento com profissionais
sêniores, como mentoring, tutoria e coaching.
A falta de políticas de gestão de idade afeta quem está dentro das empresas, mas é
mais cruel com os profissionais de idade mais avançada que estão tentando se reinserir
no mercado de trabalho. Mesmo em condições de igualdade, 75% das empresas
preferem os mais jovens na hora da seleção.
A maioria também não tem uma postura proativa de contratação de profissionais
acima dos 50 anos, como fazem, por exemplo, empresas como a PwC, Tokio Marine e
Gol, que tem hoje 12% do seu quadro de funcionários acima desta faixa etária. A
verdade é que, de forma geral, as companhias ainda resistem em contratar
profissionais mais velhos, mas em pouco tempo terão de rever essa postura, pois o
número de jovens que entram no mercado de trabalho é cada vez menor, alerta
Vanessa.
Custo com saúde pesa na balança
Pesa contra os profissionais mais maduros, na opinião das empresas, a dificuldade em
lidar com as novas tecnologias, falta de criatividade e dificuldade em aceitar líderes
mais jovens. Mas há outro ponto que, embora apareça de forma velada na pesquisa,
sinaliza uma preocupação real das empresas: o custo desses profissionais com saúde
– cerca de 70% dos participantes acreditam que os mais velhos custam mais para a
empresa em termos de plano de saúde e assistência odontológica, porém, só 22%
admitem que isso restringe a contratação de pessoas mais velhas.
“Embora 74% das empresas tenham afirmado na pesquisa que esse [custo com saúde]
não é um fator restritivo para contratar profissionais mais maduros, quando
perguntamos de forma aberta, as respostas e justificativas foram muito superficiais”,

afirma Vanessa. A maioria das empresas, segundo a pesquisadora, não tem uma
política embasada que trate o assunto, ou seja, em muitos casos a percepção das
pessoas sobre isso pode estar totalmente equivocada.
O envelhecimento bate à porta do mercado de trabalho
Com exceção de algumas poucas iniciativas, as empresas não estão preparadas para
enfrentar o envelhecimento da força de trabalho, conclui a pesquisa. Mas deveriam
estar pensando nisso há tempos, sobretudo porque o Brasil está envelhecendo
rapidamente se comparado a outros países. Enquanto a França levou 100 anos para
que a população com 65 anos ou mais passasse de 7% para 14% do total, o Brasil
poderá presenciar esta mesma variação em apenas duas décadas, segundo projeção
do Banco Mundial mencionada na pesquisa da FGV Eaesp.
Com a possibilidade de vivermos cada vez mais e a pressão que isso causa no sistema
previdenciário, é inevitável que tenhamos de trabalhar por mais tempo. Assim como
as empresas precisam estimular a manutenção e a reinserção dos profissionais mais
velhos no mercado, criando condições para que eles continuem produzindo, esses
profissionais mais maduros também precisam fazer a sua parte, ressalta Vanessa.
“Isso significa pensar em novas possibilidades de carreira, empreendedorismo, criar
novas oportunidades e acompanhar as transformações, mantendo-se atualizados e
ativos”.
Por que os fundos de fundos estão conquistando os pequenos investidores
15/05/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
A carteira de um FIC é composta por cotas de outros fundos de investimentos
disponíveis no mercado e são uma alternativa a quem está cansado do pingapinga da renda fixa

Os FICs dão acesso a fundos que já fecharam captação e permitem diversificação com
aportes menores. Bigstock/Bigstock
Seguindo a trajetória ascendente da indústria de fundos, que captou R$ 57,6 bilhões
até abril e ultrapassou a marca de 14 milhões de contas, os fundos de investimento
em cotas, conhecidos como FICs ou Funds Of Funds (FOFs) avançaram 54% no ano
passado e prometem ser presença certa na prateleira de investimentos para quem
quer fugir do pinga-pinga da renda fixa. Eles podem dar acesso a fundos que já
fecharam captação e permitem diversificação com aportes menores – mas essa
facilidade tem seu custo.
A carteira de um FIC é composta por cotas de outros fundos de investimentos
disponíveis no mercado. Da mesma forma que nos outros fundos os gestores escolhem
ativos – como títulos de renda fixa ou ações –, no caso dos FICs, o gestor escolhe
outros fundos.
No último ano, foram 1.060 novos fundos desse tipo ante 686 em 2016 – mesmo
patamar que ele se encontrava em 2015 e 2014, segundo dados da Associação
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). “É um
espelho da indústria de fundos mais sofisticados voltando a crescer de forma mais
pujante”, diz Daniel Pettine, gestor de fundos de investimentos da Rio Bravo.

Segundo levantamento feito pelo buscador de investimentos Yubb, em abril deste ano,
a busca por FICs dobrou ante o mesmo mês do ano passado. Esse avanço, segundo
especialistas, vem de duas frentes. Primeiro das instituições, pois o cenário favorece
a criação de novos fundos e os FICs são operacionalmente mais simples e baratos.
Do lado do investidor, eles têm vantagem fiscal, dão acesso a fundos já fechados para
captação e oferecem acesso a diversas estratégias de investimentos aporte menor.
Dentro dos novos FICs, a maioria é classificada como fundos multimercado, que
ganharam apelo frente à renda fixa por reunirem diversos ativos e, assim, oferecerem
uma rentabilidade maior em tempos de juro baixo.
Ao optar por FICs do tipo multimercado, o investidor deve atentar se está optando por
um FIC que de fato aplica em diferentes estratégias - o chamado multigestor -, ou se
é um fundo alimentador, chamado de feeder no jargão do mercado. Esses estão
focados em um único fundo, mas tem a vantagem de dar acesso a uma estratégia que
não está disponível.
Mas, a principal lacuna que os FICs têm preenchido é de quem quer investir em fundos,
mas não sabe qual melhor opção e não têm dinheiro para pulverizar seu montante em
diversos produtos. Além do trabalho de busca, fundos que oferecem retornos bem
acima do CDI (taxa que anda de mãos dadas com a Selic) podem chegar a R$ 50 mil
de aporte inicial. Já um FIC com cotas de fundos desse tipo pode ser encontrado com
entrada mínima entre R$ 10 mil e R$ 20 mil.
É preciso atenção aos custos de gestão dos FICs
O trabalho de selecionar diversas estratégias, porém, eleva o custo do fundo, mesmo
tendo uma estrutura operacional mais simples. Enquanto as taxas dos fundos em geral
ficam entre 1,5% e 2% ao ano, a dos FICs fica na casa dos 2,5% a 3%.
Apesar de a taxa poder assustar, a professora da Fundação Getúlio Vargas Myrian
Lund aconselha o investidor a olhar mais para a rentabilidade, sobretudo no caso da
categoria multimercado. “A pessoa vai atrás do gestor, então tem de ver se a taxa
mais alta é justificada por um fundo que pede mais ousadia, mais estratégia”, explica.
Os FICs também ganham dos outros fundos na questão tributária. Num cenário em
que o mercado oscila muito - como no caso de ano eleitoral –, o diretor de gestão de
riqueza do BTG Pactual, Rafael Mazzer, explica que é comum as pessoas quererem
mudar de estratégias e partir para outros fundos, o que acaba gerando uma despesa
tributária significativa.
Já no caso dos FICs, o próprio gestor que muda estratégia e faz realocações - sem o
investidor precisar sair.
Só 1 em cada 5 MEIs teve treino em finanças, diz Sebrae
15/05/2018 – Fonte: Tribuna PR
A Semana Enef também irá focar em um importante agente da econômico, mas que
ainda que carece de planejamento financeiro: o microempreendedor individual (MEI).
Segundo levantamento inédito do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), 77% dos empreendedores autônomos que faturam até R$ 81 mil
por ano nunca fizeram um curso ou treinamento em finanças. Além disso, metade
deles ainda usa o caderno para anotar os gastos – só 21% utilizam computador.
“Muitos desses empreendedores ainda se encontram em uma situação rústica e
primária – o que mostra que ainda podemos evoluir muito na capacitação, com cursos
de educação financeira”, observa Guilherme Afif Domingos, presidente do Sebrae. “Já

os mais jovens estão assimilando a tecnologia de forma mais rápida, e o uso do cartão
de crédito está crescendo”, diz.
De acordo com a pesquisa, que ouviu mil pessoas entre os dias 14 e 26 de abril, 44%
dos MEIs aceitam cartão como forma de pagamento.
Outro desafio é quanto ao controle de despesas: 48% dos entrevistados não fazem
previsão de gastos e 39% não registram todas as receitas. Além disso, 34% não
costumam acompanhar o saldo de caixa ou o faz no máximo uma vez mensalmente.
Educação financeira ajuda a reduzir inadimplência, diz presidente do BC
15/05/2018 – Fonte: G1
Ilan Goldfajn discursou na abertura da 5ª Semana Nacional de Educação
Financeira, em Brasília. Ele defendeu também inserção da educação
financeira no ensino médio.
O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou nesta segunda-feira (14),
durante a abertura da 5ª Semana Nacional de Educação Financeira, em Brasília, que
a melhoria dos níveis de educação financeira da população tem "efeitos
macroeconômicos de grande importância".
Segundo ele, ao também aumentar a propensão do cidadão a poupar, a educação
financeira gera "externalidades positivas" para o desenvolvimento econômico do país
e para o bem-estar da população.
"Uma melhor educação financeira implica uma demanda e uso mais responsável e
adequado do crédito, um menor risco de endividamento excessivo e, portanto, uma
menor inadimplência", afirmou Goldfajn.

