
 

 

21 DE MAIO DE 2018 

Segunda-feira 

 INOVAÇÃO PRECISA SER PARTE CENTRAL DA POLÍTICA INDUSTRIAL, DIZ CNI 

 FACILITAÇÃO DE COMÉRCIO É PRIORIDADE PARA O GOVERNO BRASILEIRO, DIZ 

ABRÃO NETO, NA FIESP 

 JUNTAS COMERCIAIS QUEREM PADRONIZAR PROCESSO DE ABERTURA DE EMPRESAS 

EM TODO O BRASIL 

 EFD-REINF E SUA IMPLANTAÇÃO E IMPACTO 

 TST JÁ DEU 33 DECISÕES A FAVOR DO IMPOSTO SINDICAL VOLUNTÁRIO 

 GOVERNO INCLUI GANHO COM IMPOSTO SINDICAL NO ORÇAMENTO 

 ARTIGO: BRASIL DEVERIA ADOTAR LICENÇA-PATERNIDADE DE ATÉ QUATRO MESES 

 APOSENTADORIA POR CONTRIBUIÇÃO JÁ É AUTOMÁTICA 

 “FAREMOS O NECESSÁRIO PELA PAZ SOCIAL E SEGURANÇA JURÍDICA NAS RELAÇÕES 

DE TRABALHO” 

 CAMINHONEIROS INICIAM GREVE NESTA SEGUNDA (21) 

 CAMINHONEIROS PARALISAM RODOVIAS PELO PAÍS CONTRA AUMENTO NOS PREÇOS 

DO DIESEL 

 PROTESTO DE CAMINHONEIROS IMPEDE TRÁFEGO EM MUNICÍPIOS PAULISTAS DA 

VIA DUTRA 

 EM GREVE, TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL FARÃO PASSEATA NESTA 

SEGUNDA 

 ARTIGO: REGRA DOS 4% DIZ QUANTO SE DEVE POUPAR PARA APOSENTAR 

 ANÁLISE DE CRISES PASSADAS INDICA QUE BRASIL VIVE PIOR RETOMADA DA 

HISTÓRIA 

 MERCADO MIRA DIFERENÇA DE JUROS ENTRE EUA E BRASIL 

 RISCO PAÍS DO BRASIL É O QUE MAIS SOBE ENTRE EMERGENTES 

 PAÍS TERÁ DE ENCONTRAR NOVO PONTO DE EQUILÍBRIO DO CÂMBIO, DIZ CANUTO 

 MONITOR DO PIB APONTA ALTA DE 0,3% NO 1º TRIMESTRE ANTE 4º TRI DE 

2017, DIZ FGV 
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 SELIC A 6,5% DEIXA A POUPANÇA MAIS ATRATIVA QUE FUNDOS DE RENDA FIXA 

 IPCA PARA 2018 SOBE DE 3,45% PARA 3,50%, PREVÊ FOCUS 

 FIXAR O PREÇO DE PRODUTOS E SERVIÇOS SOFISTICADOS É ARTE QUE DESAFIA 

VAREJO 

 IMPASSE FISCAL PODE POTENCIALIZAR DISPARADA DO DÓLAR, DIZ ECONOMISTA 

DO IBRE/FGV 

 ROTA 2030 É TEMA DE ENCONTRO NO RIO GRANDE DO SUL 

 JIPINHO COMPACTO COM PORTA-MALAS GRANDE, TIGGO 2 RODA BEM NA CIDADE 

 MERCEDES-BENZ VAI PRODUZIR CARRO ELÉTRICO COMPACTO PARA COMPETIR COM 

A TESLA 

 MAIA CRITICA ALTA DA GASOLINA E DEFENDE ZERAR CIDE E DIMINUIR PIS-

COFINS 

 PRESIDENTES DO SENADO E DA CÂMARA CONVOCAM COMISSÃO GERAL PARA 

DISCUTIR PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS 

 PRESIDENTE DA VOLKS DIZ A GUARDIA QUE OBSERVA CÂMBIO ‘COM BASTANTE 

ATENÇÃO’ 

 O CÂMBIO MANUAL EM BREVE SERÁ EXTINTO 

 GRUPO VW SUPERA 3,6 MILHÕES DE VEÍCULOS EM 4 MESES 

 ENTREVISTA - NIPPON STEEL DIZ QUE DEMANDA SÓLIDA MINIMIZA IMPACTO DE 

TARIFAS DOS EUA 

 ROADSHOW - CAPACITAÇÃO SOBRE BARREIRAS COMERCIAIS E AOS 

INVESTIMENTOS 
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CÂMBIO 

EM 21/05/2018  

 Compra Venda 

   

Dólar 3,711 3,712 

Euro 4,367 4,368 
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Inovação precisa ser parte central da política industrial, diz CNI 

21/05/2018 – Fonte: Tribuna/PR 
 

A inovação industrial precisa se tornar parte central da política industrial do Brasil, 
disse nesta sexta-feira, 18, o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 

Robson de Andrade, durante abertura do evento “A Indústria do Futuro”, organizado 
pela entidade e Revista Exame.  

 
De acordo com ele, foi a partir deste pensamento que o setor público e entidades 
representativas do setor privado iniciaram a Mobilização Empresarial pela Inovação 

(MEI). Foram feitos investimentos de R$ 2,5 bilhões em institutos tecnológicos criados 
na esteira do MEI.  

 
Por iniciativa da Mobilização Empresarial pela Inovação, foi criada a rede de 25 
Institutos Senai de Inovação, que possui 543 colaboradores, dos quais 211 são 

mestres e doutores (aproximadamente 39% do quadro). Já foram entregues 241 
projetos e estão em andamento 256, que movimentam R$ 527 milhões.  

 
Para Andrade, a inovação é primordial para um setor que emprega mais de 10 milhões 
de pessoas e responde por 45% de todos os impostos pagos no Brasil. “Por isso 

precisamos de inovação. Os investimentos têm que ser facilitados e não dificultados”, 
disse acrescentando que reestruturar os investimentos é o objetivo para estimular o 

desenvolvimento do Brasil.  
 
O ministro de Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, endossou as palavras do 

presidente da CNI e disse que seu ministério estará sempre aberto para atender as 
demandas do setor industrial no que se refere à inovação. 

 

Facilitação de comércio é prioridade para o governo brasileiro, diz Abrão 
Neto, na Fiesp 

21/05/2018 – Fonte: MDIC (publicado em 18-05-2018) 
 

Secretário de Comércio Exterior abriu hoje 52º Seminário de Operações de Comércio 
Exterior, em SP, e falou sobre os ganhos do Portal Único para a economia 
 

Simplificação de procedimentos, redução de prazos e custos para exportar e importar 
e aumento da competitividade dos produtos brasileiros. As vantagens do Portal Único 

de Comércio Exterior receberam destaque na abertura do 52º Seminário de Operações 
de Comércio Exterior, realizado pela pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério 
da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) na Fiesp, em SP. 

 
A palestra de abertura foi feita pelo secretário Abrão Neto para um público de mais de 

600 pessoas. “Grande parte dos que estão aqui hoje atuam efetivamente no comércio 
exterior, que está sendo sistematicamente desburocratizado. Há uma série de 

iniciativas em curso. A principal delas é o Portal Único de Comércio Exterior”, afirmou 
o secretário. “Será uma mudança estruturante. Todo o caminho para exportar e 
importar está sendo refeito”, completou. 

 
Desligamento dos sistemas antigos 

A implementação do Portal Único começou em 2013 e o novo processo de exportações 
foi concluído em 2017 e os dois sistemas – o novo e o antigo – hoje convivem 
simultaneamente. A partir de 2 de julho, os antigos sistemas serão desligados e todas 

as exportações brasileiras serão feitas pelo Portal Único. 
 

Com isso, os procedimentos ficam mais simples. Um exemplo citado pelo secretário é 
inclusão do CNPJ da empresa que era solicitado até 18 vezes e, a partir da integração 
com a nota fiscal eletrônica, deve ser informado uma única vez. 
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Para encerrrar, o secretário informou que um dos ganhos concretos do Portal Único foi 
o reposicionamento do Brasil no ranking Doing Business 2018, do Banco Mundial. “Já 
subimos 10 posições no comércio internacional, sendo que foram medidas apenas 

questões pontuais. As questões estruturantes ainda serão mensuradas e podem 
melhorar a posição relativa do Brasil no comércio mundial”, explicou Abrão Neto. 

 
O secretário fez ainda uma última avaliação do trabalho que está sendo realizado e 

deixou um recado aos usuários do sistema que assistiam ao seminário:  
 
“É uma mudança de sistemática, de procedimentos, mas sobretudo, uma mudança de 

cultura por parte do governo e dos operadores de comércio exterior. Não é uma 
mudança que acontece da noite para o dia. Há uma curva de aprendizado, o que é 

natural, mas temos a convicção de que isso nos permitirá dar um salto, fazendo com 
que o comércio exterior se torne cada vez mais um pilar da economia brasileira e um 
pilar de atuação das nossas empresas”. 

 

Juntas Comerciais querem padronizar processo de abertura de empresas em 
todo o Brasil 

21/05/2018 – Fonte: Contábeis.com 
 

Juntas Comerciais querem padronizar processo de abertura de empresas em 
todo o Brasil 
 

O assunto foi um dos temas discutidos no encontro promovido pela Federação Nacional 
das Juntas Comerciais (Fenaju), realizado na sede da Junta Comercial de Pernambuco. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

Como forma de buscar melhorias para o ambiente empresarial brasileiro, as Juntas 

Comerciais estão trabalhando para padronizar em todo o País o sistema de tramitação 
dos processos de registro comercial, como abertura e fechamento de empresas. 

 
O assunto foi um dos temas discutidos no encontro promovido pela Federação Nacional 
das Juntas Comerciais (Fenaju), realizado na sede da Junta Comercial de Pernambuco, 

no Recife, na terça-feira (16). 
 

Segundo Sâmya Bastos, presidente da Fenaju e presidente da Junta Comercial do Rio 
Grande do Norte (Jucern), a ideia é padronizar as exigências referentes a 
documentação apresentada, unificando entendimentos entre Juntas Comerciais para 

que o empresário possa transitar de um estado a outro sem ter divergências de 
procedimentos. 

 
Ela revelou ainda que também foi bastante discutido a criação de uma Central Nacional 

de Registro, projeto em parceria com o Governo Federal, que permitirá que o 
empresário possa fazer, num mesmo procedimento, vários atos de registro entre 
vários estados diferentes.  

 
Assim, um empresário que tenha uma matriz e várias filiais pode fazer vários atos ao 

mesmo tempo, seguindo o mesmo padrão de coleta de informações e procedimentos. 
“O lema de cada encontro é sempre buscar a padronização, melhorando cada vez mais 
o ambiente de negócios”, disse Sâmya. 
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De acrodo com Sâmia, os trabalhos deverão ser concluídos em curto e médio prazos. 
“Temos vários grupos de trabalho, o modelo de uniformização de exigências já está 
sob consulta pública pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI). 

Sobre a Central Nacional de Registro, já estamos na fase final, que é o levantamento 
de funcionalidade. Tudo isso será extremamente importante para a simplificação do 

registro empresarial no país”, disse. 
 

“Hoje, tempo é custo para o empresário. Quando ele abre um negócio ele precisa fazer 
com que a empresa tenha seu funcionamento. Quanto mais a gente consegue 
simplificar o processo de registro e a legalização de empresa, estamos diminuindo o 

prazo para que ele inicie suas atividades o mais rápido possível. Isso, para o 
empresário, conta muito. Nossa meta é tornar o Brasil mais atrativo para 

investimentos externos, garantindo sua segurança jurídica e minimizando riscos para 
as aplicações de investimentos”, finalizou a presidente da Fenaju. 
 

Para Taciana Bravo, presidente da Jucepe, o encontro foi muito proveitoso. “Tivemos 
a oportunidade de discutir melhorias no registro empresarial, foi possível apresentar 

os projetos que estão em andamento na Jucepe, como o Jucepe Online, que permitirá 
que o empresário possa abrir uma empresa, por meio da internet, sem a necessidade 
de deslocamento à Junta”, frisou Taciana Bravo. 

 

EFD-REINF e sua implantação e impacto 

21/05/2018 – Fonte: Contábeis.com 
 
A EFD-Reinf foi instituída pela IN RFB nº 1701 de 14 de março de 2017, tendo em 

vista o disposto no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e no Decreto nº 
6.022, de 22 de janeiro de 2007. Como sera o impacto e como funciona a EFD-REINF?  

