28 DE JUNHO DE 2018
Quinta-feira


EMPRESÁRIOS AMPLIAM PARCERIA COM ALEMÃES SOBRE INDÚSTRIA 4.0



BRASIL

REINO UNIDO

E

AMPLIAM DIÁLOGO PARA IMPULSIONAR COMÉRCIO

BILATERAL DE SERVIÇOS



OS RISCOS DE UMA GUERRA COMERCIAL AMPLIADA



INDÚSTRIA BUSCA CONSOLIDAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA



CAMEX DIVULGA RESPOSTAS À CONSULTA PÚBLICA SOBRE AGENDA REGULATÓRIA
DE



COMÉRCIO EXTERIOR DO BRASIL

GRANDES

EMPRESAS ENTENDEM A NECESSIDADE DA TRANSFORMAÇÃO, MAS

80%

AINDA SOFREM COM QUEDAS DE SERVIÇOS DIGITAIS



INVESTIR PARA MAXIMIZAR O DESEMPENHO DIGITAL



O QUE O TRABALHADOR GANHARIA COM A VOLTA DO IMPOSTO SINDICAL?



ARTIGO: EXTINÇÃO

DO TRIBUTO SINDICAL FOI TOTALMENTE VÁLIDA: AUTORIZAR

SUA COBRANÇA HOJE SERIA PURO ATIVISMO



ARTIGO: A UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO FATOR DE CORREÇÃO APÓS A REFORMA
TRABALHISTA



ARTIGO: DESGASTE INTERNACIONAL DA REFORMA TRABALHISTA NA OIT



JUSTIÇA CONCENTRA AÇÕES PARA INCLUSÃO DE TEMPO ESPECIAL



EM DOIS ANOS, INDÚSTRIAS DO PARANÁ FECHAM 82,6 MIL POSTOS DE TRABALHO



RELAÇÃO ENTRE DÍVIDA E RESULTADO DE EMPRESAS MELHORA



EMPRESÁRIOS

PODEM ADERIR A PROGRAMA QUE LEVA INOVAÇÃO AOS PEQUENOS

NEGÓCIOS



NOVA REGRA PERMITE BLOQUEIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA PARA PAGAR DÍVIDA



GOVERNO

PREPARA MAIS UM PLANO PARA TENTAR REDUZIR OS GARGALOS DA

LOGÍSTICA



GREVE DERRUBA INDÚSTRIA E SETOR TEM O PIOR MÊS DA HISTÓRIA



CONSUMO

DE ENERGIA CAI DURANTE JOGO DO

FIM DA PARTIDA, DIZ

ONS

BRASIL

E REGISTRA PICO APÓS O



MINISTRO FUX COORDENA NOVA AUDIÊNCIA SOBRE A TABELA DO FRETE



COM

CENÁRIO EXTERNO NEGATIVO, DÓLAR SEGUE EXTERIOR E DISPARA A

R$

3,876


EM

TRÊS MESES,

BC

REDUZ PREVISÃO PARA ALTA DO

PIB

EM

1

PONTO, PARA

1,6%


ESTIMATIVA DE INFLAÇÃO PARA ESTE ANO SOBE PARA 4,2%



CHEQUE

ESPECIAL VIRA A OPÇÃO MAIS CARA DE CRÉDITO; MAIORIA DESCONHECE

TAXA



JUROS BANCÁRIOS EM QUEDA REDUZIDA



IPEA

REDUZ DE

3,0%

PARA

1,7%

EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO DO

PIB

DE

2018


IBOVESPA

FECHA EM QUEDA DE

1,11%

COM INFLUÊNCIA EXTERNA E ALTA DO

DÓLAR



DISSOLUÇÃO DA GE SE INTENSIFICA, COM CISÕES EM LARGA ESCALA



FORD E BAIDU SE JUNTAM PARA DESENVOLVER CARROS INTELIGENTES NA CHINA



MONTADORAS

DE VEÍCULOS ALERTAM

EUA

QUE AUMENTO DE TARIFAS CUSTARÁ

MILHARES DE EMPREGOS



PANASONIC ALERTA PARA ESCASSEZ DE BATERIAS NA PRODUÇÃO DO TESLA MODEL
3



FINANCIAMENTOS RECUAM 2,4% EM MAIO COM GREVE DOS CAMINHONEIROS



EATON NACIONALIZA BLOQUEIO DE DIFERENCIAL



DUNLOP AUMENTA FORNECIMENTO DE PNEUS COM O TOYOTA YARIS



FIAT CRIA SÉRIE ESPECIAL VELOCITY PARA O MOBI



THYSSENKRUPP SE APROXIMA DE ACORDO COM TATA STEEL PARA JOINT-VENTURE
NA

EUROPA, DIZEM FONTES

CÂMBIO
EM 28/06/2018
Compra

Venda

Dólar

3,858

3,859

Euro

4,468

4,470

Fonte: BACEN

Empresários ampliam parceria com alemães sobre indústria 4.0
28/06/2018 – Fonte: PEGN (publicado em 27-06-2018)