BC faz semana nacional de educação financeira
Pesquisa do BC
Fábio Coelho, diretor-superintendente da Previc e presidente do Comitê Nacional de
Educação Financeira (Conef), observou que pesquisa do BC, em parceria com a Serasa
e o Ibope, identificou que 56% dos entrevistados assumiram não fazer orçamento
doméstico familiar, enquanto 69% afirmaram não ter poupado nenhuma parte de sua
renda nos últimos 12 meses.
"O cartão de crédito [que tem os juros mais altos do mercado no caso de
inadimplência] é o principal produto financeiro utilizado pelo brasileiro e, na sequência,
o carnê de lojas", afirmou ele.
De acordo com Coelho, a pesquisa apontou que os carnês de loja passaram a ser mais
utilizados durante a crise financeira porque os consumidores tinham atingido o limite
do cartão de crédito.
Base nacional de educação
O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, lembrou que, em 2017, o Ministério da
Educação homologou o texto da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o

Ensino Fundamental, que incorporou referências à educação financeira, especialmente
quanto à gestão de finanças pessoais e à educação para o consumo e, também, à
educação econômica.
Segundo ele, a educação financeira pode ser ensinada, por exemplo, como habilidade
a ser adquirida pelo estudante, a capacidade de “Ler e compreender, com autonomia,
boletos, faturas e carnês” e “compreender as formas de persuasão do discurso
publicitário, o apelo ao consumo”.
Goldfajn lembrou que a Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio está
sendo construída e em breve será também submetida a audiências públicas.
"Defenderemos, mais uma vez, a inserção da educação financeira em seu texto, e
esperamos contar com vocês nesse processo", acrescentou.
Canais eletrônicos
O presidente do Banco Central também disse que os brasileiros têm usado cada vez
mais os canais eletrônicos para realizar transações, como o internet banking e,
especialmente, a telefonia móvel.
"Cartões de crédito e de débito continuam substituindo os pagamentos em espécie e,
em larga escala, os cheques. Mais recentemente, a inovação tecnológica tem
propiciado o surgimento de novas instituições, as chamadas fintechs, com um novo
perfil de atendimento e provendo, de forma inovadora, serviços financeiros por meios
eletrônicos", acrescentou.
Tratado de exportação entre Brasil e Bolívia entra em vigor após 28 anos de
assinado
15/05/2018 – Fonte: G1
Produtos só poderão ser transportados por uma balsa a partir desta segunda-feira
(14). Exportação deve movimentar 6 milhões de dólares por mês em Guajará (RO).
Um tratado de exportação feito entre Brasil e Bolívia, há 28 anos, entrou em vigor nesta
segunda-feira (14). O tratado prevê que os produtos exportados para o território boliviano
sejam transportados por uma balsa regulamentada pela Agência de Transportes Aquaviários
(Antaq) e não mais por barqueiros dos dois países, como sempre aconteceu.
Essas exportações serão feitas pelo Rio Mamoré, entre Guajará-Mirim (RO) e a cidade
boliviana de Guayaramerín, a mais de 300 quilômetros de Porto Velho. A exportação na cidade
brasileira deve movimentar R$ 6 milhões de dólares po mês.
Assinado em 1990, o tratado previa que os produtos exportados para o território boliviano
fossem transportados por uma balsa e não por barqueiros dos dois países, mas até então não
havia entrado em vigor.

Os empresários brasileiros e bolivianos reclamam que os termos vão dificultar a liberação dos
produtos, uma vez que Guayaramerín não tem Aduana e o processo burocrático para legalizar
a entrada ficará mais caro, demorado e afetará o mercado de trabalho, causando demissões
em massa.

Com medo dos impactos econômicos, os exportadores diminuíram a aquisição de mercadorias
destinadas à exportação, alegando não ter a certeza que conseguirão vendê-las. Outra
reclamação é que a maioria de quem atua no ramo não possui veículos regulamentados pela
ANTT, além da falta de infraestrutura do Porto Oficial.
Associação Comercial
De acordo com a Associação Comercial de Guajará-Mirim, o serviço de exportação movimenta
cerca de 6 milhões de dólares por mês na região, porém a tendência é que haja uma queda
na arrecadação e falte produtos de diversos seguimentos na Bolívia.
O atual presidente do órgão, Márcio Badra, diz que a taxa de desemprego aumentará, já que
aproximadamente 1,5 mil trabalhadores ficarão desempregados. Para ele, a medida não vai
funcionar e o índice de criminalidade em relação ao contrabando vai aumentar drasticamente.
“Não existe um despachante aduaneiro que supra a demanda de 30 a 50 caminhões
carregados por dia. A Bolívia não tem capacidade de regularizar essa quantidade de
documentos, esse sistema não vai funcionar.
Possivelmente vai faltar produtos de diversos seguimentos na Bolívia, não aqueles básicos.
Os bolivianos darão um jeito de buscar no Brasil, sendo legal ou ilegalmente. Se essa medida
for mantida, vai simplesmente aumentar o contrabando de alimentos por outros canais”,
declarou.

Receita Federal
Segundo a Receita Federal, o órgão é responsável apenas por fazer o controle das mercadorias
na área de fronteira e que a responsabilidade da medida é exclusiva da ANTT. A Receita
informou ainda que a Aduana da Bolívia se responsabilizou em acelerar os trâmites
burocráticos para evitar problemas na entrada dos produtos brasileiros em Guayaramerín.

Tensão na Bolívia
Em 2015 houve uma tentativa de implantar a medida já naquele ano, porém os empresários
dos dois países se uniram para resistir e conseguiram forçar um embargo.

Desta vez a situação ficou ainda mais tensa, já que os bolivianos anunciaram que vão fechar
o Porto de Guayaramerín por tempo indeterminado, se realmente a medida entrar em vigor.
O fechamento do porto boliviano afeta diretamente vários brasileiros, que fazem a travessia
diariamente para estudar ou trabalhar no país vizinho.

Receita pode prorrogar eSocial para MPEs, afirma especialista
15/05/2018 – Fonte: G1
Receita pode prorrogar eSocial para MPEs, afirma especialista
A Receita Federal (RF) pode prorrogar o prazo para a adesão das micro e pequenas
empresas (MPEs) no eSocial. É o que diz Ana Paula Locoselli, assessora jurídica da
FecomercioSP, que teve contato com representantes da RF.
“Eles já estão trabalhando com essa hipóteses [de prorrogação] ”, afirma ela. “Isso
porque já estamos na metade de maio e ainda não foi disponibilizado o programa
[doeSocial] para as companhias menores”. Se nada for mudado, as MPEs terão que
aderir ao sistema até julho.

Segundo a entrevistada, é complicada demais a versão do eSocial utilizada pelas
empresas de grandes porte, que integraram o programa no começo do ano. “Se o
mesmo modelo for obrigatório para as companhias menores, é provável que a adesão
seja problemática”, diz Ana Paula.
Ela ressalta que até as firmas maiores estão enfrentando dificuldades para se adaptar
ao eSocial. Um dos problemas, diz ela, está no cadastro dos dados trabalhistas dos
funcionários.
Outro ponto que preocupa os especialistas é o excesso de demanda sobre consultores
de tecnologia, bastante requisitados para fazer a implementação do sistema. “Hoje
essas firmas de consultoria não têm equipe técnica suficiente para dar suporte e fazer
as implementações necessárias em um mês e meio”, diz Márcio Massao Shimomoto,
presidente do Sindicato das Empresas de Contabilidade e de Assessoramento no
Estado de São Paulo (Sescon-SP).
Ele também chama atenção para o prazo diferenciado estabelecido para a adesão de
empresas públicas. “O governo já deveria ter entrado no eSocial. Não faz sentido
deixar as [empresas] públicas para o final, só em janeiro do ano que vem”, afirma.
Ana Paula segue a mesma linha. “Quando o governo diz que precisa de mais tempo
para entrar no sistema, ele deveria lembrar que o setor privado está passando pelas
mesas dificuldades”. Na opinião da entrevistada, o prazo para as MPEs deveria ser
estendido até janeiro de 2019.
Por esse motivo, a FecomercioSP informou ontem (14) que solicitou ao governo federal
a prorrogação do prazo para que microempresas, micro empreendedores individuais,
e empresas de pequeno porte apresentem os dados de seus empregados no eSocial.
Foram enviados ofícios para representantes da Receita Federal, Ministérios da
Fazenda, do Trabalho e do Desenvolvimento Social, além de outros órgãos
competentes.
Mudanças
O eSocial é uma plataforma eletrônica onde os empresários registram os dados
trabalhistas, tributários, fiscais e previdenciários dos funcionários. Para especialistas,
o programa é bom, pois traz mais transparência e segurança aos trabalhadores, mas
sua implementação é problemática.