 
  
 

 
 

 
 
 

 
 

A EFD-REINF, Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais é 
mais um dos módulos do SPED - Sistema Público de Escrituração digital e que deve 
ser utilizado e mantido pelas Pessoas Jurídicas e Físicas e se torna com isso mais um 

braço do eSocial pela combinação de informações e com a finalidade preponderante 
de eliminar parte da GFIP e também da DIRF.  

 
Terá como funcionalidade principalmente receber as escriturações de rendimentos 

pagos e das retenções do Imposto de Renda, Contribuição Social do contribuinte, 
exceto aquelas ao trabalho e informações sobre a receita bruta para a apuração das 
contribuições previdenciárias substituídas. Substituirá, portanto, o módulo da EFD-

Contribuições que apura a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB). 
 

Em resumo, em relação ao que deverá ser informado pelo EFD-REINF doravante, 
eliminará as mesmas informações que eram obrigatoriamente pela GFIP mensalmente 
e na DIRF anualmente de forma geral e mensal e juntamente com essa ação, 

conseguira ainda substituir outras obrigações acessórias instituídas por outros órgãos 
de governo como a RAIS e o CAGED. 

 
Dentre as informações prestadas através da EFD-Reinf, destacam-se aquelas 
associadas: 
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 aos serviços tomados/prestados mediante cessão de mão de obra ou 
empreitada; 

  às retenções na fonte (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP) incidentes sobre os 

pagamentos diversos efetuados a pessoas físicas e jurídicas; 
 aos recursos recebidos por / repassados para associação desportiva que 

mantenha equipe de futebol profissional; 
 à comercialização da produção e à apuração da contribuição previdenciária 

substituída pelas agroindústrias e demais produtores rurais pessoa jurídica; 
 às empresas que se sujeitam à CPRB (cf. Lei 12.546/2011); 
 às entidades promotoras de evento que envolva associação desportiva que 

mantenha clube de futebol profissional. 
 

A saber os eventos do EFD-REINF são: 
1. R-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte 
2. R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais 

3. R-2010 – Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados 
4. R-2020 – Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados 

5. R-2030 – Recursos Recebidos por Associação Desportiva 
6. R-2040 – Recursos Repassados para Associação Desportiva 
7. R-2050 – Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria 

8. R-2060 – Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB 
9. R-2070 – Retenções na Fonte - IR, CSLL, Cofins, PIS/PASEP 

10. R-2098 – Reabertura dos Eventos Periódicos 
11. R-2099 – Fechamento dos Eventos Periódicos 
12. R-3010 – Receita de Espetáculo Desportivo 

13. R-5001 – Informações de bases e tributos por evento 
14. R-5011 – Informações de bases e tributos consolidadas por período de apuração 

15. R-9000 – Exclusão de Eventos 
 
 E devemos ficar atentos aos prazos de entrega dos Eventos da EFD-REINF, que deverá 

ser transmitida: 
 

A partir de 1º de maio de 2018, caso o faturamento da pessoa jurídica no ano de 
2016 tenha sido superior a R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) ou; 
 A partir de 1º de novembro de 2018, caso o faturamento da pessoa jurídica no ano 

de 2016 tenha sido de até R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais). 
 

 A partir de 1º de maio de 2019 no caso de entes da Administração Pública. 
 
E um fato interessante e que requer atenção especial para as empresas e contribuintes 

é que não serão disponibilizados pelo Governo e Receita Federal, nenhum aplicativo, 
programa gerador ou algo do porte para geração dos arquivos de envio, sendo de total 

responsabilidade da parte informante a aquisição e manutenção desse programa, o 
que existe e existirá é uma plataforma de recepção nos moldes do já em ritmo de 

implantação o eSocial (ainda em fases). 
 
A EFD-Reinf será transmitida mensalmente até o dia 15 do mês subsequente ao que 

se refira a escrituração, observado o disposto no parágrafo único deste artigo. As 
entidades promotoras de espetáculos desportivos a que se refere o inciso VII do art. 

2º deverão transmitir ao Sped as informações relacionadas ao evento no prazo de até 
02 (dois) dias úteis após a sua realização. 
 

Para aqueles que perderem o prazo da EFD REINF, existe uma multa que vai de R$ 
500,00 a R$ 1.500,00 por fração ou mês/calendário. Já em caso de omissão de 

operações financeiras ou entregas incompletas ou inexatas, a penalidade aplicada é 
de 3% do valor das operações financeiras correspondentes, considerando ainda que o 
valor mínimo será de R$ 200,00 (R$ 20,00 por grupo de 10 informações incorretas ou 

inconsistentes). 
 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/csll
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/cofins
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/csll
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/cofins
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/sped


Esse pacote todo de informações faz parte de um conjunto de medidas que tem como 
finalidade ajustar as informações fiscais, trabalhistas e tributárias e tentar de forma 
ostensiva e controladora minimizar a sonegação e em um universo maior ainda, 

estabelecer um nível de legalidade numa gestão nacional que sempre traz 
desconfiança e insegurança.  

 
E com a implementação também em seguida da DCTFWEB com os parâmetros 

ajustados pelo eSocial e a EFD-REINF deverão dar maior serenidade e seriedade nos 
dados e informações e melhorar com maior transparência a relação entre 
empregadores e empregados. 

 
E que venha os ajustes e que as empresas consigam entender e perceber a importância 

de sua mão de obra especializada, mantida nos setores de Recursos Humanos, 
Departamento de Pessoal e Fiscal, entre outros, de seus quadros de pessoal. 
 

Ronaldo Godinho Cândido - CONSULTOR DE RH - RGC CONSULTORIA E 
ASSESSORIA 

 

TST já deu 33 decisões a favor do imposto sindical voluntário 

21/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Tribunal diz que recolhimento depende de aval do empregado, como prevê a 

reforma  

  
 

Protesto contra a reforma trabalhista e da Previdência em dezembro do ano passado, 
na av. Paulista; nova lei tornou voluntário o pagamento da contribuição sindical - 

Eduardo Knapp - 05.dez.2017/Folhapress  
 

O TST (Tribunal Superior do Trabalho) proibiu o desconto do imposto sindical de 
trabalhadores ao reverter decisões de instâncias inferiores a favor do recolhimento do 
tributo sem a autorização do empregado. 

 
Com a reforma trabalhista, em vigor há seis meses, a contribuição passou a ser 

voluntária. Antes, o imposto referente a um dia de trabalho era descontado de todos 
os empregados em março. 
 

Até quarta-feira (16), a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho atendeu, em caráter 
provisório (liminar), a 33 pedidos de empresas para suspender efeitos de decisões que 

as obrigavam a recolher a contribuição para os sindicatos.  
 
“A corregedoria manda o sinal para juízes de que a lei está em vigor. Que não há 

inconstitucionalidade [na reforma trabalhista]”, afirma Otávio Pinto e Silva, sócio do 
escritório Siqueira Castro e professor de direito do trabalho da USP. 

 
As informações constam de uma manifestação enviada na sexta-feira (18) pelo 
presidente do TST, ministro João Batista Brito Pereira, ao STF (Supremo Tribunal 

Federal). 
 

O parecer foi solicitado pelo ministro Edson Fachin. Ele é relator de 14 ADIs (ações 
diretas de inconstitucionalidade) que pedem a volta do imposto sindical obrigatório. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/tst-ja-deu-33-decisoes-a-favor-do-imposto-sindical-voluntario.shtml
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Segundo Brito Pereira, as decisões da corregedoria têm como fundamento “o risco de 
dano de difícil reparação, na medida em que as ordens judiciais contemplavam o 
imediato recolhimento da contribuição sindical, sem a exigência de garantia ou 

determinação de depósito em juízo”. 
 

Quando depositados em juízo, os recursos vão para uma conta bancária até o fim do 
julgamento, sem repasses ao sindicato. Foram relatados seis processos nessa 

condição.  
 
Brito Pereira destaca na manifestação que o julgamento sobre a contribuição sindical 

ainda está pendente. Por isso, as decisões adotadas são necessárias até que ocorra o 
exame na corte competente. 

 
“O principal argumento técnico dessas decisões da corregedoria é a irreversibilidade”, 
diz Mayra Palópoli, do Palópoli e Albrecht Advogados.  

 
Segundo ela, decisões favoráveis aos sindicatos tornam difícil a recuperação do 

dinheiro recolhido dos trabalhadores caso no fim do processo se entenda que o imposto 
é realmente voluntário. 
 

“O que se está vendo são decisões pela manutenção da reforma, que a contribuição é 
facultativa, não mais compulsória”, afirma Palópoli. 

 
Na manifestação ao STF, Brito Pereira relata que, de 60 recursos, a corregedoria não 
julgou 15 por considerar que houve falta de documentos, cinco estão pendentes e um 

não foi informado. 
 

 
 
 

Governo inclui ganho com imposto sindical no orçamento 

21/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Tributo deixou de ser obrigatório com a entrada em vigor da reforma 
trabalhista  
 

Apesar de a lei da reforma trabalhista determinar o fim do pagamento obrigatório do 

imposto, o governo federal continua prevendo sua arrecadação. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/governo-inclui-ganho-com-imposto-sindical-no-orcamento.shtml
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http://m.folha.uol.com.br/folha-topicos/reforma-trabalhista/


A LOA (Lei Orçamentária Anual) 2018, sancionada em janeiro, estimou arrecadação 
de R$ 475,5 milhões com a chamada contribuição sindical. A LOAs de 2016 e 2017 
previam R$ 416 milhões. 

 
Na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) 2019, proposta pelo governo ao Congresso 

em abril, faz projeções de arrecadação até 2021. 
 

Uma cota de 10% da contribuição sindical vai para o FAT (Fundo de Amparo do 
Trabalhador), ligado do Ministério do Trabalho (MTE). 

 
Para José Roberto Afonso, pesquisador do FGV e professor do IDP (Instituto Brasiliense 

de Direito Público), prever arrecadação inchada por si só não é um problema, a menos 
que venham a se realizar gastos sobre uma receita que não se concretize. 

 
Procurado, o Planejamento disse que o cálculo da contribuição é de responsabilidade 
do Ministério do Trabalho, que não respondeu aos questionamentos da reportagem. 

 

Artigo: Brasil deveria adotar licença-paternidade de até quatro meses 

21/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
Existe uma grande diferença salarial entre homens e mulheres. Não há só uma razão 

para isso. Mas uma variável importante é o fato de que empresas levam em conta a 
licença-maternidade na probabilidade de contratação e promoção. Mulheres não 

somente têm que lidar com a dupla jornada mas também veem suas carreiras 
prejudicadas.  
 

Embora o Estado pague pela licença, as empresas têm dois custos indiretos: contratar 
alguém temporariamente, que provavelmente será menos produtivo, e o capital de 

giro, pois a empresa primeiro paga o salário da nova mãe e só depois é reembolsada 
pelo INSS.  
 

Nosso modelo de licença-maternidade é excelente em termos de garantia de emprego 
e salário integral.  

 
Na Dinamarca, o período de licença é de até um ano, no qual os quatro primeiros 
meses são exclusivos das mulheres e os oito meses seguintes são divididos pelo casal 

como lhes convier.  
 

Mas isso gera problemas. Na maior parte dos casos as mulheres ficam em casa quase 
o ano inteiro de licença. É grande a discriminação no mercado de trabalho, a ponto de 
uma aluna me dizer que estava ponderando dizer explicitamente que não quer ter 

filhos em entrevistas de emprego.  
 

O modelo sueco é melhor. Lá, mães e pais têm direito a 480 dias de licença e são 
encorajados a dividi-los igualmente (para uma mãe solteira, toda a licença vai para 

ela). Os pais podem tirar a licença em qualquer período até os filhos completarem sete 
anos. Mas o Estado paga somente 80% do salário dos pais no período de licença.  
 

Desenhar um sistema ideal significa combinar os objetivos de cinco entidades: 
governo, empresas, pais, mães e filhos. Não é fácil, mas dá para fazer. 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/01/1947509-temer-sanciona-orcamento-de-2018-com-previsao-de-deficit-de-r-157-bi.shtml
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Uma das vantagens de estar numa universidade internacional é ter acesso a uma rede 
de colegas que vai de Prêmios Nobel até estrelas em ascensão no mundo acadêmico. 
Uma dessas novas estrelas é Christina Jenq, doutora pela Universidade de Chicago e 

especialista em mercado de trabalho e dinâmicas de gênero. 
 