Setor de serviços recua em março e acumula queda de 1,5% no trimestre, diz
IBGE
15/05/2018 – Fonte: G1
Na comparação com o 4º trimestre, recuo é de 0,9%, No acumulado em 12
meses, índice está negativo desde junho de 2015.
O setor de serviços recuou 0,2% em março na comparação com fevereiro, segundo
levantamento divulgado nesta terça-feira (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Já na comparação com março do ano passado, a queda foi maior,
de 0,8%.
No acumulado no 1º trimestre, o indicador de atividade de serviços caiu 1,5%, na
comparação com o mesmo período do ano anterior. Já na comparação com o 4º
trimestre, houve queda de 0,9%, levando o setor de volta para o vermelho, após
avanço de 0,5% no trimestre imediatamente anterior.
No acumulado em 12 meses, o índice está negativo desde junho de 2015 e encerrou
março com recuo de 2%. Porém, o ritmo desta queda tem desacelerado desde abril
de 2017, quando ficou em -5,1%.
De acordo com o gerente nacional da pesquisa, Rodrigo Lobo, os últimos resultados
mostram que o setor de serviçois, "depois de ter atingido em março de 2017 o ponto
mais baixo de sua série histórica, ainda não conseguiu se recuperar inteiramente".
Na comparação interanual (mês contra igual mês do ano anterior), o setor de serviços
mantém taxas negativas há três anos. "Dos últimos 36 resultados, apenas dezembro
do ano passado foi positivo, depois de 32 resultados negativos consecutivos, e os três
resultados deste ano continuaram negativos", disse.
Lobo destacou que, em março deste ano, o patamar do setor estava apenas 0,8%
acima do ponto mais baixo da série, e distante 12,8% do ponto mais alto. "Isso mostra
que ele ainda opera muito mais próximo desse ponto mais baixo do que sinaliza uma
recuperação"
Setores
Na análise por setores, houve queda em 3 das 5 atividades pesquisadas. O maior recuo
foi verificado nos serviços profissionais, administrativos e complementares (-1,8%),
seguido pelos segmentos de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio
(-0,8%) e outros serviços (-0,4%).
Por outro lado, tiveram alta os serviços de informação e comunicação (2,3%) e os
serviços prestados às famílias (2,1%).
Apesar da recuperação em março, os serviços prestados às famílias ainda acumularam
queda de 2,4% no 1º trimestre.
Já o índice de atividades turísticas avançou 2,0% em relação a fevereiro.
Segundo o IBGE, apenas 8 dos 27 estados tiveram recuo no volume dos serviços em
março de 2018, na comparação com fevereiro, com destaque para o Rio Grande do
Sul (-2,9%). As maiores altas foram verificadas no Rio de Janeiro (0,8%), no Distrito
Federal (4,1%) e em São Paulo (0,2%).
Já na comparação com igual mês de 2017, houve queda em 22 das 27 unidades da
federação. Os maiores foram observados em Minas Gerais (-3,2%), Bahia (-6,9%),
Rio Grande do Sul (-3,7%) e Ceará (-8,9%). Já a a expansão mais relevante para o
índice nacional veio de São Paulo (1,4%).

Recuperação lenta
O Brasil vem mostrando dificuldade em engatar um ritmo consistente de recuperação
no início deste ano, mesmo em um ambiente de inflação e juros baixos, uma vez que
o desemprego segue alto e limita o consumo num ano eleitoral carregado de
incertezas.
Dados já divulgados pelo IBGE mostraram que a indústria e o comércio também
perderam ritmo no 1º trimestre. As vendas do varejo cresceram 3,8% no acumulado
no 1º trimestre, a quarta alta consecutiva, porém em um ritmo mais lento do que nos
últimos três trimestres.
Já a produção da indústria brasileira caiu 0,1% em março frente a fevereiro,
encerrando o primeiro trimestre estagnada, na comparação com o trimestre anterior.
Os economistas do mercado financeiro reduziram na última semana a previsão para o
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano, de 2,70% para 2,51%, segundo
pesquisa Focus do Banco Central.
Trabalhadores da Mercedes entram em greve por reajuste e contra demissões
15/05/2018 – Fonte: Tribuna PR
Os trabalhadores da fábrica da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo entraram
em greve nesta segunda-feira, 14, por tempo indeterminado.
Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, a paralisação ocorre porque a empresa,
além de não querer dar reajuste salarial na negociação deste ano, pretende demitir
340 pessoas da área administrativa, de um total de 8 mil funcionários.
O sindicato afirma também que a Mercedes-Benz quer acabar com algumas cláusulas
acertadas no último acordo, como o tempo de estabilidade para trabalhadores que
sofreram algum acidente e o complemento que eles recebem da empresa por quatro
meses para que o auxílio-doença recebido pelo INSS chegue ao mesmo valor do
salário.
Os metalúrgicos defendem a manutenção destes pontos e a inclusão de uma cláusula
de salvaguarda contra a reforma trabalhista, garantindo que qualquer alteração
prevista na nova legislação só possa ser aplicada após negociação entre empresa e
sindicato. Além disso, os trabalhadores querem que o cálculo da Participação em
Lucros e Resultados (PLR) leve em conta a exportação dos itens agregados, como
motor, câmbio e eixos.
Os trabalhadores vão realizar uma nova reunião na terça-feira para decidir se
continuam em greve ou não. A empresa, no entanto, ainda não mandou uma nova
proposta, segundo o sindicato.
Procurada, a Mercedes-Benz confirmou que mantém conversas com as lideranças
sindicais, mas não quis dar detalhes enquanto as negociações ocorrem. Pela mesma
razão, o sindicato não quis divulgar quais os valores em discussão para o reajuste
salarial.
A paralisação ocorre em um momento em que o setor volta a crescer. A fábrica da
Mercedes-Benz em São Bernardo é destinada à produção de caminhões e ônibus.
Tais segmentos, respectivamente, apresentam crescimento de 54,9% e 81,7% no
acumulado de janeiro a abril ante igual intervalo do ano passado, segundo a
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

A fábrica da Mercedes, que com a crise passou a produzir em somente um turno, deve
voltar aos dois turnos no segundo semestre deste ano, conforme tem dito em
entrevistas o presidente da empresa no Brasil, Philipp Schiemer.
A unidade, que tem capacidade de produzir 80 mil veículos por ano, tem operado no
limite de apenas um turno.
Ameaça de greve: caminhoneiros dão ultimato por redução do preço do diesel
15/05/2018 – Fonte: Gazeta do Povo
Ofício enviado ao presidente Michel Temer exige que alíquota de impostos
que incidem sobre o combustível seja zerado. Categoria pede negociação ou
fará paralisação a partir do dia 20