Em várias conversas e com base em vários artigos, concluímos que o melhor sistema 
para o Brasil seria o de manter a licença-maternidade como é hoje e criar uma licença 

obrigatória para os pais, de cerca de três ou quatro meses, após o período a que a 
mãe tem direito acabar.  
 

Claro que essa proposta traz custos e riscos. Aumenta o custo direto do governo e o 
indireto para as empresas. Isso também só funcionaria se os pais realmente 

aprendessem a cuidar dos seus filhos, dando a atenção necessária para eles. E ainda 
precisaríamos levar em conta a situação das mães solteiras. Mas não há mudança 
social sem custos.  

 
No fim das contas, essa proposta traria benefícios como a diminuição da discriminação 

salarial entre homens e mulheres, igualando os custos indiretos para as empresas, e 
o aumento da renda permanente de longo prazo das mulheres, mães ou não.  
 

Além, disso, ajudaria a mudar as normas sociais, tornando homens solidários na 
criação dos seus filhos, e melhoraria o desenvolvimento das crianças, pois todos os 

estudos sobre educação mostram que, para o desenvolvimento infantil, nada é melhor 
que a atenção dos pais, especialmente no início da vida.  
 

As mães poderiam voltar ao mercado de trabalho mais tranquilas, sem precisar 
recorrer a creches e ao resto da família, pelo menos pelos três meses seguintes ao 

final das suas licenças.  
 
Gostamos de olhar a Escandinávia como modelo de sociedade. Nesse caso, podemos 

fazer até melhor. 
  

Rodrigo Zeidan - Economista, é professor da New York University Shangai, na China, 
e da Fundação Dom Cabral, no Brasil.  
 

Aposentadoria por contribuição já é automática 

21/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 19-05-2018) 

 
Sistema do INSS passou a identificar o cumprimento dos requisitos  

 
Fila de pessoas que aguardam a abertura de agência do INSS no centro da capital 
paulistana - Rivaldo Gomes - 14.set.2016/Folhapress  

 
A aposentadoria por tempo de contribuição também já pode ser concedida de forma 

automática quando o sistema identificar que existem recolhimentos suficientes, 
divulgou ontem o INSS em seu site. 
 

Quando os computadores não reconhecerem o direito imediatamente, o segurado será 
orientado a agendar o atendimento em um posto. 

Para receber o benefício é preciso contribuir por 30 anos, se mulher, ou 35 anos, se 
homem. Não há idade mínima para solicitá-lo. 
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O INSS inicia hoje as concessões de aposentadorias por idade e salários-maternidade 
automaticamente, desobrigando candidatos de irem aos postos da Previdência Social.  
 

A presença do segurado só será solicitada quando faltarem informações no sistema 
para comprovar o direito. Quando o segurado fizer o pedido pelo telefone 135 ou no 

site meu.inss.gov.br, o sistema identificará automaticamente sua situação. 
 

“Faremos o necessário pela paz social e segurança jurídica nas relações de 
trabalho” 

21/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 18-05-2018) 

 
Afirmação do ministro do Trabalho, Helton Yomura, foi feita durante a 54ª Edição do 

Prêmio Mérito Industrial 2018, em Manaus; três empresários amazonenses receberam 
homenagens 
 

 
“Faremos o que for necessário para trazer paz social e segurança jurídica nas relações 
de trabalho”, assegurou o ministro do Trabalho, Helton Yomura, em sua participação 

na 54ª edição do Prêmio Mérito Industrial 2018, realizado pela Federação das 
Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam) e o Centro da Indústria do Estado do 
Amazonas (Cieam), nesta quinta-feira (17), no Clube do Trabalhador, em Manaus.  

 
Durante o evento, três empresários amazonenses receberam o Diploma Mérito 

Industrial 2018, pelos relevantes serviços prestados ao desenvolvimento da indústria 
no estado.    
 

O empresário Cláudio Barrela, da Tutiplast, foi homenageado como Industrial do Ano. 
Em 2017, a empresa, que possui mais de 550 empregados fixos e industrializa pelo 

menos 650 itens para mais de 40 clientes, teve um faturamento de R$ 90 milhões e 
projeta para este ano um crescimento acima de 10%.  
 

O diploma de Microindustrial do Ano foi entregue à empresária amazonense Jane 
Socorro Barros Ferreira, da empresa Amazon Comércio de Doces. A microempresa 

produz mensalmente 4 mil potes de doces, 20 mil bombons e 5 mil potes de biscoitos 
e no último ano atingiu faturamento de R$ 189 mil. A empresária diz que aos poucos 
a Amazon Doces consolida a sua posição no mercado com investimentos próprios.  

 
Pela sétima vez consecutiva, a Recofarma Indústria do Amazonas, empresa que 

pertence à The Coca-Cola Company, conquista o título de maior exportadora do Polo 
Industrial de Manaus, somando, em 2017, um montante de quase R$ 600 milhões em 
exportações para cinco países da América Latina. A contribuição da companhia ao 

Estado envolve geração de mais de 11 mil empregos diretos e indiretos. 
 

Segundo o presidente da Fieam, Antonio Silva, a entrega do prêmio é o 
reconhecimento àqueles que ajudam a mover a economia, a gerar emprego e renda e 

a produzir de forma cada vez mais competitiva no estado. Na ocasião, ele cobrou do 
governo a continuidade das reformas econômicas e institucionais.  
 

A Indústria da Transformação apresentou, em âmbito nacional, o segundo melhor 
resultado de abril, com a abertura de 24.108 postos de trabalho, segundo o Cadastro 

Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado nesta sexta-feira (18) pelo 
Ministério do Trabalho. No Amazonas, os subsetores que apresentaram saldo positivo 
foram a Indústria do Material do Transporte (150 postos), Indústria de Produtos 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/04/comissao-do-senado-aprova-licenca-maternidade-de-180-dias.shtml
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Alimentícios, Bebidas e Álcool Etílico (61 postos) e a Indústria Têxtil do Vestuário e 
Artefatos de Tecidos.  
 

Caminhoneiros iniciam greve nesta segunda (21) 

21/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 19-05-2018) 

 
Entidades que representam os caminhoneiros aprovaram o início da greve da 

categoria para esta segunda. Movimento tenta evitar bloqueio de rodovias 
 

 
Roberto Custodio/Jornal de Londrina  

 
Caminhoneiros de vários estados do país devem fazer a partir desta segunda-feira 

uma greve pedindo a redução do preço do óleo diesel. Ainda não se sabe como deve 
ser a adesão da categoria e se haverá o fechamento de rodovias – decisões judiciais 
impedem o bloqueio de estradas em algumas regiões e entidades que representam os 

caminhoneiros pedem que os protestos sejam pacíficos. 
 

A organização da greve ganhou força nas últimas semanas em reação aos reajustes 
do óleo diesel feitos pela Petrobras por causa da alta no preço internacional do 
petróleo. A empresa reajustou o combustível, na saída das refinarias, em quase 50 

centavos desde o início de abril. A política de preços da companhia é a de acompanhar 
os valores praticados no mercado internacional para evitar o acúmulo de prejuízos em 

momentos de elevação na cotação do petróleo. 
 
Entidades como a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA) e 

Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam) estão orientando a greve após 
contato feito com o governo federal para tentar conversar sobre o preço do diesel. O 

presidente da Abcam, José da Fonseca Lopes, divulgou um comunicado neste domingo 
(20) pedindo que as manifestações sejam pacíficas, sem o fechamento de rodovias.  

 
“Mais uma vez apelo ao bom senso de todos para que permaneçam em suas casas ou, 
no caso daqueles que estejam em trânsito, fiquem em postos de combustíveis, em 

segurança, e sem fechar rodovias ou participar de movimentos violentos”, escreveu. 
 

Também houve decisões judiciais preventivas contra o fechamento de estradas em 
algumas regiões. A Justiça Federal no Paraná concedeu, no sábado (19), uma liminar 
que proíbe bloqueios em rodovias federais no estado, sob pena de multa de R$ 100 

mil por hora de interdição. A decisão é uma resposta a uma ação de interdito proibitório 
movida pela Advocacia Geral da União (AGU), que foi acionada pela Polícia Rodoviária 

Federal (PRF) no Paraná. 
 
A concessionária de pedágio CCR NovaDutra obteve na Justiça uma liminar vetando o 

fechamento da Via Dutra, rodovia que liga São Paulo ao Rio. A penalidade é de R$ 300 
mil pelo descumprimento da decisão. 

 
As manifestações de caminhoneiros vinham ocorrendo de maneira fragmentada desde 
o início do mês. Houve fechamento de rodovias em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia 

e Distrito Federal. Neste sábado (19), uma rodovia foi fechada na ligação entre as 
cidades fluminenses de Barra Mansa e Volta Redonda. 
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Governo 
O governo federal a princípio se posicionou contra qualquer revisão na política de 
preços da Petrobras ou nos tributos que incidem sobre os combustíveis. No ano 

passado, foi elevado o PIS/Cofins da gasolina e do diesel para aumentar arrecadação 
federal e evitar o descumprimento da meta fiscal da União.  

 

Caminhoneiros paralisam rodovias pelo País contra aumento nos preços do 
diesel 

21/05/2018 – Fonte: Tribuna PR  
 

Caminhoneiros paralisam algumas rodovias pelo País nesta segunda-feira, 21, em 
protesto contra o aumento nos preços do diesel. A categoria já havia prometido a 

paralisação na semana passada se não fossem atendidas uma série de reivindicações 
apresentadas ao governo federal.  
 

Os caminhoneiros querem a redução da carga tributária sobre o diesel. Reivindicam a 
zeragem da alíquota de PIS/Pasep e Cofins e a isenção da Cide (Contribuição de 

Intervenção no Domínio Econômico). Os impostos representam quase a metade do 
valor do diesel na refinaria. Segundo eles, a carga tributária menor daria fôlego ao 
setor, já que o diesel representa 42% do custo da atividade.  

 
Na manhã desta segunda-feira, são registrados atos em ao menos sete Estados: São 

Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Paraná e Rio Grande do Sul.  
Em São Paulo, na zona leste da capital, a Avenida Jacu-Pêssego, no sentido Ayrton 
Senna, próximo à Rua Jaime Ribeiro Wrigth, estava com duas faixas interditadas por 

volta das 8h, de acordo com informações da Companhia de Engenharia de Tráfego 
(CET).  

 
Na Marginal Pinheiros, zona sul, no sentido Castelo Branco, pouco depois da Ponte 
Octavio Frias de Oliveira (Estaiada), a manifestação ocupava quatro faixas no mesmo 

horário.  
 

Em razão dos reajustes diários no diesel, os caminhoneiros autônomos dizem estar 
trabalhando no limite. Nos últimos 12 meses, o diesel subiu 15,9% no posto. O 
aumento é resultado da nova política de preços da Petrobras, que repassa para os 

combustíveis a variação da cotação do petróleo no mercado internacional, para cima 
ou para baixo.  

 
A reivindicação dos caminhoneiros é apoiada pelos donos de postos de combustíveis, 
que dizem estar perdendo margens com os aumentos de preços. Segundo o presidente 

da Fecombustíveis, Paulo Miranda Soares, o setor vai sugerir ao governo a redução 
dos impostos sobre os combustíveis e também que a Petrobras faça o reajuste em 

intervalos maiores. 
 

Protesto de caminhoneiros impede tráfego em municípios paulistas da via 
Dutra 

21/05/2018 – Fonte: Tribuna PR  

 
A manifestação de caminhoneiros contra o reajuste de 25% nos preços do óleo diesel, 

ainda trava pontos da rodovia Presidente Dutra no Estado de São Paulo, informou a 
concessionária CCR Nova Dutra. No município de Pindamonhangaba, há cinco 
quilômetros de lentidão no sentido à capital em decorrência dos protestos, entre os 

km 101 e 106.  
 

Manifestantes ocupam a faixa da direita, além do acostamento. A faixa da esquerda 
está liberada somente para veículos de passeio e ônibus. Em Lorena, também rumo à 
cidade de São Paulo, as interdições estão entre os km 50 e 51.  
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As paralisações começaram no início da manhã desta segunda-feira, 21, em vários 
Estados brasileiros. Nas cidades paulistas de Jacareí e São José dos Campos, 
manifestantes ocupações faixas e/ou acostamento da Dutra.  

 
Em nota, a concessionária rechaçou a atitude dos caminhoneiros, a partir do momento 

em que foi constatado dano ao tráfego nas rodovias. “A CCR Nova Dutra respeita o 
direito democrático de manifestação dos cidadãos, mas não pode permitir que os 

direitos de ir e vir de seus usuários sejam prejudicados”.  
 
Na última quinta-feira, 17, a concessionária conseguiu liminar favorável à petição de 

Interdito Proibitório contra esses eventos, válida para toda a extensão da rodovia 
Presidente Dutra, em seus 402 quilômetros, nos trechos do Rio de Janeiro e de São 

Paulo. A medida foi concedida pela juíza Patrícia Cotrim Valério, titular da 1ª Vara 
Estadual de Santa Isabel.  
 

De acordo com a liminar, está proibido “o tráfego de pessoas ou estacionamento de 
veículos bem como, por Centrais Sindicais, Órgãos de Classe e Movimentos Sociais, 

estes últimos caso identificados por ocasião à participação de manifestação 
“Paralisação dos Caminhoneiros”, sob pena de multa no valor de R$ 300 mil, em caso 
de descumprimento. Foi determinado ainda o distanciamento mínimo de 500m de 

pessoas e veículos (participantes das manifestações) das praças de pedágio”. 
 

Em greve, trabalhadores da Construção Civil farão passeata nesta segunda 

21/05/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de São Paulo (Sintracon-SP) fará 
uma passeata nesta segunda-feira, 21, em busca de melhores salários e da 

“manutenção de direitos”, segundo nota enviada à imprensa.  
 
A categoria está em greve desde o dia 15 deste mês, mas, segundo eles, ainda não 

há nenhuma contraproposta dos empresários do ramo, representados pelo sindicato 
patronal Sinduscon-SP. “Quer retirar direitos conquistados e não propõe qualquer 

aumento salarial.”  
 
Os trabalhadores buscam reposição da inflação registrada pelo Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor (INPC) ao longo de um ano até a data-base de 1º de maio 
(1,69%), além de aumento real de 2% dos rendimentos, mas afirmam que a 

Sinduscon-SP não quer repor nem o INPC.  
 
Conforme a Sintracon-SP, a categoria vai se concentrar na Praça Júlio Mesquita, região 

central da capital paulista, às 9 horas. Depois, vai seguir com destino à sede do 
Sinduscon-SP, na Rua Dona Veridiana, em Santa Cecília, onde os empresários devem 

se reunir, às 13 horas, para discutir os pleitos dos funcionários.  
 

Greves  
Além dos filiados ao Sintracon-SP, outros grupos anunciaram greve na última semana, 
como os trabalhadores da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo e a Federação 

Única dos Petroleiros (FUP).  
 

Tanto os empregados na construção civil como os metalúrgicos argumentam que as 
empresas têm usado a reforma trabalhista para retirar direitos dos funcionários.  
 

O Sinduscon-SP, por sua vez, diz que está aberto à negociação e nega que esteja 
aproveitando a reformulação das leis trabalhistas para retirar direitos dos 

trabalhadores. 
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Artigo: Regra dos 4% diz quanto se deve poupar para aposentar 

21/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 

No Brasil, modelo é bom para investidor agressivo, já que aposta em ações  
 

  
 

Regra auxilia no planejamento de aposentadoria independente da Previdência Social - 
Fernando Donasci - 26.jan.2011/Folhapress  

 
Com a recente queda das taxas de juros, aqueles que estão próximos de se aposentar 
ou estão planejando a aposentadoria provavelmente se questionam sobre as seguintes 

três dúvidas: quanto preciso possuir para me aposentar, quanto posso retirar por ano 
com essa soma, e se será suficiente por todo o prazo de minha aposentadoria. 

 
A convergência da taxa básica de juros brasileira para níveis mais próximos dos 
internacionais traz à discussão uma regra usualmente aceita no exterior sobre a taxa 

de retirada segura de recursos na aposentadoria, a regra dos 4%, proposta por William 
Bengen e publicada em 1994 no Journal of Financial Planning. 

 
Curiosamente as premissas de Bengen, na época de sua publicação, são próximas da 

realidade de taxas de retorno esperadas para o Brasil no atual momento. Seu estudo 
considerou como retorno esperado anual para renda fixa, bolsa e inflação, 
respectivamente as taxas de 5,2%, 10,3% e 3% ao ano.  

 
Atualmente, as taxas esperadas brasileiras para os mesmos ativos podem ser 

consideradas cerca de 1% maiores, ou seja, 6,4%, 11,3% e 4% ao ano. 
  
Bengen verificou que para um indivíduo com 65 anos e com horizonte de retiradas na 

aposentadoria de 30 anos, a taxa de retirada para que o portfólio seja suficiente seria 
de 4% no primeiro ano da aposentadoria e esse valor ser corrigido pela inflação.  

 
Por exemplo, se tem R$300 mil aos 65 anos, poderia retirar R$12 mil (4% de R$ 300 
mil) no primeiro ano e esse valor de retirada subir com a inflação nos 30 anos 

seguintes. 
 

A simulação para chegar a regra do 4% foi realizada no intervalo de 1942 a 1992 e o 
portfólio considerou uma distribuição igual entre ações e renda fixa. Sempre que 
houvesse uma retirada, o portfólio deveria ser rebalanceado. 

 
Considerando essa distribuição de 50% em cada uma dessas de classes de ativos e os 

respectivos retornos, o portfólio era esperado render 8,2% ao ano, ou seja, 5,2% 
acima da inflação. Veja que esse retorno significa 128% do CDI atual e o retorno acima 
da inflação é similar ao alcançado com os títulos públicos brasileiros de longo prazo. 

 
Seguindo essa regra dos 4%, se você deseja se aposentar com segurança aos 65 anos 

com uma renda de R$5 mil por mês, deveria ter um patrimônio de R$1,5 milhões.  
 
Com esse valor, poderia retirar R$60 mil (4% de R$ 1,5 milhão) no primeiro ano, pois 

por mês teria a retirada desejada. 
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No ano seguinte, o valor de resgate seria R$60 mil corrigido pela inflação e assim por 
diante nos anos seguintes. Respeitando essa regra, Bengen está confortável que no 
pior caso, seu portfólio seria suficiente para sua aposentadoria até os 95 anos.  

 
Adicionalmente, na maioria dos cenários, seria possível deixar o portfólio original como 

herança. 
 

Apesar de ser uma regra internacionalmente aplicada e simples para sanar as dúvidas 
iniciais, deve-se atentar para as características de cada investidor.  
 

Os riscos de investimento em bolsa no Brasil são significativamente maiores, então 
manter 50% em ações é considerado agressivo para quem se aposenta. 

 
Michael Viriato é professor de finanças do Insper e sócio da Casa do Investidor. 
 

Análise de crises passadas indica que Brasil vive pior retomada da história 

21/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo  

 
Do vale da recessão até agora, PIB sobe 2,2%, metade do visto na 
recuperação mais crítica, em 1998  
 

Para os economistas que avaliam dados sobre crescimento, está cada vez mais claro 
que o Brasil vive o mais lento ciclo de retomada econômica da história.  

 
Ao analisar oito recessões brasileiras desde a década de 1980, a economia nunca 
demorou tanto para reagir, aponta análise do economista Affonso Celso Pastore, com 

base em séries históricas do PIB (Produto Interno Bruto). 
 

Passados quatro trimestres desde o fim da recessão, a economia está apenas 2,2% 
acima do vale verificado no quarto trimestre de 2016. Na recuperação de 1998, 
considerada a mais lenta até o momento, a economia, a essa altura, já estava 4,2% 

acima do piso.  
 

“Há sete meses, a gente já vinha alertando para a lentidão da recuperação. Agora 
todas aquelas projeções de crescimento de 3%, algumas de até 4%, foram por água 
abaixo e estamos mirando nos 2%”, afirma Pastore. 

 
A Folha ouviu especialistas que buscam explicar as razões para essa frágil reação. O 

diagnóstico é que uma atípica associação de travas atua contra o crescimento. 
 
Ponta que faz a roda da economia girar, o setor empresarial ainda não conseguiu se 

reerguer. Na indústria, apenas alguns segmentos, como o automotivo, ganharam 
fôlego. A maioria ainda opera com capacidade ociosa. O melhor indicador está no 

segmento que dá suporte à produção.  
 
“A chamada industria de bens intermediários —cimento, tecido, aço—, que responde 

por 60% da produção e serve de parâmetro para a atividade, não vem tendo um bom 
desempenho”, diz Armando Castelar Pinheiro, coordenador de economia aplicada do 

Ibre/FGV (Instituto Brasileiro de Economia da FGV). 
 

O mesmo vale para os dois segmentos da construção. Tanto a civil, que ainda precisa 
desovar um grande número de imóveis, quanto a pesada, em que grandes empresas 
foram atingidas pela Operação Lava Jato, têm dificuldades para voltar a crescer. 

 
“Nós, no Ibre, sempre fomos conservadores em relação à retomada, mas admito que 

a fraqueza que vemos me surpreende”, diz Castelar. 
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Pesa também o fato de que, apesar de todos os ajustes, boa parte das empresas saiu 
da recessão endividada e sendo obrigada a manter cortes e ajustes.  
 

A consultoria Alvarez & Marsal analisou 170 empresas listadas em Bolsa. O resultado 
é que a dívida delas cresceu em 2017, mas a expansão do lucro operacional foi 

superior, reduzindo o que se conhece como alavancagem. 
Para Carlos Priolli, diretor da consultoria, lucrar mais com a operação é primeiro sinal 

de que a economia está melhorando, ainda que de modo tímido. “As empresas estão 
fazendo a parte delas, mas dependem de contrapartidas: o governo e os bancos 
precisam fazer a sua parte.”  

 
Nesse front, as respostas também têm sido mais lentas do que o desejável.  

 
Não é possível recorrer ao socorro público, como acontecia nos solavancos econômicos 
da década de 1980 e em 2009. A grave crise fiscal, que deixa o caixa público no 

vermelho, impede benesses, subsídios e até obras.  
 

União, estados e municípios restringiram tanto seus Orçamentos que o investimento 
público chegou a um dos menores patamares da história. Nos 12 meses encerrados 
em março, o investimento federal totalizou R$ 30,2 bilhões —queda de 54% apenas 

na gestão de Michel Temer.  
 

O processo de escolha do novo presidente num ambiente de polarização política atua 
como inibidor na outra ponta, o investimento privado. “A incerteza eleitoral joga mais 
areia na engrenagem econômica”, diz Juan Jensen, sócio da 4EConsultoria.  

 
Uma alta na oferta de crédito, que poderia irrigar a economia, também não está no 

cenário de curto prazo. Apesar de o Banco Central ter reduzido a Selic, a taxa básica 
de juros da economia, a 6,5%, o menor patamar desde a implantação do Plano Real, 
os juros dos financiamentos caem lentamente. 

 
"Corremos o risco de o PIB não chegar nem a 2% no fim o ano, já que não há reação 

nem no mercado de crédito nem no mercado de trabalho”, afirma Jensen. 
 
O comportamento do emprego é, de longe, a variável que mais preocupa analistas 

porque apresenta uma complexidade nova para discussão. 
 

"Além da crise conjuntural, temos uma transformação estrutural: o emprego formal, 
com carteira assinada, está sendo substituído em todo o mundo por diferentes formas 
de trabalho que muitos chamam de informal, mas prefiro chamar de independente”, 

diz José Roberto Afonso, Professor do IDP (Instituto Brasiliense de Direito Público). 
 

Do total de 1,6 milhão de postos de trabalho abertos nos quatro trimestres até março, 
foram criadas 530 mil vagas sem carteira e outras 840 mil pelos chamados conta 

própria, pequenos empreendedores que, no geral, atuam na informalidade. 
 
Há ainda um grande contingente de pessoas subutilizadas. Mais especificamente 27,7 

milhões, entre desempregados, pessoas que trabalham menos do que gostariam ou 
poderiam ou aqueles que simplesmente desistiram de procurar, os desalentados. 

 
“Parte desse grupo ainda nem chegou ao mercado e trabalho e pode engrossar o 
desemprego”, afirma Thiago Xavier, economista da Tendências Consultoria. 