Protesto de caminhoneiros pelo aumento no valor do frete, em 2015, bloqueou 129 de
rodovias em 14 estados do país. Christian Rizzi/Arquivo Gazeta do Povo
A Associação Brasileira dos Caminhoeiros (Abcam) protocolou, nesta segunda-feira
(14), ofício junto à Presidência da República em que exige a adoção de medidas que
reduzam a incidência de impostos sobre os preços dos combustíveis, sobretudo o óleo
diesel. E deu prazo até o próximo domingo (20) para que se abra negociação sobre o
assunto, com a indicação de uma paralisação em nível nacional caso isso não aconteça.
Em documento de seis páginas destinado ao presidente Michel Temer (MDB), o ofício
pede a redução a zero das alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, e a
isenção da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), tributos que
incidem sobre o combustível.
“Não podemos aceitar que argumentos como: cumprimento da meta fiscal para
manutenção da trajetória de recuperação da economia e desta forma retomar o
crescimento do país, seja suficiente para que o governo venha de uma maneira
arbitrária anunciar vários aumentos dos combustíveis em pequenos espaços de tempo.
Sabemos muito bem que esse déficit elevadíssimo poderia ser contido de outras
formas e não desta, aumentando os percentuais que incidem sobre o valor do
combustível”, protesta a associação no documento.
Mas o governo já sinalizou que não pretende abrir mão de impostos para conter a alta
no preço dos combustíveis. Em entrevista ao portal G1 na última sexta-feira (11), o
ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, afirmou que, com o problema fiscal enfrentado
pelo país atualmente, não existe nenhuma possibilidade de redução tributária.
De acordo com levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP), nos últimos 12 meses o preço médio de revenda do óleo diesel
subiu aproximadamente 15,9%. No mesmo período, com o decreto 9.101/17, o
governo aumentou a alíquota do PIS/Pasep, que recai sobre o litro do combustível, de
R$ 0,2480 para R$ 0,4615, majoração de 86,1%. Para a gasolina, a alíquota foi de R$
0,3816 para R$ 0,7925 para o litro e, para o litro de etanol, a alíquota foi de R$ 0,12
para R$ 0,1309 para o produtor. Já para o distribuidor, a alíquota, até então zerada,
foi para R$ 0,1964.
Uma avaliação da Abcam sinaliza ainda que, somado aos impactos do aumento das
alíquotas, nos últimos cinco anos, com base em levantamento da ANP, a margem de

revenda no óleo diesel dos postos de combustíveis subiu de R$ 0,272 o litro para R$
0,353, em termos absolutos, e manteve-se estável em termos percentuais. Na visão
da associação, isso significa que os postos estão repassando integralmente os
aumentos praticados pela Petrobras, o que contribui para elevar ainda mais o principal
custo da atividade do transportador autônomo.
Fundo de amparo ao transportador
Como proposta, a Abcam sugere a criação de um fundo de amparo ao transportador,
semelhante ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que custeie a criação de um
programa para a compra de óleo diesel , tendo como principal fonte de recurso alguma
outra contribuição a ser definida pelo governo, ou ainda um sistema de subsídio para
a aquisição do combustível, ambos voltados para o transportador autônomo.
Com o ultimato feito nesta segunda-feira, a expectativa da Abcam é de ser convocada,
nos próximos dias, para um encontro em que essas ou outras possibilidades de
redução dos custos com o óleo diesel possam ser discutidas.
“Se até o dia 20 não acontecer nada, baseado na proporção do que dá de retorno do
nosso material, vamos começar a nos preparar”, explica José da Fonseca Lopes,
presidente da Abcam, e quem assina o ofício enviado à presidência da República.
“Queremos o caminhoneiro parado na casa dele. Não quero ninguém interrompendo
rodovia”, acrescenta.
Segundo o documento elaborado pela associação, o transporte de cargas é
responsável, no Brasil, por 55,2% do PIB do setor de transporte, a partir de dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2014, válidos até 2017. Na
ponta do lápis, o cálculo de Fonseca é que, para cada frete de R$ 1 mil feito por um
caminhoneiro autônomo, 42% deste valor são consumidos por gastos com óleo diesel.
Somados a custos com pedágio, estima o líder da categoria, “sobram R$ 200 para o
motorista, se sobrar. É com isso que queremos acabar neste primeiro momento”.
Apesar de sinalizar com o dia 20 como uma espécie de indicativo de greve, Fonseca
informa que o objetivo da associação é conseguir sentar em uma mesa de negociações
com o governo dentro desse prazo, de modo que as reivindicações do setor sejam
ouvidas. E que seja adotada, por meio de uma medida provisória, algum instrumento
que reduza o impacto tributário sobre o preço do combustível.
“E se eles [o governo] pedirem 90 dias? Podem pedir o tempo que quiser [para avaliar
as possibilidades de redução de imposto] desde que façam uma medida provisória
para começar a valer a partir do dia 20”, pede Fonseca. “Se ele levar três meses para
resolver, o imposto dentro do combustível é zero”.
O presidente da Abcam informa ainda que a expectativa é que outras categorias do
setor de transporte, que dependem do diesel ou mesmo da gasolina, participem
também do ato, caso não haja negociações até o dia 20, e que o objetivo é que a
redução dos impostos aconteça também para os outros combustíveis.
“Informamos que caso não tenhamos apoio deste governo federal, uma paralisação
geral será inevitável em âmbito nacional, e aí sim mostraremos que nós, cidadãos,
temos sim direito à escolha”, conclui o documento, disponível no site da associação,
com o carimbo de protocolado na Presidência da República.
Manifestações
A Abcam informa ser contrária a paralisações que interrompam rodovias pelo país.
Conforme informa Fonseca, o objetivo é, caso as reivindicações não sejam atendidas,
que os transportadores autônomos paralisem as atividades, sem atos que impeçam a
circulação por estradas e avenidas.

“O caminho não é tirar o ir e vir das pessoas. Ficar 48 horas, 72 horas parados em
casa não vai piorar [a situação] mais do que está. E isso vai conscientizar a sociedade”,
avalia. “Aí, vamos mostrar à sociedade que estamos com essa necessidade, e que toda
a sociedade depende do transporte de caminhoneiro autônomo, que só as
transportadoras não dão conta do volume. Somos mais de 1,5 milhão de autônomos
no Brasil”, diz.
Na manhã desta segunda-feira, um grupo de caminhoneiros paralisou algumas
rodovias federais que cortam Minas Gerais. As manifestações aconteceram, segundo
informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em trechos nos municípios de João
Monvelade e Conselheiro Lafaiete, e pediam a redução do valor dos combustíveis. No
último dia 10, caminhoneiros organizaram uma carreata em Brasília (DF) também
contra o preço do óleo diesel e ainda sobre uma resolução que obriga a instalação de
um dispositivo de segurança nas caçambas.
Fonseca informa que ambas as manifestações não estão ligadas à Abcam. E diz ter
sido informado de uma outra paralisação, ocorrida também na manhã desta segunda,
em Feira de Santana (BA), com bloqueio de um trecho de uma rodovia que liga o
município a Salvador. E que um caminhão que não teria aderido à manifestação teria
sido incendiado e o motorista, agredido. “Isso é coisa de bandido”, protesta.
“São pessoas que não estão informadas sobre o que estamos fazendo. Em Minas
Gerais, em Lafaiete, é uma rodovia de mão dupla, então é fácil parar. Param, ficam
um tempo até a polícia chegar, isso acontece”, diz o presidente da associação.
Segundo conta, é comum a participação de pessoas infiltradas nos grupos de
WhatsApp do segmento, que atuam justamente para, na avaliação dele, tumultuar as
manifestações organizadas por grupos de caminhoneiros pelo país.
A Abcam calcula que represente cerca de 600 mil caminhoneiros, de acordo com
levantamento feito junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Em
outubro do ano passado, a associação participou de uma reunião com a Casa Civil, em
que a questão dos preços dos combustíveis também esteve na pauta. E integra o
Fórum Permanente para o Transporte Rodoviário de Cargas (Fórum TRC), do Ministério
dos Transportes, Portos e Aviação Civil, que se encontra mensalmente, e cujo objetivo
é buscar melhorias para o segmento de transporte rodoviário de cargas no país.
Em 2015, uma manifestação contra a alta de impostos e da elevação nos preços dos
combustíveis, e pelo aumento no valor do frete chegou a bloquear 129 de rodovias em
14 estados do país. A associação diz ser contra as interdições de rodovias que impeçam
a circulação dos demais veículos e que não esteve ligada à organização desses atos.
Política de preços
Desde julho do ano passado, a Petrobras alterou a política de preços dos combustíveis,
reajustando os valores diariamente, como forma de acompanhar melhor a variação de
preços do mercado internacional.
Antes, a estatal divulgava o porcentual de reajuste, para mais ou para menos, de
gasolina e diesel. Desde fevereiro deste ano, passou a publicar o preço médio do livro
do combustível. Segundo números disponibilizados pela Petrobras desde 22 de março,
no dia 5 deste mês o diesel chegou ao maior valor de venda, até então, para as
distribuidoras: R$ 2,1015, valor um pouco menor do que o praticado um dia antes, de
R$ 2,1051.
Em 22 de março, o litro do diesel era repassado por R$ 1,8181 às distribuidoras. Em
45 dias, a alta no valor médio do combustível chegou a 15,6%.
A Petrobras informou, em comunicado no dia 4 de maio, que os combustíveis derivados
de petróleo são commodities e, a exemplo do trigo e do aço, têm cotações com