 
Em um país acostumado a valorizar a segurança do serviço público e da carteira 

assinada, o avanço da informalidade pode trazer mudanças imprevisíveis na forma de 
poupar e principalmente consumir —e o consumo responde por mais de 60% do PIB.  
 

Ninguém agora quer se arriscar a decifrar a grande incógnita: quando todas essas 
peças da engrenagem do crescimento vão se ajustar.  
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Mercado mira diferença de juros entre EUA e Brasil 

21/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 

Sucessivos cortes na Selic reduziram distância entre títulos dos dois países  
 

Ao manter a Selic, juros básicos, em 6,5% ao ano, o Banco Central atuou num ponto 

importante para quem em investe em títulos: o diferencial de juros local em relação 
ao dos Estados Unidos. 
 

A diferença entre as taxas de títulos com vencimento em um ano, que atingiu a mínima 
de 3,71 pontos percentuais em 2 de maio, subiu para 4,03 pontos na quinta-feira (17), 

um dia após o Copom (Comitê de Política Monetária) deixar a Selic inalterada. 
 

O levantamento foi realizado por Livio Ribeiro, pesquisador do Ibre/FGV (instituto 
Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas). 
 

Esse é um dos fatores que têm provocado a valorização do dólar em relação ao real. 
A expectativa de alta de juros nos Estados Unidos aumenta também a perspectiva de 

ganhos com títulos americanos. Esses ativos, considerados seguros, se tornam mais 
atraentes para o investidor em relação a papéis de emergentes como o Brasil, 
considerados mais arriscados. 

 
Esse fenômeno ocorre em vários países e está causando a valorização global da moeda 

americana. A perspectiva é que esse componente se mantenha até o final do ano. 
O Federal Reserve (Fed, banco central americano) deve realizar pelo menos mais duas 
altas de juros em 2018 --mas tem se fortalecido a perspectiva de um quarto aumento, 

na reunião de dezembro. 
 

Essa tendência abre caminho para que o diferencial volte a diminuir neste ano, 
considerando que o BC manterá os juros em 6,5%. "A política monetária do Brasil até 
o fim de 2018 não deve se mexer, mas ainda tem o fator juros da economia americana. 

Até o fim deste ano, o diferencial possivelmente cairá um pouco, porque o juro 
americano vai subir." 

 
Segundo ele, a diferença deve recuar de 4% para 3,5%. "Mas esse não é um fator que 
o Banco Central consideraria ao avaliar altas de juros neste ano. Ele se preocupa só 

com os impactos secundários do movimento do câmbio na economia e que devem ser 
combatidos", afirma. 

 

Risco País do Brasil é o que mais sobe entre emergentes 

21/05/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
Os investidores internacionais passaram a exigir maiores prêmios dos mercados 

emergentes e o Brasil foi um dos países mais afetados. O Credit Default Swap (CDS), 
um derivativo de crédito que protege contra calotes na dívida soberana, do País foi o 
que mais subiu esta semana entre os principais mercados, mostram dados da Markit.  

 
O papel de cinco anos do Brasil registrou alta de 13 pontos desde segunda-feira (14), 

superou os 200 pontos e era negociado ontem (18) a 203,5 pontos, nível mais alto 
desde setembro de 2017. O CDS da Turquia era outro que subia fortemente, a 280 

pontos, mas na semana o aumento foi de cinco pontos.  
 
O papel da Argentina, que no auge da atual crise de confiança que afeta o país, chegou 

a superar os 400 pontos na semana passada, ontem (18) operava em 354 pontos, 
dois a menos que no início da semana. O papel da África do Sul era negociado a 178 

pontos, aumento de seis pontos na semana. 
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País terá de encontrar novo ponto de equilíbrio do câmbio, diz Canuto 

21/05/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

A taxa de câmbio no Brasil não deve voltar aos patamares anteriores à atual 
volatilidade, mas ainda não está claro qual é o seu novo ponto de equilíbrio, disse 

Otaviano Canuto, diretor executivo do Banco Mundial para o Brasil e outros oito países. 
“Isso dependerá da estabilização das expectativas em relação ao patamar de juros nos 

Estados Unidos e à cotação do dólar diante de outras moedas.”  
 
Segundo ele, o que está ocorrendo nos últimos dias é um ajuste global de portfólio de 

investidores, depois de um longo período de oferta ampla e barata de recursos. Se em 
2013 houve o susto com os primeiros sinais de que o Federal Reserve (Fed, o banco 

central dos EUA) acabaria com a expansão monetária do pós-crise, agora há a 
consequência da elevação real dos juros na maior economia do mundo, ressaltou.  
 

Canuto observou que o cenário “benigno” para a atual turbulência é que ela se limite 
ao ajuste de portfólio, com investidores retirando recursos de mercados emergentes. 

Esse movimento é estimulado não apenas pela elevação dos juros americanos, mas 
também pela alta do dólar. Quanto mais ele se valorizar, menor é a atratividade de 
investimentos em outras moedas, ainda que os juros oferecidos sejam maiores.  

 
O cenário “maligno” é aquele no qual o ajuste de portfólio “contamine” outros setores 

da economia e crie um círculo vicioso de saída de capital e desvalorização que estimule 
mais fuga de recursos. O que pode ajudar a balança a pender para esse cenário são 
eventuais surpresas negativas em relação à inflação nos EUA, avaliou Canuto.  

 
O economista defendeu a decisão do Banco Central brasileiro de manter a taxa de 

juros na reunião do Comitê de Política Monetária encerrada na quarta-feira. “O BC é 
responsável pelo controle da inflação. A desvalorização recente do real não é pequena 
e pode ter consequências sobre os preços.” 

 

Monitor do PIB aponta alta de 0,3% no 1º trimestre ante 4º tri de 2017, diz 
FGV 

21/05/2018 – Fonte: Tribuna PR 
 

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro avançou 0,3% no primeiro trimestre ante os 
três últimos meses de 2017, estima o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação 

Getulio Vargas (Ibre/FGV), por meio do Monitor do PIB. Em relação ao primeiro 
trimestre de 2017, a alta foi de 0,9%. Isoladamente em março, o PIB teve 
desempenho negativo, com queda de 0,5% em relação a fevereiro e recuo de 0,4% 

ante março de 2017.  
 

O Monitor do PIB da FGV antecipa a tendência do principal indicador da economia a 
partir das mesmas fontes de dados e metodologia empregadas pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), responsável pelo cálculo oficial das Contas 
Nacionais.  
 

Para a FGV, o desempenho da economia teve resultados divergentes no primeiro 
trimestre. “Enquanto a economia apresentou crescimento de 0,3%, na taxa trimestral 

ajustada sazonalmente, com tendência de alta, a taxa trimestral interanual da 
atividade econômica cresceu 0,9% com trajetória de queda”, diz a nota divulgada há 
pouco pela entidade.  

 
A FGV destacou que o crescimento reduziu de ritmo. “A economia continua 

apresentando crescimento no primeiro trimestre de 2018, invertendo a trajetória 
declinante observada até o quarto trimestre de 2017, de acordo com a série com ajuste 
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sazonal. Por sua vez, na comparação interanual, o crescimento do primeiro trimestre 
é menor do que o crescimento dos trimestres anteriores”, diz a nota.  
 

Nas comparações do primeiro trimestre de 2018 com igual período do ano passado, o 
destaque positivo foi o crescimento das atividades da indústria de transformação 

(4,6%) e do comércio (4,8%). No sentido oposto, a atividade agropecuária retraiu 
5,2% após ter apresentado taxas de crescimento altas durante o ano de 2017.  

 
Pela ótica da demanda, o consumo das famílias apresentou crescimento de 1,5% no 
primeiro trimestre deste ano, na comparação com o primeiro trimestre de 2017. A 

formação bruta de capital fixo (FBCF) cresceu 3,7% na mesma base de comparação.  
 

“Mesmo com o alto crescimento do componente de máquinas e equipamentos 
(15,3%), a FBCF voltou a ter trajetória descendente devido, principalmente, ao 
componente de construção que retraiu 2,4%”, diz a nota da FGV. A entidade estimou 

que a taxa de investimento (FBCF/PIB), a preços constantes, foi de 17,7% no primeiro 
trimestre de 2018.  

 
No setor externo, a exportação apresentou retração de 4,4% no primeiro trimestre, 
na comparação interanual, enquanto a importação retraiu 0,4% no primeiro trimestre. 

“O componente de extrativa mineral é o principal responsável pela retração da 
importação (-19,4%), impulsionado pela queda da importação de petróleo e 

derivados”, diz a nota da FGV.  
 
Em termos monetários, o PIB em valores correntes alcançou R$ 1,674 trilhão no 

primeiro trimestre. 
 

Selic a 6,5% deixa a poupança mais atrativa que fundos de renda fixa 

21/05/2018 – Fonte: Contábeis.com 
 

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) manteve, na quarta-feira 

(16), a Selic em 6,50% ao ano -o menor patamar histórico para a taxa básica de juros 
da economia - desde que o Copom foi criado, em 1996.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) manteve, na quarta-feira 

(16), a Selic em 6,50% ao ano —o menor patamar histórico para a taxa básica de 
juros da economia - desde que o Copom foi criado, em 1996. 
  

Além da influência na remuneração da poupança, a queda da Selic também reduz o 
retorno de outros investimentos de renda fixa, diminuindo a diferença de rentabilidade 

entre a caderneta e as demais aplicações —em alguns casos, a poupança pode até 
render mais, dependendo do prazo. 

  
Projeções do Boletim Focus do Banco Central apontavam um corte de 0,25% 
percentual na taxa de juros na reunião, o que levaria a Selic para 6,25% ao ano e 

seria o décimo terceiro corte consecutivo na taxa - situação que não se concretizou.  
  

Desde setembro, a poupança passou a render menos devido a uma regra criada em 
2012. Quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, a rentabilidade da poupança é de 
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6,27% ao ano (0,5% ao mês) mais TR (Taxa Referencial), mas quando a Selic é igual 
ou menor que 8,5%, a poupança passa a render 70% da Selic mais TR. 
  

A Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade 
(Anefac) estima o rendimento mensal da poupança em 0,37%, com a Selic a 6,5% ao 

ano. 
  

Simulações feitas pela entidade indicam que a poupança estaria mais atrativa que a 
maioria dos fundos de investimento de renda fixa, em especial àqueles com taxa de 
administração mais altas.  

 
Pelas contas da associação, fundos com taxa de até 0,5% ao ano têm rentabilidade 

maior que a da poupança, independentemente do prazo de resgate considerado. A 
caderneta empata com fundos com taxa de 1% ao ano em caso de resgate em até 
seis meses e perde se o prazo for superior a esse período.  

  
A poupança empata também com fundos com taxa de administração de 1,5% se o 

resgate for feito entre um e dois anos, e perde se o dinheiro for sacado acima de dois 
anos. Já fundos com taxas iguais ou superiores a 2% ao ano perdem para a caderneta 
independentemente do prazo considerado. 

  
No dia a dia, a Selic em patamar mais baixo gera impactos positivos e negativos. No 

contexto atual, alguns especialistas analisam que o corte nos juros tende a estimular 
o investimento das empresas na produção e o consumo das famílias. 
  

O momento também é oportuno para o consumidor que tem dívidas de médio e longo 
prazo, como financiamentos de carro ou casa que foram feitos sobre juros maiores. 

Pode ser um bom momento para fazer a portabilidade de dívidas e pagar menos 
juros.   
  

Com um possível estímulo ao consumo e queda de juros, também há um fôlego na 
economia e no crescimento das empresas.  

  
Os cortes seguidos na Selic haviam começado em outubro de 2016, quando diminuiu 
de 14,25% para 14%. 

 

IPCA para 2018 sobe de 3,45% para 3,50%, prevê Focus 

21/05/2018 – Fonte: DGABC 
 

 
Há um mês, índice estava em 3,49%; já a projeção para o 2019 passou de 4,00% 

para 4,01% 
 

Os economistas do mercado financeiro elevaram a previsão para a inflação de 2018 e 
2019. O Relatório de Mercado Focus divulgado na manhã desta segunda-feira, 21, pelo 

Banco Central (BC), mostra que a mediana para o IPCA este ano foi de 3,45% para 
3,50%. Há um mês, estava em 3,49%. Já a projeção para o índice em 2019 passou 
de 4,00% para 4,01%. Quatro semanas atrás, estava em 4,00%. 

 
A projeção dos economistas para a inflação em 2018 está próxima do piso da meta 

deste ano, cujo centro é de 4,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto porcentual 
(índice de 3,0% a 6,0%). Para 2019, a meta é de 4,25%, com margem de 1,5 ponto 
(de 2,75% a 5,75%). 
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Entre as instituições que mais se aproximam do resultado efetivo do IPCA no médio 
prazo, denominadas Top 5, a mediana das projeções para 2018 no Focus passou de 
3,16% para 3,27%. Para 2019, a estimativa do Top 5 foi de 3,80% para 3,75%. Quatro 

semanas atrás, as expectativas eram de 3,56% e 4,00%, respectivamente. 
 

Em 10 de maio, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) havia informado 
que o IPCA subiu apenas 0,22% em abril, abaixo do que era esperado pelo mercado. 

No acumulado do ano, o índice de preços avançou 0,92%. 
 
Também com influência sobre as projeções de inflação do mercado, o dólar à vista 

acumula alta de 6,64% em maio e de 12,71% em 2018. Já o Comitê de Política 
Monetária (Copom) do BC manteve a Selic em 6,50% ao ano na semana passada. 

 
No comunicado sobre a Selic, o Copom informou que no cenário de referência, que 
considera juros constantes em 6,50% e dólar a R$ 3,60, as projeções para a inflação 

estão em torno de 4,0% para 2018 e 2019. 
 

No Focus agora divulgado, a inflação suavizada para os próximos 12 meses 
permaneceu em 4,21% de uma semana para outra - há um mês, ela estava em 4,06%. 
 

Entre os índices mensais mais próximos, a estimativa para maio de 2018 foi de 0,33% 
para 0,32%. Um mês antes, estava em 0,31%. No caso de junho, a projeção passou 

de 0,28% para 0,30%, ante 0,25% de quatro semanas antes. 
 
Preços administrados 

O Relatório de Mercado Focus indicou nesta segunda-feira elevação na projeção para 
os preços administrados em 2018. A mediana das previsões do mercado financeiro 

para o indicador este ano foi de alta de 5,20% para aumento de 5,40%.  
 
Para 2019, a mediana foi de elevação de 4,44% para alta de 4,50%. Há um mês, o 

mercado projetava aumento de 5,00% para os preços administrados neste ano e 
elevação de 4,48% no próximo ano. 

 
As projeções atuais do BC para os preços administrados indicam elevações de 4,8% 
em 2018, 3,8% em 2019 e 4,0% em 2020. Estes porcentuais foram atualizados no 

Relatório Trimestral de Inflação (RTI), divulgado no fim de março. 
 

Outros índices 
O relatório do BC também mostrou que a mediana das projeções do IGP-DI de 2018 
passou de 5,22% para 5,55%. Há um mês, estava em 4,50%. No caso de 2019, o 

IGP-DI projetado foi de 4,32% para 4,27%, ante 4,25% de quatro semanas antes. 
 

Calculados pela Fundação Getulio Vargas (FGV), os Índices Gerais de Preços (IGPs) 
são bastante afetados pelo desempenho do câmbio e pelos produtos de atacado, em 

especial os agrícolas. Nas últimas semanas, estes indicadores têm sido especialmente 
impactos pelo avanço firme do dólar ante o real. 
 

Outro índice, o IGP-M, que é referência para o reajuste dos contratos de aluguel, foi 
de 5,21% para 5,36% nas projeções dos analistas para 2018. Quatro levantamentos 

antes, estava em 4,59%. Para 2019, a projeção foi de 4,46% para 4,45%, ante 4,40% 
de quatro semanas atrás. 
 

Já a mediana das previsões para o IPC-Fipe de 2018 foi de 2,50% para 2,58% no 
Focus. Um mês antes, a mediana das projeções do mercado para o IPC era de 3,09%.  

 
No caso de 2019, a projeção foi de 4,05% para 4,08%, ante 4,06% de um mês antes. 
 

 



Fixar o preço de produtos e serviços sofisticados é arte que desafia varejo 

21/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 

Diferenciais precisam ficar bem evidentes para um valor muito distante da 
média de mercado  
 

Comprar um café especial, depois tomar uma cerveja artesanal com queijo da canastra 
de tira-gosto e, no fim, fazer a barba ou cortar o cabelo. Custo: R$ 383. 
 

Como estabelecer parâmetros de preços em nichos que atendem o consumidor capaz 
de pagar mais sem “chorar”? 

A estratégia, nesse tipo de segmento, é entender qual a diferenciação do produto ou 
serviço em questão, afirma Marcus Salusse, professor e coordenador de projetos do 

Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da Fundação Getulio Vargas. 
 
Se a cerveja artesanal tem mais qualidade porque é feita em menor escala, pode e 

deve custar mais, diz Salusse.  
 

O mesmo raciocínio vale para marcas de cafés especiais, cujos donos em geral 
costumam capacitar toda a cadeia de produção. O queijo gourmet também, o que 
ajuda a justificar o preço de quase R$ 130 a peça. “É preciso ter uma parceria com os 

produtores”, diz Salusse. 
 

Outro exemplo são as barbearias de “hipster”. A Cavalera atende o cliente por mais 
tempo que em outros salões e cobra R$ 80 por um corte. “Um cabelo cortado ou uma 
barba pode levar 45 minutos em vez dos convencionais 15 minutos”, afirma o sócio 

Mario Pinheiro de Andrade Jr., que tem quatro casas em São Paulo com 24 cadeiras 
no estilo dos anos 1940 e 21 barbeiros. 

 

  
O proprietário da Barbearia Cavalera, Mario Pinheiro de Andrade, corta o cabelo de um 
cliente - Gabriel Cabral/Folhapress  
 

Sócio da Gouvêa de Souza GS Consult, Jean Paul Rebetez enfatiza que a questão do 
preço é uma arte. “Depende do que é relevante para o consumidor. Caro e barato são 

acepções que devem ser pensadas caso a caso”, afirma. 
 
Os diferenciais precisam ficar muito evidentes para um preço muito distante da média 

de mercado.  
 

Estela Cotes, sócia do Café do Moço, tem como alvo o consumidor que busca algo 
especial. No Barista Coffee Bar, em Curitiba (PR), ela e Leo Moço vendem cafezinhos 
no balcão por até R$ 20 a xícara, além de uma linha própria com preços que começam 

em R$ 17 e podem chegar a R$ 150 para uma embalagem de 250 gramas. “Tenho 
meus produtos de escala, mas também ofereço uma linha especial e rara, que só nós 

temos no Brasil.”  
 
Adriano Longo, dono da Orí Cerveja Especial, consegue vender uma cerveja de 

qualidade a preços que variam de R$ 15 a R$ 20 por unidade. O produto, artesanal, 
leva matéria-prima quase toda importada. 

 
"Minha cerveja fica 30 dias em um tanque, respeitando o processo de produção.” 
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O empresário diz que, para que seu produto não ficasse caro demais, a solução foi 
abrir uma loja. 
 

Escolheu um bairro nobre em Campinas, no interior de São Paulo, e abriu a Craft Beer 
& More em 2017. 

 
Além da marca própria, vende queijos, geleias, linguiças e pimentas artesanais de 

outros produtores. 
 
O nicho sofisticado promete, avalia Rebetez. “O risco é pouco. Há uma classe média 

diversificando seu gosto.” 
 

Impasse fiscal pode potencializar disparada do dólar, diz economista do 
Ibre/FGV 

21/05/2018 – Fonte: Tribuna PR 

  
Coordenador do recém-criado Observatório de Política Fiscal do Instituto Brasileiro de 

Economia (Ibre/FGV), o economista Manoel Pires alerta que o problema fiscal no Brasil 
poderá amplificar a crise no dólar. Pires disse que, se o cenário externo de incertezas 
aumentar, a questão fiscal será vista como urgente para o Brasil reduzir a sua 

vulnerabilidade. 
 

 “A depender da incerteza eleitoral, os efeitos da alta do dólar podem ser 
potencializados pelo impasse fiscal”, adverte Pires, que foi secretário de Política 
Econômica do Ministério da Fazenda. Para ele, quem ganhar a eleição, seja de 

esquerda ou direita, e não fizer reforma do Orçamento, perde a capacidade de 
governar. Veja a seguir os principais pontos da entrevista:  

 
O País corre risco de uma crise no câmbio?  
O cenário externo mudou. Quando uma economia está muito fraca, o País pode ter 

uma pequena depreciação cambial com impacto econômico grande. Quando a 
economia está menos frágil, o país pode ter uma depreciação na mesma magnitude, 

mas com impacto econômico menor.  
 
O Brasil tem capacidade de defesa?  

A nossa grande vulnerabilidade hoje é fiscal. Nossos indicadores externos de inflação 
e juros estão bastante favoráveis. A discussão sobre crise está muito mais associada 

à questão fiscal num momento de eleição que pode trazer um candidato com um 
programa menos contundente nessa área.  
 

Um candidato que não apresente soluções fiscais pode agravar o problema 
da alta do dólar?  

Uma candidatura que não traga soluções para o problema fiscal ou não coloque como 
prioritário na sua agenda pode correr o risco de o Brasil passar por um reprecificação 

de risco para a economia. Ou seja, haverá menos recursos disponíveis ao País. O 
problema fiscal amplifica o efeito da crise externa. E a depender da incerteza eleitoral, 
os efeitos da alta do dólar podem ser potencializados pelo impasse fiscal.  

 
O País corre risco de viver uma crise maior depois das eleições?  

Essa é uma possibilidade. Mas a hipótese que eu trabalho é que a gente tenha uma 
reforma da Previdência no primeiro ano do próximo governo.  
 

Seja quem for o eleito?  
Sim. Por uma razão muito simples. Quem não fizer reforma do Orçamento perde 

capacidade de governar. Perde o controle do Orçamento. Será mais também uma 
razão política.  
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Mesmo se ganhar um candidato de esquerda que diz hoje que não quer, fará 
a reforma da Previdência?  
Sim. A esquerda já conseguiu (no passado) apoio. O desafio do Brasil nessa agenda 

de reformas é menos econômico e mais político para construir uma liderança capaz de 
avançar. No ambiente político que nós temos, um candidato de direita não tem uma 

dificuldade muito diferente do que de esquerda de fazer a reforma.  
 

Não haverá a sensação de que não cumpriu a promessa de campanha?  
Não acredito na hipótese de um estelionato eleitoral ou de um debate eleitoral tão 
fraco como vimos na eleição de 2014. Uma candidatura de esquerda ou de direita pode 

não defender a reforma da Previdência, mas não vai descartar a necessidade de 
enfrentar o problema.  

 
Nos últimos dois anos, o governo avançou muito ou pouco na questão fiscal?  
Andamos muito no Orçamento financeiro por conta da redução dos juros e da 

devolução dos recursos do BNDES. Esse foi um ganho importante. E andamos menos 
no resultado primário das contas públicas. 

 

Rota 2030 é tema de encontro no Rio Grande do Sul 

21/05/2018 – Fonte: MDIC (publicado em 18-05-2018) 

 
Encontro Nacional de Ferramentarias reuniu cerca de 350 empresários e trabalhadores 

do setor de ferramentaria nacional 
 
O secretário de Desenvolvimento e Competitividade Industrial do Ministério da 

Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIIC), Igor Calvet, participou hoje da 11ª 
edição do Encontro Nacional de Ferramentarias - Enafer, evento que reuniu cerca de 

350 empresários e trabalhadores do setor de ferramentaria nacional na cidade de 
Caxias do Sul (RS). 
 

Um dos principais temas desta edição do Enafer foram as novas diretrizes do Programa 
Rota 2030, política industrial direcionada ao setor automotivo, que será lançado pelo 

governo federal em breve. Igor Calvet falou sobre a política, seus impactos na indústria 
automotiva brasileira, bem como o atual estágio das discussões para sua aprovação.  
 

Há grande expectativa por parte do setor ferramenteiro brasileiro em torno das novas 
diretrizes aplicadas à indústria automotiva, dado que o segmento é responsável por 

boa parte das encomendas do setor no país. 
 
O evento foi promovido pela Associação Brasileira da Indústria de Ferramentais 

(Abinfer) e pelo Sindicato da Indústria de Materiais Plásticos do Nordeste Gaúcho 
(Simplás) e tem sido referência para o setor de ferramentas e moldes brasileiro, 

proporcionando a troca de experiências e a discussão sobre o futuro da ferramentaria 
no Brasil. 