variações diárias, assim como o câmbio. “A Petrobras não tem o poder de formar esses
preços.
O que a companhia faz é refletir essa variação do preço do mercado internacional”, diz
o documento. Os reajustes diários acompanham os preços do mercado internacional
e podem aumentar, diminuir ou manter os valores praticados nas refinarias e
terminais.
Trabalhadores da construção civil entram em greve nesta terça-feira em SP
15/05/2018 – Fonte: Tribuna PR
Os profissionais e trabalhadores da construção civil no Estado de São Paulo iniciarão
à meia-noite uma greve por tempo indeterminado. O Sintracon-SP (Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil de São Paulo) comunicou a decisão
em sua página na internet e atribuiu a medida à “intransigência” do sindicato que
representa as empresas do setor, o Sinduscon-SP. A estimativa é de que cerca de 200
obras sejam paradas a partir da 0h desta terça-feira, 15.
“Em virtude da intransigência do Sinduscon-SP nas Negociações Coletivas para o setor
da Construção Civil de São Paulo e com fundamentação na lei de greve número
7.783/89, além da deliberação de sua assembleia geral, realizada no dia 29 de março
de 2018, o Sintracon-SP deflagrará greve a partir da 00 hora do dia 15 de maio de
2018 por tempo indeterminado.
O ato envolve aproximadamente 270 mil trabalhadores”, afirma a entidade em nota.
Os trabalhadores buscam reposição da inflação registrada pelo INPC ao longo de um
ano até a data-base de 1º de maio (1,69%), além de aumento real de 2% dos
rendimentos.
O presidente do Sintracon-SP, Antonio de Sousa Ramalho, disse ao Broadcast, serviço
de notícias em tempo real do Grupo Estado, que as empresas estão buscando negociar
os novos termos diretamente com o sindicato, evitando assim uma convenção coletiva
da categoria. “Não tem proposta nem para repor o INPC.
Eles acham que agora é momento da flexibilização da relação de trabalho, para eles é
um assunto que deveria ser resolvido entre a empresa e sindicato. Para nós, é
complicado negociar com as 26 mil empresas do setor”, disse. “Estamos conversando
desde fevereiro, mas não tivemos nenhum avanço”, comentou.
O Sinduscon-SP, representado pelo seu vice-presidente de relações Capital-Trabalho,
Haruo Ishikawa, expressou “estranhamento” à decisão dos trabalhadores.
“Estranhamos totalmente a deflagração da greve, pois a convenção coletiva atual tem
validade até o fim de maio”, disse. “Além disso, seguimos abertos à negociação.”
O executivo refutou ainda as afirmações do Sintracon-SP de que as empresas estão
tentando aproveitar a reformulação da legislação trabalhista para retirar direitos dos
trabalhadores. “É mentira, nenhum direito vai ser alterado. Queremos fazer apenas
ajustes pequenos da relação de trabalho”, comentou.
Assembleias de petroleiros aprovam greve; data será definida quinta-feira
15/05/2018 – Fonte: Tribuna PR
A greve por tempo indeterminado indicada pela Federação Única dos Petroleiros (FUP)
aos sindicatos a ela filiados foi aprovada em todas as assembleias realizadas pelo País,
informa a FUP. Por conta de uma forte chuva, o Sindipetro do Rio Grande Norte só
deverá finalizar as votações na próxima quinta-feira, segundo a FUP, que ainda não
definiu o dia do início da greve.

A previsão era de que as assembleias se encerrassem no último dia 12. Segundo a
assessoria da FUP, o Conselho Deliberativo da entidade vai definir a data assim que
forem finalizadas as assembleias, no próximo dia 17, quinta-feira.
A greve foi aprovada pelos Sindicatos dos Petroleiros do Rio Grande do Sul, Espírito
Santo, Pernambuco e Paraíba, Amazonas, Minas Gerais, Duque de Caxias, Paraná e
Santa Catarina, Bahia, Norte Fluminense, Unificado de São Paulo e Ceará, sendo que
este último iria finalizar nesta segunda-feira 14, a votação.
“Mais de 90% dos trabalhadores que compareceram às assembleias aprovaram o
indicativo, numa resposta dura à gestão Pedro Parente, que está promovendo o maior
desmonte da história da Petrobras”, afirmou a FUP em seu site.
Segundo a entidade, “Pedro Parente já entregou à concorrência mais de 30 ativos
estratégicos da empresa, como campos do pré-sal, sondas de produção, redes de
gasodutos do Sudeste e do Nordeste, distribuidoras de gás, petroquímicas,
termelétricas e usinas de biocombustíveis”.
A FUP destaca ainda a venda da Araucária Nitrogenados (Fafen-PR) e da Unidade de
Fertilizantes-III (Fafen-MS), e a privatização de quatro refinarias (Refap, Repar, Rlam
e Abreu e Lima), seis terminais aquaviários, seis terminais terrestres e 46 dutos, que
foram colocados à venda no dia 27 de abril.
“Todo esse desmonte do Sistema Petrobras foi feito em menos de dois anos”, ressalta
a FUP.
Inadimplência atinge 61,2 milhões de brasileiros e bate recorde
15/05/2018 – Fonte: R7

O nível de inadimplência no País atingiu 61,2 milhões de pessoas em abril, marca
recorde, conforme a Serasa Experian. A última vez que o índice alcançou marca
histórica foi em novembro de 2017, quando chegou a 61,1 milhões.
O total de contas com pagamentos atrasados foi de R$ 271,7 bilhões, com média de
quatro por CPF, totalizando R$ 4.438 por pessoa na média.
No quarto mês do ano, o indicador teve alta de 0,4% em relação a março, subindo
1,9% na comparação com abril de 2017.
Os economistas da Serasa ressaltam, em nota, que o avanço do desemprego no
primeiro trimestre prejudicou quem pretendia pagar as contas em dia, "já que a falta
de emprego é uma das principais causas da inadimplência no Brasil."
A concentração de compromissos financeiros típicos dos primeiros meses do ano IPVA, IPTU, material escolar, entre outros - também contribuiu para a elevação do
número de pessoas com dívidas atrasadas últimos três meses, destaca a nota.
Gênero
A maior concentração dos negativados está no gênero masculino, que representa
50,8% dos devedores em atraso.

A maioria das pessoas com débitos vencidos tem entre 41 e 50 anos, o que representa
19,7% do total. Em segundo lugar no ranking de participação entre os inadimplentes
estão os jovens entre 18 e 25 anos, que respondem por 14,2% do total.
Região
A região Sudeste é a que mostrou a maior participação (45,1%) de porcentual de
consumidores com dívidas em atraso. Em seguida, aparecem Nordeste (25,2%), Sul
(12,7%), Norte (8,9%) e Centro-Oeste (8,1%).
De acordo com a Serasa, as dívidas com bancos e cartões de crédito não pagas em
dia no mês de abril lideraram o ranking, com representatividade de 28,6%. As contas
de água, luz e gás aparecem na segunda posição, com 19,2%. Comércio (12,6%),
telefonia (11,5%), serviços (10,9%), financeira/leasing (10%) e outros (7,3%)
aparecem em seguida.
Brasileiros têm usado cada vez mais canais eletrônicos para transações, diz
Ilan
15/05/2018 – Fonte: Tribuna PR
O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou nesta segunda-feira, 14,
durante evento sobre educação financeira em Brasília, que os brasileiros têm usado
cada vez mais os canais eletrônicos para realizar suas transações, como o internet
banking e, especialmente, a telefonia móvel. Segundo ele, os cartões de crédito e de
débito continuam substituindo os pagamentos em espécie e, em larga escala, os
cheques.
Ilan Goldfajn pontuou ainda que a inovação tecnológica tem propiciado o surgimento
de novas instituições, as chamadas fintechs, que atuam na área de serviços financeiros
por meios eletrônicos.
“Nessa linha, destaco a nova regulamentação das fintechs de crédito, em consonância
com os esforços do Banco Central de aumentar a competição no mercado de crédito
em todas as suas dimensões”, disse Ilan. “A Resolução nº 4.656 confere maior
segurança jurídica a essas operações e cria condições para a redução do custo do
crédito.”
Em seu discurso, que abre a 5ª Semana Nacional de Educação Financeira, Ilan
Goldffajn citou ações e objetivos perseguidos pelo BC no âmbito da Agenda BC+. Ele
ponderou, no entanto, que mesmo antes da Agenda BC+, a instituição já vinha
trabalhando na cidadania financeira. De acordo com Goldfajn, as ações de educação
financeira alcançam, a cada edição da Semana Nacional de Educação Financeira, um
número maior de brasileiros.
Goldfajn defendeu ainda a ideia de que uma melhor educação financeira implica em
menor inadimplência, o que contribui para reduzir o custo do crédito.
O presidente do BC participou na manhã desta segunda-feira da abertura da 5ª
Semana Nacional de Educação Financeira, na sede do Banco Central, em Brasília. O
evento vai até o dia 20 de maio e prevê ações educacionais, gratuitas, presenciais e
online.
Mercado projeta novo corte na taxa de juros
15/05/2018 – Fonte: Tribuna PR
Em um cenário de recuperação lenta da atividade e inflação baixa, o Comitê de Política
Monetária (Copom) do Banco Central inicia nesta terça-feira, 15, sua reunião de dois
dias para decidir o novo patamar do juro básico no Brasil.