 

Jipinho compacto com porta-malas grande, Tiggo 2 roda bem na cidade 

21/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 19-05-2018) 

 
Ao abrir a porta do Chery Tiggo 2, o motorista não vai encontrar nada além do 

esperado para um jipinho compacto atual. Eis aí sua maior qualidade.  
 
A montadora de origem chinesa consegue superar estigmas do passado ao apresentar 

um carro com bom acabamento e posição de dirigir correta, bem diferente de seus 
primeiros tempos no Brasil, quando importou os modelos Cielo e S18.  

 

http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3301-rota-2030-e-tema-de-encontro-no-rio-grande-do-sul
http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2018/05/1969021-jipinho-compacto-com-porta-malas-grande-tiggo-2-roda-bem-na-cidade.shtml


A segunda fase da montadora no país também começou mal, com a abertura da fábrica 
em Jacareí (SP) no meio de uma tempestade perfeita: crise no setor automotivo e 
problemas com o sindicato local.  

 
O Tiggo 2 chega ao terceiro ato com mudanças radicais na estratégia. A marca chinesa 

agora é associada ao grupo Caoa, que está investindo cerca de R$ 6 bilhões no 
negócio.  

 
A primeira aparição do carro no Brasil aconteceu no Salão do Automóvel de São Paulo, 
em 2016. O jipinho da Chery chamou a atenção pelo desenho bem resolvido. Deveria 

ser lançado no segundo semestre do ano passado, mas as negociações com a empresa 
brasileira mudaram os planos.  

 
Segundo Henrique Sampaio, gerente de marketing de produto da Caoa Chery, a 
montadora resolveu esperar até que a união das marcas fosse anunciada e fazer do 

Tiggo 2 o primeiro modelo da nova fase. 
 

O intervalo serviu também para que fosse feito o ajuste fino do carro no centro de 
pesquisas da montadora, na cidade goiana de Anápolis.  
 

O novo Chery está entre os menores jipinhos urbanos à venda no país, mas seu porta-
malas com 420 litros de capacidade é um dos maiores da categoria.  

 
O espaço no banco traseiro é bom para os ombros e acanhado para as pernas, devido 
à proximidade dos bancos dianteiros. Já o motorista se acomoda sem dificuldades em 

um banco com regulagem de altura.  
 

O teste começou por ruas mal asfaltadas no centro de São Paulo. Tampas de bueiro 
desniveladas e outros obstáculos urbanos foram ultrapassados sem sustos, um ponto 
positivo da suspensão alta.  

 
O câmbio manual de cinco marchas aproveita bem a força do motor 1.5 flex (115 cv), 

ajustado para a cidade. Falta uma opção automática, que a montadora promete lançar 
ainda neste ano.  
 

Como já é tradição entre as marcas chinesas, o preço é um dos principais atrativos do 
carro. Custa a partir de R$ 60 mil, menos até que o pedido pelos compactos Chevrolet 

Onix Activ (R$ 61,8 mil) e Hyundai HB20X (R$ 62,3 mil).  
 
O Tiggo 2 é equipado de fábrica com ar-condicionado, direção hidráulica, acionamento 

elétrico de travas, vidros e retrovisores, sistema de som, rodas de liga leve e 
computador de bordo.  

 
A versão Act custa R$ 6.500 a mais e oferece controle de estabilidade, teto solar e 

central multimídia com conexão bluetooth.  
 
Seu maior problema hoje é a escassez de pontos de venda. Há cerca de 40 lojas pelo 

Brasil, e Sampaio afirma que o plano é abrir mais 25 até o fim do ano.  
 

O executivo diz que as vendas estão dentro das expectativas. Segundo ele, 80 
unidades foram comercializadas na primeira semana de maio, mas o carro ainda não 
havia chegado a todas as lojas.  

 
Com a estreia do Tiggo 2, o compacto Celer deixa de ser produzido. A montadora se 

dedicará aos utilitários esportivos. Todos se chamarão Tiggo, com variações no 
tamanho. As versões 4 e 7 chegam ainda em 2018, e o 8, recém-apresentado na 
China, deve vir em 2019.  

 
-  



Tiggo 2 
Preço a partir de R$ 60 mil 
Motor dianteiro, transversal, 4 cilindros, 16 v, flex, 1.496 cm³ 

Potência 115 cv (e), 110 cv (g) a 6.000 rpm 
Torque 14,9 kgfm (e) 13,8 kgfm (g) a 2.700 rpm 

Peso 1.240 kg 
Porta-malas 420 litros 

Aceleração (0 a 100 km/h) 14,32s (e), 14,66 (g) 
Consumo urbano 8 km/l (e), 11,1 km/l (g) 
Consumo rodoviário 11,5 km/l (e), 16,6 km/l (g) 

Comprimento 4,20 metros 
Entre-eixos 2,55 metros 

Largura 1,76 metro 
*Altura*1,57 metro 
Tração dianteira  

 

Mercedes-Benz vai produzir carro elétrico compacto para competir com a 
Tesla 

21/05/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 18-05-2018) 
 

Daimler vai investir 500 milhões de euros em Hambach, na França  

 
Mercedes-Benz Concept EQA em Las Vegas, Nevada - Steve Marcus/Reuters  
 

A Daimler vai investir 500 milhões de euros (US$ 589 milhões) em Hambach, na 
França, para começar a produzir um pequeno compacto elétrico Mercedes-Benz, além 
de seus carros elétricos fabricados atualmente no local para a marca Smart. 

 
A empresa planeja lançar mais de dez veículos elétricos para a Mercedes-Benz Cars 

até 2022, enquanto a rival norte-americana Tesla luta para aumentar a produção de 
seu Tesla Model 3. 
 

"A unidade da Smart em Hambach se tornará parte da nossa rede global de produção 
de carros compactos com a fábrica líder em Rastatt, na Alemanha", disse Markus 

Schaefer, chefe de produção da Mercedes-Benz, em um comunicado nesta sexta-feira. 
 
A Mercedes está adaptando as bases de seu veículo para produzir em massa variantes 

elétricas na mesma linha de produção de modelos equivalentes com motores a 
gasolina, híbridos ou a diesel, permitindo que a montadora alemã aumente 

rapidamente a produção caso a demanda aumente, disse um porta-voz da Daimler. 
 
Atualmente, a Mercedes produz seus modelos compactos A-class, B-class e GLA nas 

fábricas de Rastatt, na Alemanha, Kecskemét, na Hungria, Pequim e em 
Aguascalientes, no México, tendo fabricado no ano passado 620 mil veículos 

compactos. 
 
Por outro lado, a fabricante de carros elétricos rival norte-americana Tesla produziu 

101.312 veículos no ano passado. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/mercedes-benz-vai-produzir-carro-eletrico-compacto-para-competir-com-a-tesla.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/mercedes-benz-vai-produzir-carro-eletrico-compacto-para-competir-com-a-tesla.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/03/mercedes-reduz-tempo-de-producao-em-15.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/tesla-registra-empresa-de-carros-eletricos-na-china.shtml


Em setembro, a Mercedes-Benz apresentou o "Concept EQA", um carro elétrico com 
alcance de cerca de 400 quilômetros, que pode ser recarregado sem precisar ser 
conectado em uma tomada. 

 
A Daimler disse que está adaptando sua fábrica francesa para expandir as instalações 

de montagem e remodelar a infraestrutura do local para produzir o primeiro carro de 
passageiros da história da Mercedes-Benz na França, disse a empresa. 

 
A capacidade de produção anual da fábrica de Hambach, onde a Daimler produz 
variantes elétricas e de motores de combustão de seus veículos Smart de dois lugares, 

era de mais de 80 mil carros no ano passado. 
 

A Mercedes já está se preparando para produzir um veículo utilitário esportivo 
totalmente elétrico, o EQC, em Bremen em 2019. Ele compartilha suas bases de 
produção com o GLC, o veículo utilitário esportivo mais vendido atualmente pela 

Mercedes-Benz. 
 

No ano passado, a Mercedes vendeu mais de 805 mil veículos utilitários esportivos, 
com vendas impulsionadas principalmente pelos modelos GLC e GLA. 
 

Maia critica alta da gasolina e defende zerar Cide e diminuir PIS-Cofins 

21/05/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
Pré-candidato ao Palácio do Planalto, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), defendeu neste domingo, 20, que o governo federal avalie a 

possibilidade de zerar a Cide e diminuir o PIS-Cofins para ajudar a diminuir o preço da 
gasolina no País. Ele também prometeu convocar uma comissão geral na Casa para 

debater, em 30 de maio, outras sugestões para reduzir os preços dos combustíveis.  
 
“No curto prazo, o governo federal deve avaliar a possibilidade de zerar a Cide e 

diminuir o PIS-Cofins. Os Estados podem avaliar o mesmo para o ICMS. São ideias de 
políticas compensatórias para enfrentar o momento atual. E estão distantes do 

congelamento de preços que vimos no passado”, escreveu Maia em sua conta oficial 
no Twitter. Cide, PIS-Cofins e ICMS são tributos que incidem sobre o preço dos 
combustíveis.  

 
Dados divulgados na última sexta-feira (18) pela Agência Nacional do Petróleo, do Gás 

Natural e dos Biocombustíveis (ANP) mostraram que o preço médio da gasolina nas 
bombas terminou a semana em alta. O aumento, segundo a instituição, foi de 0,63%, 
para R$ 4,284 por litro na média nacional. O valor representa uma média calculada 

pela ANP, que verifica os preços em diversos municípios. Eles, portanto, podem variar 
de acordo com o local.  

 
“A alta da gasolina me leva a chamar, na Câmara, uma Comissão Geral no dia 30 de 

maio para debater e mediar saídas que atendam aos apelos da população. O preço 
dos combustíveis, no nível em que se encontra, começa a impactar negativamente o 
dia a dia dos brasileiros. Convidarei Petrobras, distribuidoras, postos, governo e 

estudiosos para buscarmos ações diante da crise geopolítica global que encarece os 
combustíveis.”, afirmou Maia.  

 
No primeiro semestre do ano passado, a equipe econômica chegou a estudar elevar a 
Cide sobre os combustíveis para ajudar no cumprimento da meta fiscal de 2017, mas 

acabou não fazendo por temer desgaste político. A elevação da contribuição era uma 
das alternativas avaliadas porque depende apenas de um decreto do Executivo para 

que passe a valer. O aumento, porém, só passa a valer três meses após a assinatura 
do decreto. 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/maia-critica-alta-da-gasolina-e-defende-zerar-cide-e-diminuir-pis-cofins/


Presidentes do Senado e da Câmara convocam Comissão Geral para discutir 

preços dos combustíveis 

21/05/2018 – Fonte: Senado Notícias 

 
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, divulgou nota na manhã desta segunda-feira 

(21), comunicando que ele e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, 
vão reunir deputados e senadores para debater, no dia 30 deste mês, o aumento do 

preço dos combustíveis. 
 
Veja a íntegra da nota: 

“As sucessivas elevações dos preços dos combustíveis - sobretudo da gasolina, do 
diesel e do gás de cozinha - levam os presidentes do Senado e da Câmara dos 

Deputados a chamar uma Comissão Geral conjunta, no Congresso, em 30/5, para 
debater e mediar saídas que atendam aos apelos da população. 
O preço dos combustíveis, no nível em que se encontra, impacta negativamente o dia 

a dia dos brasileiros. 
Petrobras, distribuidoras, postos, governo e estudiosos do setor serão convidados a 

propor e buscar ações imediatas diante da crise geopolítica global que encarece os 
combustíveis”. 
 

Eunício Oliveira, presidente do Senado Federal 
Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. 

 

Presidente da Volks diz a Guardia que observa câmbio ‘com bastante atenção’ 

21/05/2018 – Fonte: Tribuna PR 

 
O presidente da Volkswagen, Pablo Di Si, se reuniu na manhã desta sexta-feira, 18, 

com o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, e disse a ele que observa “com bastante 
atenção” esse momento de volatilidade do câmbio, informa nota da assessoria de 
imprensa da montadora.  

 
O encontro ocorreu no escritório da Fazenda em São Paulo e contou também com a 

presença do diretor de Relações Governamentais da empresa, Antonio Megale, que 
também é presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea).  

 
Os executivos da Volkswagen também apresentaram a Guardia o plano de investir R$ 

7 bilhões no Brasil até 2020, com o lançamento de 20 modelos. Di Si, além disso, 
“reconheceu o bom trabalho que o Ministério da Fazenda tem feito no combate à 
inflação, permitindo assim melhores condições para o desenvolvimento do mercado, 

como o automotivo”.  
 