A expectativa da maioria dos economistas do mercado financeiro é de que a taxa Selic,
hoje em 6,50% ao ano, caia mais 0,25 ponto porcentual na próxima quarta-feira, 16,
para 6,25% ao ano. Se confirmado, este será o menor valor da história para a taxa
básica.
A continuidade do movimento de corte de juros pelo Copom, iniciado em outubro de
2016, responde ao fato de os preços estarem controlados no País e a economia ainda
não ter deslanchado. O Relatório de Mercado Focus, que compila as projeções do
mercado financeiro para os principais indicadores econômicos, mostrou ontem que o
IPCA – o índice oficial de inflação – deve encerrar 2018 com taxa de 3,45%.
Como a meta perseguida pelo BC para este ano é de inflação de 4,5%, com margem
de tolerância de 1,5 ponto porcentual (IPCA entre 3% e 6%), os dados sugerem espaço
para a instituição reduzir a Selic ainda mais. Ao mesmo tempo, o Focus mostra que a
projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2018 é de alta de 2,51% – um
porcentual inferior aos 2,71% de um mês atrás e aos 3% que vinham sendo esperados
pelo próprio governo.
Assim, na visão dos economistas, a Selic cairá para 6,25% ao ano na quarta-feira, 16,
a despeito do movimento mais recente de alta do dólar ante o real, que impacta a
inflação. Depois disso, conforme o Focus, a taxa básica permaneceria neste patamar
até maio de 2019, quando voltaria a subir.
“Há ociosidade em boa parte da economia, em especial no mercado de trabalho. Então
o BC coloca a Selic em um patamar expansionista”, afirma o economista-sênior do
banco Haitong, Flávio Serrano, ao justificar a tendência de um novo corte de 0,25
ponto da taxa de juros. “Isso é justamente para estimular a economia, para fazer com
que ela volte a operar mais próxima do potencial.”
O economista afirma, no entanto, que a recuperação da economia fará os índices de
inflação acelerarem. Com isso, o BC conseguirá manter a Selic em patamares tão
baixos apenas até o primeiro semestre de 2019, quando a Selic voltará a subir.
Este também é o cenário traçado pelo economista-chefe do banco Fator, José Francisco
de Lima Gonçalves, que espera o início do ciclo de alta da Selic em junho do próximo
ano. “O que vai determinar isso é o fato de que a atividade vai estar um pouco melhor
do que está hoje”, disse.
Câmbio
A disparada mais recente do dólar ante o real, verificada a partir de abril, é um fator
que tende a pesar menos, em um primeiro momento, nas decisões do BC sobre a
Selic. Os economistas lembram que, apesar de a moeda americana ter se valorizado
cerca de 10% desde o fim de março, as expectativas para a inflação pouco mudaram.
“Este movimento do câmbio ocorre em um cenário de bastante ociosidade na
economia”, lembra Serrano. “Uma alta de 10% na moeda americana significa um
acréscimo entre 0,30 e 0,50 ponto no IPCA, mas temos uma economia muito ociosa,
com capacidade de absorver este choque.”
Na prática, os custos de vários segmentos da indústria podem ter aumentado com a
alta recente do dólar, mas como a economia segue em ritmo lento não é de se esperar
um repasse automático para os preços ao consumidor final.
O próprio Focus revela uma expectativa, no mercado financeiro, de acomodação do
dólar até o fim do ano. Atualmente acima dos R$ 3,60, a moeda americana terminaria
2018 no patamar de R$ 3,40.

Copom inicia hoje reunião para definir taxa de juros Selic
15/05/2018 – Fonte: R7

Copom inicia hoje reunião para definir taxa de juros Selic
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) inicia hoje (15), em
Brasília, reunião para definir a taxa básica de juros, a Selic. Amanhã (16), às 18h,
após a segunda parte da reunião, o comitê anunciará a decisão.
Com a inflação baixa, o mercado financeiro espera pelo último corte na Selic,no atual
ciclo de redução. Em março, o Copom reduziu a Selic pela décima segunda vez
seguida, de 6,75% ao ano para 6,5% ao ano, o menor nível desde o início da série
histórica do Banco Central, em 1986.
A taxa básica de juros é usada nas negociações de títulos públicos no Sistema Especial
de Liquidação e Custódia (Selic) e serve de referência para as demais taxas
de juros da economia.
Custos do crédito
Ao reduzir os juros básicos, a tendência é diminuir os custos do crédito e incentivar a
produção e o consumo. Para cortar a Selic, a autoridade monetária precisa estar
segura de que os preços estão sob controle e não correm risco de subir.
Na última reunião do Copom, o BC sinalizou que faria mais uma redução da Selic em
maio e encerraria os cortes na taxa.
Ao definir a taxa Selic, o BC está mirando na meta de inflação, que é de 4,5% neste
ano, com limite inferior de 3% e superior de 6%. Para 2019, a meta é 4,25% com
intervalo de tolerância entre 2,75% e 5,75%.
Superávit da balança comercial na 2ª semana de maio foi de US$ 1,896 bilhão
15/05/2018 – Fonte: Tribuna PR
A balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 1,896 bilhão na segunda
semana de maio (dias 7 a 13), de acordo com dados divulgados pelo Ministério da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). O saldo positivo é resultado de
exportações de US$ 5,433 bilhões e importações de US$ 3,538 bilhões.
Na primeira semana de maio (dias 1 a 6), houve superávit de US$ 1,209 bilhão. No
mês, o saldo positivo até a segunda semana é de US$ 3,105 bilhões, decorrente de
exportações de US$ 8,870 bilhões e importações de US$ 5,765 bilhões.
Pela média diária de exportações, houve uma alta de 23,3% nas vendas ao exterior
nas duas primeiras semanas de maio em relação à média do mesmo mês em 2017.
Nessa comparação, o valor diário subiu de US$ 899,5 milhões para US$ 1,108 bilhão.
Já as importações nas duas primeiras semanas de maio cresceram 30,7%, em relação
à medida diária de maio de 2017, passando de US$ 551,3 milhões para US$ 720,6
milhões por dia.

Em 2018, a balança comercial acumula superávit de US$ 23,427 bilhões, resultado de
exportações de US$ 83,402 bilhões e importações de US$ 59,975 bilhões. No
acumulado do mesmo período em 2017, o saldo era positivo em US$ 24,390 bilhões.
Destaques do cadastro positivo devem ser votados na terça ou na quarta, diz
Maia
15/05/2018 – Fonte: Tribuna PR
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que pretende concluir a
votação do projeto do novo cadastro positivo na terça-feira, 15, na quarta-feira, 16.
O texto já foi aprovado pelo plenário da casa na semana passada, mas ainda pode ser
alterado através de destaques apresentados por parlamentares.
“A gente pretende votar os destaques amanhã à noite ou quarta de manhã”, disse o
deputado.
Como foi alterado, o texto deve voltar ao Senado. Maia disse que os próximos esforços
estarão voltados ao projeto que cria um registro eletrônico de duplicatas.
Maia afirmou ainda não acreditar que o projeto do cadastro positivo perca sua
efetividade durante a votação dos destaques. “Acho que a essência, o mais importante
precisa ser mantido, que é a garantia de que mais brasileiros tenham acesso ao crédito
no Brasil.”
Dólar continua a subir e vai a R$ 3,66
15/05/2018 – Fonte: G1
Na véspera, moeda dos EUA fechou a R$ 3,6275, na maior cotação em mais
de 2 anos, mesmo com intervenção reforçada do BC.
O dólar abriu em alta nesta terça-feira (15), após ter fechado na véspera no maior
nível em mais de 2 anos.
Às 9h33, a moeda dos Estados Unidos subia 0,90%, a R$ 3,6608 na venda. Veja mais
cotações.
O dólar segue em relação ao real a trajetória no exterior, com o avanço do rendimento
dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, os Treasuries, acima de 3%, segundo a
Reuters. O movimento reflete ainda a cautela com a pesquisa eleitoral divulgada na
véspera que indicou a preferência por candidatos que os investidores enxergam como
menos comprometidos com ajuste fiscal.
Na véspera, o dólar fechou em alta de 0,73%, a R$ 3,6275, na maior cotação desde
29 de abril de 2016, quando alcançou R$ 3,6392. Nem mesmo a atuação reforçada do
Banco Central no mercado de câmbio foi capaz de segurar o dólar, que só nas últimas
três semanas acumulou ganhos de mais de 5%. No ano, a alta é de 9,48%.

Dólar fecha a R$ 3,62, maior valor em mais de dois anos

Intervenção do BC
O Banco Central continua sua intervenção no câmbio e realiza nesta seção leilão de
até 4,2 mil contratos de swap cambial tradicional, equivalente à venda futura de
dólares, para rolagem do vencimento de junho. Também ofertará até 5 mil novos
contratos de swap.
Gasolina sobe em 19 Estados, diz ANP; preço tem alta de 0,76% na média
brasileira
15/05/2018 – Fonte: Tribuna PR
O valor médio da gasolina vendido nos postos brasileiros subiu em 19 Estados na
semana passada, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas. Em outros seis Estados e no
Distrito Federal houve queda nos preços médios do combustível de petróleo. Em
Roraima os valores permaneceram estáveis.
Na média nacional, houve alta nos preços médios entre as semanas, de 0,76%, de R$
4,225 para R$ 4,257.
Em São Paulo, maior consumidor do País e com mais postos pesquisados, o litro da
gasolina subiu 0,67% na semana passada, de R$ 4,005 para R$ 4,032, em média.
No Rio de Janeiro, o combustível saiu de R$ 4,718 para R$ 4,722, em média, avanço
de 0,08%.
Em Minas Gerais houve leve queda no preço médio da gasolina de 0,09%, de R$ 4,502
para R$ 4,498 o litro
Venda de veículos seminovos cai pela metade no ano; a de usados de 9 a 12
anos sobe 79%
15/05/2018 – Fonte: G1
Para especialistas, parte dos compradores de seminovos está voltando ao carro zero.
Por outro lado, a valorização dos usados com até 3 anos leva parte dos clientes a
buscar carros mais velhos.

A venda de veículos seminovos, aqueles com até 3 anos de uso, caiu pela metade de janeiro
a abril, na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados da Fenauto,
federação dos revendedores multimarcas.
Essa foi a "faixa etária" mais negociada entre os usados em 2016 e 2017, mas, neste ano,
ela é a apenas a terceira, perdendo para os que têm de 4 a 8 anos ("usados jovens", na
classificação da Fenauto) e os de 13 anos ou mais ("velhinhos").

Venda de veículos seminovos no Brasil

Comprou ou trocou seu carro neste ano? Conte sua história pelo VC no G1, pelo Fale
Conosco ou pelo Whatsapp/Viber, no telefone (11) 94200-4444, com a hashtag #g1carros
O volume de seminovos vendidos passou de 1,7 milhão de unidades nos primeiros 4 meses
de 2017 para 888,5 mil neste ano, uma queda de 49,6%.
O que explica?
Segundo especialistas ouvidos pelo G1, duas tendências derrubaram as vendas dos veículos
com até 3 anos de uso:
 parte dos clientes voltando a comprar carro zero;
 outra parte passando a procurar veículos mais velhos porque o preço dos seminovos
subiu nos últimos anos, com a forte procura.
Compra de carro zero
Para o presidente da Fenauto, Ilídio dos Santos, a queda dos seminovos reflete a retomada da
economia: parte dos clientes que até o ano passado optaram por veículos seminovos agora se volta
para os zero.
A venda de carros, caminhões e ônibus novos foi 21% maior de janeiro a abril deste ano do
que no mesmo período do ano passado, somando 762,8 mil emplacamentos.
Considerando só a venda para pessoa física, a alta foi de 15,6% no mesmo período, aponta
Isabela Tavares, economista da Tendências Consultoria.
Ela destaca ainda que a oferta de crédito para compra de veículos vem aumentando desde
janeiro do ano passado, na comparação anual.
Os financiamentos de veículos novos subiram 9,6% de janeiro a abril, frente a 2017; os de
usados, que são maioria, ficaram estáveis.

"A própria crise faz com que as diferenças de preço de carros novos para seminovos sejam
estreitadas pelas promoções que a concessionária faz no sentido de desaguar os estoques",
completa Claudio Felisoni de Angelo, presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo
(Ibevar).
No entanto, às venda de carros zero continuam com volume bem abaixo do que o antes da
crise, que favoreceu os usados.
"O que está acontecendo não é uma retomada total (da venda de veículos novos). (O setor) está
respirando melhor", diz Antonio Jorge Martins, da Fundação Getulio Vargas (FGV).
Compra de carro mais velho
Mesmo com a retomada nas vendas dos novos, a negociação de veículos usados continua
crescendo. Nos primeiros 4 meses do ano, subiu 5%, frente a 2017, somando 3,4 milhões,
sem contar as motos, ainda segundo a Fenauto.
Além de deixarem de ser a "faixa etária" mais vendida, a dos seminovos foi a única que caiu
na comparação com o ano passado.
Venda de veículos usados por idade
De janeiro a abril de 2018

"Com a grande procura de seminovos (nos últimos anos), o preço se elevou, fazendo com que uma
parte (dos consumidores) partisse para carros mais velhos", avalia Martins.
Os usados de 4 a 8 anos, que são os mais negociados neste ano, tiveram alta de 37% sobre
2017, somando 1,8 milhão de unidades. Eles também foram os mais financiados em
março, seguidos pelos veículos 0 km e os que têm de 9 a 12 anos ("usados maduros").
Essa faixa de 9 a 12 anos foi a que mais cresceu nas vendas em geral, com alta de 79% de janeiro a
abril em relação ao mesmo período do ano passado. Ela soma 794 mil unidades negociadas neste
ano, pouco menos que o montante dos seminovos. (888,5 mil).
Os usados com 13 anos ou mais somaram 982,6 mil unidades negociadas, uma alta de 35%
sobre o ano passado.

Produção de motos cresce 37,3% em abril, diz Abraciclo
15/05/2018 – Fonte: G1
A produção de motos cresceu 37,3% em abril, segundo dados da associação das fabricantes
de motocicletas (Abraciclo), divulgados nesta segunda-feira (14). Foram fabricadas 88.422
unidades, contra 67.380 no mesmo mês de 2017.
O acumulado do primeiro quadrimestre do ano também registra alta. Nos quatro primeiros
meses de 2018, foram produzidas 347.959 unidades, alta de 17,6% sobre as 295.761
unidades do mesmo período do ano passado.
Na comparação com março, houve queda de 6,5% na produção. Naquele mês, foram feitas
94.599 motos.
As vendas também registraram alta. Em abril, foram vendidas 78.536 unidades, número 28%
mais alto do que o mesmo mês de 2017, quando foram comercializadas 61.342 motos.
No acumulado, a alta é de 12,8%, com 312.539 exemplares vendidos entre janeiro a abril
deste ano, contra 277.160 neste período do ano passado.
A Abraciclo manteve a previsão de alta de 5,9% na produção para 2018, com 935 mil
unidades, ante as 882,8 mil fabricadas em 2017.
Nas vendas, a previsão de alta é menor, de 1,6%, para 865 mil unidades.
Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Estado do
Paraná
Dunlop inicia expansão de fábrica no Paraná
15/05/2018 – Fonte: Automotive Business

De olho na recuperação do mercado, a Dunlop, fabricante de pneus, deu início ao
projeto de expansão de sua fábrica localizada em Fazenda Rio Grande, região
metropolitana de Curitiba (PR), a fim de aumentar sua capacidade produtiva e também
iniciar localmente sua fabricação de pneus para veículos comerciais pesados, como
caminhões e ônibus. A expansão faz parte do investimento de R$ 487 milhões que a
empresa anunciou em 2016 para sua fábrica brasileira.
Atualmente, os pneus para veículos pesados são importados: a fábrica comporta
apenas a produção de pneus para veículos leves, com uma capacidade atual de 15 mil
unidades por dia.
De acordo com o gerente sênior de vendas e marketing da Dunlop no Brasil, Rodrigo
Alonso, a meta é elevar a produção diária para 18 mil unidades a partir de outubro
deste ano, com o início da produção de pneus de carga a partir de 2019.
“Nossa fábrica é modular. Atualmente estamos trabalhando com quatro módulos, em
três turnos diários. Estamos construindo o quinto módulo com o objetivo de ampliar a
capacidade produtiva”, explica Alonso. “Queremos passar a produzir 500 unidades por