A reunião ocorreu em um momento em que a indústria automotiva espera 
ansiosamente pelo anúncio do Rota 2030, o novo programa do governo para o setor. 

Segundo o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, apurou, o 
programa dará prazo de até 15 anos para as empresas abaterem no pagamento de 
impostos federais os créditos gerados por investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) realizados nos três primeiros anos do programa.  
 

Essa fórmula de transição para uso dos incentivos fiscais foi o último ponto de um 
embate entre as equipes da Fazenda e do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 
Serviços (MDIC) que se arrastou por meses e precisou ser arbitrado pelo presidente 

Michel Temer. 
 

A expectativa é que o programa seja anunciado nos próximos dias. As equipes estão 
redigindo uma medida provisória (MP) e atos normativos que a regularão. 
 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/05/21/presidentes-do-senado-e-da-camara-convocam-comissao-geral-para-discutir-precos-dos-combustiveis
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/05/21/presidentes-do-senado-e-da-camara-convocam-comissao-geral-para-discutir-precos-dos-combustiveis
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/presidente-da-volks-diz-a-guardia-que-observa-cambio-com-bastante-atencao/


O câmbio manual em breve será extinto 

21/05/2018 – Fonte: R7 
 

As transmissões automáticas podem ser sua única escolha dentro de alguns anos. O 
relógio mortal das transmissões manuais começou há mais de uma década, quando 

os primeiros carros começaram a oferecer melhores resultados de EPA com 
transmissões automáticas do que com alavancas. 

 
As transmissões automáticas de embreagem dupla favorecidas pelas montadoras 
européias podem cair em desuso, já que as automáticas adicionam mais marchas. Até 

mesmo a BMW vê a mudança para as máquinas automáticas, especialmente quando 
alguns motores da BMW se aproximam de 500 hp - algo que suas caixas de câmbio 

manuais não podem manipular facilmente. 
 
Motivos para as caixas de velocidades manuais estarem desaparecendo 

 
Suas escolhas para transmissões manuais são limitadas a carros de economia pequena 
(e, às vezes, apenas na linha de menor custo com o menor motor), carros esportivos 

como o Mazda MX-5 e carros esportivos e esportivos mais sofisticados. 
 
O que está matando a caixa de câmbio manual? 

As transmissões automáticas mudam mais rapidamente, transmitem mais energia ao 
eixo de transmissão e têm até dez marchas para frente. 

Uma geração de motoristas cresceu sem acesso a carros com câmbio manual e não 
está inclinada a aprender como adultos. 
 

Transmissões de dupla embreagem afastaram entusiastas de carros com pedais de 
embreagem. O DCT é uma caixa de engrenagens mecânica com embreagens, mas a 

própria caixa de engrenagens aciona e desengata a embreagem. 
 

Os motores de alto desempenho que desenvolvem 400 hp ou mais têm muito torque 
para os fornecedores de caixas de mudanças preferenciais. As empresas americanas 
têm transmissões manuais que funcionam, mas as montadoras européias dizem que 

são desajeitadas e rígidas. 
 

BMW vê manuais, caixas de engrenagens de dupla embreagem foram até 
2024 
 

Em entrevista à Drive (não The Drive), Peter Quintus, vice-presidente de vendas e 

marketing da BMW, disse que vê caixas de câmbio manuais (e caixas de câmbio de 
dupla embreagem) em 6-7 anos, substituídas por conversor de torque convencional. 

transmissões. 
 
"Agora estamos vendo transmissões automáticas com nove e até dez velocidades, 

então há muita tecnologia nas modernas automáticas", disse Quintus. “O DCT já teve 
duas vantagens: era leve e suas velocidades de deslocamento eram mais altas. Agora, 

muito dessa vantagem de tempo de turno desapareceu à medida que as automáticas 
se tornam melhores e mais inteligentes ”. 
 

No final do desempenho do mercado de carros, as caixas de câmbio manuais podem 
não ser fortes o suficiente para lidar com o torque (potência) dos motores de alto 

desempenho. A BMW tem motores de divisão M à beira de quebrar 500 hp. De acordo 

https://www.clickgratis.com.br/carros/o-cambio-manual-em-breve-sera-extinto/


com Quintus, o limite de caixas de câmbio manuais de alta qualidade com boa 
sensação de deslocamento é de cerca de 450 hp e 440 libras-pé de torque. 
 

Perguntado pelo Drive sobre transmissões manuais originadas nos EUA e capazes de 
lidar com mais potência (motores V8 americanos), Quintus disse: “Analisamos as 

caixas de engrenagens dos EUA. Descobrimos que eles eram pesados e a qualidade 
das mudanças era péssima ”, disse ele, acrescentando:“ Não tenho certeza se a 

próxima geração de modelos M3 e M4 da BMW terá a opção de uma caixa de câmbio 
manual ”. 
 

Mais carros com 8, 9, 10 velocidades automáticas 
As montadoras já aumentaram o número de engrenagens em transmissões 

automáticas, para melhor economia de combustível e também para ter o equipamento 
correto para mais situações de direção. A Lexus afirma que o seu Lexus LC 500 (foto 
acima) é o primeiro carro de luxo com um automático de 10 velocidades. 

 
A Honda oferecerá nove marchas automáticas de nove marchas e 10 marchas na nova 

minivan Odyssey 2018, 10 marchas para as linhas mais altas. A Ford e a General 
Motors desenvolveram em conjunto um automático de 10 velocidades para carros com 
tração traseira, com a Ford assumindo a liderança do projeto.  

 
Aparece inicialmente no Ford F-150 e no Chevrolet Camaro, com um motor 

supercharged de 650 cavalos do Corvette. Há um projeto menor de continuação para 
veículos menores com potência de potência menos intensa, com a GM liderando o 
projeto.  

 
Haverá também um automático de nove marchas Ford-GM para veículos frontais e 

crossover. A GM diz que vai colocar em pelo menos 10 veículos até o final de 2017. 
Indo de quatro a cinco velocidades aumentou a quilometragem em até 5 por cento. Ir 
a nove ou 10 velocidades tem uma melhora menor.  

O Chevrolet Malibu 2017 com o nove-velocidade consegue 33 mpg, enquanto o 2017 
Malibu com um oito-velocidade adquiriu 32 mpg, enquanto fazendo a melhoria 3 por 

cento.  
 

Grupo VW supera 3,6 milhões de veículos em 4 meses 

21/05/2018 – Fonte: Automotive Business 
 

 
| 18/05/2018 | 15h06 
Companhia cresceu 8% no período com ajuda da China e do mercado europeu  
 

O Grupo VW superou os 3,6 milhões de veículos no primeiro quadrimestre, 
anotando alta de 8,1% sobre o mesmo período do ano passado. A direção atribui o 

bom momento ao mercado europeu, à Alemanha especialmente, e cita a recuperação 
da América do Sul, mas o crescimento na China também impressiona.  

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27457/grupo-vw-supera-36-milhoes-de-veiculos-em-4-meses


Os chineses compararam 1,34 milhão de veículos do grupo no período, quase 13% a 
mais que no mesmo período do ano passado. Na Europa as entregas chegaram a quase 
1,55 milhão de unidades, 5,4% a mais que no mesmo período do ano passado. 

Somente na Alemanha as vendas se aproximaram das 456 mil unidades, anotando 
acréscimo de 5,2%.  

 
A América do Sul registrou alta significativa. A região comprou 180,6 mil veículos do 

grupo, 12% a mais que no primeiro quadrimestre de 2017. Nos próximos meses, 
porém, as vendas na região deverão ter impacto negativo da Argentina. O Brasil 
continua puxando os resultados da região, com 108,1 mil unidades e crescimento de 

19%.  
 

Na América do Norte foram repassados 300,9 mil veículos, resultando em pequena 
alta de 2,6%. Os Estados Unidos, que são o maior mercado da região, compraram 
202,6 mil veículos do grupo, 8% a mais que no período janeiro-abril de 2017. 

Nenhuma das grandes regiões em que o grupo atua teve queda no acumulado do ano.  

DESEMPENHO POR MARCA 

 
Das principais marcas que compõem o grupo, somente a divisão Volkswagen Veículos 

Comerciais registrou queda, mesmo assim de apenas 0,4%. Todas as outras fecharam 
o período com altas acima de 5%. Dá para ver pelo quadro abaixo o quanto a marca 

Volkswagen ainda é importante para o desempenho do grupo, com mais de 2 milhões 
de unidades em apenas quatro meses e crescimento de 7,1% sobre o primeiro 
quadrimestre de 2017.  

 
Surpreende também a recuperação da Seat, que, apesar do pequeno volume no 

período (189,3 mil veículos), cresceu quase 20%. A Skoda é outra que vem ajudando 
no bom desempenho da companhia, com 423,8 mil unidades e alta de 11,3%. 

 
A Audi está alinhada às boas vendas do Grupo Volkswagen e cresceu na mesma 
medida (85) ao vender 624,7 mil automóveis no período. Na linha de pesados foi a 

MAN que apresentou o maior crescimento. Vendeu 42,4 mil veículos no período e 
cresceu 27%. A alta da Scania foi menor (8,9%), mas com bom volume de 30,2 mil 

veículos.  

Veja abaixo os resultados do Grupo Volkswagen: 

 

 
 



ENTREVISTA - Nippon Steel diz que demanda sólida minimiza impacto de 

tarifas dos EUA 

21/05/2018 – Fonte: R7 

 
Uma demanda global forte ajudou a amortecer o impacto das tarifas de importação 

dos Estados Unidos na Nippon Steel, mas o principal siderúrgico japonês continua 
preocupado que as barreiras comerciais dos EUA podem levar a um excesso de 

produtos na Ásia, com um mercado muito maior. 
 
O Japão está entre os 10 maiores exportadores de aço para os Estados Unidos, que 

em março passou a cobrar uma tarifa de 25 por cento sobre produtos de aço, com o 
objetivo de reduzir compras da China.  

 
"Não houve grande impacto das tarifas dos EUA graças a uma sólida demanda global", 
disse à Reuters em entrevista na semana passada o vice-presidente executivo da 

Nippon Steel, Katsuhiro Miyamoto.  
 

A Nippon Steel, cujos carregamentos para os EUA representam 4 por cento de suas 
exportações totais, viu mais de 90 por cento de seus clientes mantendo a compra de 
seus produtos mesmo depois que as tarifas foram impostas, por serem produtos 

especializados como trilhos e canos longos, disse Miyamoto. 
 

As subsidiárias da Nippon Steel nos EUA que possuem capacidade de produção 
combinada de 7,1 milhões de toneladas estão se beneficiando dos preços mais altos, 
ele acrescentou. 

 
"Mas estamos observando de perto para onde estão indo os produtos que foram 

barrados dos Estados Unidos, já que eles podem prejudicar o mercado asiático se 
vierem para esta área", disse ele. Cerca de 70 por cento das exportações da Nippon 
Steel vão para a Ásia. 

 
As pesadas tarifas dos EUA sobre o aço poderiam transformar o sudeste da Ásia no 

novo posto de caça para exportadores globais encontrarem compradores, dizem 
representantes da indústria e operadores, criando um excesso que poderia reduzir 
preços e levar alguns produtores à falência.  

 
Por agora, Miyamoto está otimista sobre a demanda por aço na Ásia.  

 
"A demanda do Japão em construção e automóveis é sólida. Na China, os gastos dos 
consumidores também estão fortes e há vários projetos de infraestrutura como metrôs 

e apartamentos próximos às estações", disse ele.  
 

Dada a perspectiva de uma demanda saudável e seus gastos atuais para modernizar 
unidades mais antigas, a Nippon Steel planeja elevar sua produção de aço bruto para 

mais de 42,6 milhões de toneladas no corrente ano até março de 2019, ante 40,67 
milhões de toneladas há um ano. 
 

A companhia também busca melhorar margens aumentando preços de produtos para 
ajudar na absorção de custos em alta de materiais auxiliares, como manganês e zinco, 

e despesas de distribuição, disse Miyamoto. 
 
O fabricante não fornece uma previsão de resultados. Uma pesquisa Thomson Reuters 

com 13 analistas prevê um lucro recorrente médio de 351 bilhões de ienes para o ano 
atual, contra 297,5 bilhões de ienes no ano passado.  
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