dia no Brasil de pneu de carga e, com isso, atender mais da metade de nossas vendas
com produção nacional”
Os pneus Dunlop para veículos pesados também utilizarão tecnologia Sun System, a
mesma usada na fabricação dos pneus leves e que permite a produção sem emendas
nas partes de borracha do pneu, o que garante pneus mais redondos, mais
confortáveis e estáveis, além de contribuir para o menor consumo de combustível.
“Introduziremos a produção sem emenda para pneus de caminhão e isso hoje não
existe no mercado brasileiro”, ressalta Alonso.
FOCO NO MERCADO
Atualmente a Dunlop possui 13% de participação do mercado de reposição de pneus
para veículos leves de passeio no Brasil e 5,6% de fatia do mercado de reposição de
pneus para caminhões. O plano de aumentar a capacidade produtiva e passar a
oferecer pneus de carga made in Brazil também visa a conquista de novos clientes por
meio de investimentos em marketing.
“Hoje atendemos aproximadamente 6% das montadoras como Fiat e Volkswagen no
Brasil, além da Toyota na Argentina. A ideia é ampliar os projetos com essas parceiras
e trazer mais montadoras para o portfólio, uma vez que a presença em equipamento
original endossa a qualidade do nosso produto”, comenta o executivo.
Além disso, a empresa pretende expandir também o número de lojas de distribuição
no Brasil, das 205 atuais para cerca de 240 até o fim deste ano: de janeiro até agora,
já foram abertas cinco novas lojas, em Ribeirão Preto (SP), Campinas (SP) e Aracaju
(SE), todas para pneus de carros leves, e duas em Itajaí (SC) e Teresina (PI), para
veículos de carga.

GM anuncia investimento de US$ 2,8 bilhões na Coreia do Sul
15/05/2018 – Fonte: Automotive Business
Após rumores de que deixaria o país, montadora mantém operação e prevê
voltar ao lucro até 2019
Após rumores de que deixaria de produzir seus veículos na Coreia do Sul, a GM
anunciou um plano de investimento recorde no valor de US$ 2,8 milhões a fim de
voltar a ser rentável no país.
No mês passado, a montadora havia dito que poderia retornar à lucratividade em 2019
com redução de custos anuais na ordem de US$ 400 milhões a US$ 500 milhões por
meio do fechamento de fábricas e dispensa de mão-de-obra, entre outras
providências.
No entanto, a GM e o governo da Coréia do Sul concordaram em um pacote de resgate
no valor total de US$ 7,15 bilhões, incluindo US$ 2 bilhões para capital de giro e para
a redução de uma dívida de US$ 2,8 bilhões em empréstimos existentes que a GM
local deve ao país.
O plano foi confirmado entre os dois maiores acionistas da filial, a própria General
Motors e o KDB, Banco de Desenvolvimento da Coreia (na sigla em inglês), que visam
um plano de negócios de longo prazo com o objetivo de devolver a rentabilidade à
empresa até 2019.
O novo aporte sustentará a produção local e o lançamento de modelos globais, sendo

um SUV de pequeno porte e um crossover, este totalmente novo, ambos para o
mercado interno e também destinados à exportação.
O plano prevê ainda o desenvolvimento e produção local de um novo motor três
cilindros que equipará a próxima geração de veículos globais da empresa, além de
retomar campanhas de imagem da Chevrolet com o intuito de recuperar a confiança
do cliente na marca.
“Juntamente com o KDB, o governo coreano, o sindicato e nossos parceiros
fornecedores, criamos todos os elementos básicos para a execução de um plano de
viabilidade a longo prazo que será bom para o nosso pessoal, bom para a nossa
empresa e bom para a Coreia”, disse em nota o vice-presidente executivo e presidente
da GM International, Barry Engle.
O investimento estrangeiro da GM na Coreia – que deve ser injetado pela matriz, nos
Estados Unidos – sustentará 200 mil empregos no país, diretos e indiretos, estima a
GM.
“A GM Coreia agora tem os fundamentos certos para desenvolver um negócio de
sucesso a longo prazo”, disse o CEO e presidente da GM Coreia, Kaher Kazem.
Com sede em Incheon, a GM Coreia produziu mais de 10 milhões de veículos desde
sua criação, em 2002, com a compra da Daewoo.

Bancos liberam R$ 28,6 bilhões no 1º trimestre para financiar veículos
15/05/2018 – Fonte: Automotive Business
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O total de crédito liberado pelos bancos para o financiamento de veículos atingiu
R$ 28,6 bilhões no primeiro trimestre, o maior valor dos últimos cinco anos. Os dados
mais recentes do Banco Central citados no Boletim Mensal da Anef, associação dos
bancos de montadoras, apontam que este total representou aumento de 27,6% na
comparação com os recursos liberados em igual período de 2017, quando registrou R$
22,4 bilhões. Este aumento pela procura e oferta de crédito reflete claramente a
retomada das vendas de veículos no mesmo período.
Do total liberado no primeiro trimestre, R$ 28,1 bilhões foram destinados ao CDC,
crédito direto ao consumidor, enquanto R$ 461 milhões sustentaram os negócios via
leasing, crescimento de 27,7% e 24,5%, respectivamente, na comparação anual.
Em março, o saldo das carteiras somou R$ 176,4 bilhões, avanço de 9,1% no
comparativo anual. Desse total, os financiamentos responderam por R$ 172,8 bilhões,
alta de 9,6% no ano; os demais R$ 3,6 bilhões representaram as operações de leasing
no mês.
Outro índice positivo é a inadimplência, que fechou março em 3,6%, queda de 0,9 p.p.
sobre os 4,5% apurados em mesmo mês do ano passado, considerado pessoa física.
Na carteira de leasing, a taxa foi de 2,2%, redução de 1,5 p.p. A taxa de inadimplência
para PJ foi de 2,5% para financiamentos e 1,6% para leasing, queda de 2 p.p. em
ambas.

Nissan prevê novo recorde global de vendas no ano fiscal 2018-2019
15/05/2018 – Fonte: Automotive Business
A Nissan projeta registrar um novo recorde de vendas globais no ano-fiscal 20182019 em curso, que termina em 31 de março do ano que vem, quando espera
computar o total de 5,9 milhões de unidades, informa em comunicado divulgado na
segunda-feira, 14, ao apresentar seu balanço financeiro do ano fiscal encerrado no
último 31 de março, quando a marca obteve recorde de vendas, com 5,77 milhões de
veículos vendidos, aumento de 2,6% sobre o ano fiscal anterior.
No período, a montadora viu seu lucro crescer 12,6% com ganhos equivalentes a US$
7 bilhões (¥ 746,9 bilhões), graças aos efeitos favoráveis da reforma fiscal nos Estados
Unidos. Por outro lado, o lucro operacional reduziu 22,6% no período, para o
equivalente a US$ 5,4 bilhões (¥ 574,8 bilhões), enquanto a margem operacional
recuou para 4,8%, o que deve se manter para este ano fiscal 2018-2019, que termina
em 31 de março do ano que vem. O faturamento cresceu 2%, para US$ 109,8 bilhões
Ao longo dos doze meses entre março de 2017 e 2018, houve aumento dos volumes
de vendas em todas as principais regiões de atuação da marca: no Japão (+4,8% /
584 mil), China (+12,2% / 1,52 milhão), Rússia (+12% / 105 mil) e na soma dos
mercados da América Latina, Ásia e Oceania, Oriente Médio e África (+ 1,3% / 819
mil). Só na Europa que a montadora viu suas vendas recuarem (-4,6%, 652 mil).
Para este ano fiscal, a Nissan prevê ainda uma queda na margem operacional para
4,5% em 2018/2019, justificado pelo aumento das matérias-primas e dos efeitos
cambiais desfavoráveis, além da queda de 19,7% no lucro para ¥ 500 bilhões,
equivalentes a US$ 4,7 bilhões.
Venda de carros Volvo cresce 70% no Brasil
15/05/2018 – Fonte: Automotive Business

A venda de carros Volvo somou neste primeiro quadrimestre 1,6 mil unidades e
cresceu 70% sobre o mesmo período do ano passado. Somente em abril foram 536
carros emplacados, o melhor resultado mensal desde 1991, quando a empresa se
instalou no Brasil.
A Volvo atribui os bons resultados no acumulado do ano aos utilitários esportivos X60
e X90. Este último, o maior SUV da Volvo, anotou no acumulado até abril de 2018 um
total de 274 unidades, o dobro do que foi registrado no mesmo período do ano
passado.
O XC60 também cresceu de maneira significativa. Com 895 unidades emplacadas,
obteve alta de 39% e permanece como o carro mais vendido na marca, posto que
acabará perdendo para o recém-lançado XC40, que é um pouco menor, mas mais
acessível.
Até o fim do ano a Volvo espera vender no Brasil cerca de 6 mil carros e superar seu
antigo recorde de 5,2 mil unidades obtido em 2011.