Alemanha começa a se aproximar do Brasil para negócios de indústria 4.0 (Foto:
Reprodução/Pexels)
No 36º Encontro Econômico Brasil Alemanha (EEBA), em Colônia, na
Alemanha, um grupo de empresários brasileiros apresentou proposta para ampliar o
projeto-piloto de digitalização da indústria nacional e alemã. O projeto é resultado
da parceria de 13 grandes empresas, seis brasileiras e sete alemães, em busca do
salto de produtividade previsto com a indústria 4.0.
A indústria 4.0 ou Quarta revolução Industrial é um conceito que se refere à prática
das chamadas “fábricas inteligentes” com estruturas modulares, sistemas que
monitoram os processos físicos, criando uma espécie de cópia virtual do mundo físico,
e orientando decisões descentralizadas. A internet está no centro do sistema.
O projeto de parceria do Brasil com a Alemanha reúne Embraer, Totvs, WEG, Ioschpe,
WEG, Eurofarma, Siemens, Bosh, SAP e Festo, entre outras. A cooperação entre os
setores privados do Brasil e da Alemanha busca também aumentar as tecnologias
digitais em pequenas e médias empresas (PMEs) e a criação de métodos de
treinamento para a indústria 4.0.
Mudança de modelo
No acordo, há proposta para desenvolver cursos técnicos e superiores para formar
profissionais preparados para lidar com as necessidades da transformação digital,
assim como a demanda de empresas internacionalizadas.
Em nome dos empresários brasileiros, a proposta de ampliação da parceria com os
alemães foi detalhada pelo vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria
(CNI), Paulo Tigre, durante o encontro em Colônia. O evento reuniu 500 empresários,
entre eles 260 brasileiros.
O gerente-executivo de Política Industrial da CNI, João Emílio Gonçalves, disse que a
nova revolução industrial no Brasil permitirá ganhos de produtividade, aumento da
eficiência e integração da produção, mas também vai exigir mudança de modelos de
negócio das empresas.
Para João Emílio Gonçalves, são necessários o estímulo à adoção e ao desenvolvimento
de novas tecnologias, além da expansão da infraestrutura de banda larga, mudanças
na regulação brasileira e treinamento dos recursos humanos.
Participaram do encontro, os presidentes das federações estaduais das indústrias do
Rio Grande do Norte (Fiern), Amaro Sales de Araújo; de Santa Catarina (Fiesc), Glauco
José Côrte; do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Petry; de Roraima (Fier), Rivaldo
Neves; do Maranhão (Fiem), Edílson Baldez; e de Minas Gerais (Fiemg), Flavio Roscoe.

Brasil e Reino Unido ampliam diálogo para impulsionar comércio bilateral de
serviços
28/06/2018 – Fonte: MDIC (publicado em 27-06-2018)
Representante do MDIC participou da Semana de Tecnologia em Londres; Agenda de
trabalho na Inglaterra buscou fomentar parcerias bilaterais para o setor de TI
A Secretaria de Comércio e Serviços (SCS) do Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços (MDIC) participou, na semana de 10 a 15 de junho, de eventos em
Londres voltados para o setor de tecnologia da informação com o objetivo de fomentar
parcerias bilaterais, tanto entre os governos quanto entre os setores privados de Brasil
e Reino Unido. O coordenador-geral de Mercado Externo da SCS, Luiz Maurício
Navarro, representou o secretário de Comércio e Serviços, Douglas Finardi.
Navarro esteve na London Tech Week, a Semana de Tecnologia de Londres - maior
evento mundial de TI, onde são debatidas tendências e inovações no setor. Neste ano,
55 mil pessoas participaram de mais de 250 atividades na capital britânica.
Foram realizadas palestras, conferências, reuniões de governo, encontros de negócios
e até mesmo shows e exibições relacionadas a TI e Inovação. A Semana de Tecnologia
de Londres é considerada pelo MDIC uma grande oportunidade para ampliar o diálogo
e parcerias com o Reino Unido.
Durante a semana, o MDIC e o Department for International Trade (DIT) do Reino
Unido organizaram uma mesa redonda com a presença dos setores privados de TI dos
países para identificar oportunidades de aumentar o comércio e investimento bilaterais
no setor, assim como possíveis ações para melhorar o ambiente de negócios.
Houve também uma série de reuniões com a equipe do DIT para discutir ações futuras
de cooperação bilateral visando a aproximação comercial de setores além de TI, como
varejo, serviços jurídicos e serviços financeiros. Ficou acordado que o Reino Unido
participará da SP Tech Week, que acontecerá na última semana de novembro em São
Paulo, que acontecerá na última semana de novembro em São Paulo, com eventos
bilaterais e presença de delegação britânica do setor e representantes do governo.
Para o secretário de Comércio e Serviços do MDIC, esse diálogo com o setor privado
é um importante canal permanente de comunicação para a cooperação e também para
discutir questões e ideias que poderiam melhorar o ambiente de negócios bilateral.
O representante da SCS participou também da Global Ecosystems Summit e do Latam
Edge Awards (uma premiação de scale-ups latino-americanas que desejam se
expandir no Reino Unido, realizada dentro da Global Ecosystems Summit), que reuniu
palestrantes de diversos ecossistemas de startups que apresentaram oportunidades
de investimento. Durante o evento, houve o lançamento do Brazil Tech Awards,
competição para trazer startups britânicas e europeias para o Brasil.
Navarro participou, ainda, do Brazil Tech Day, evento realizado pela SP Negócios, em
parceria com a Apex Brasil e a Embaixada do Brasil em Londres, com apoio do MDIC.
Como parte da cooperação técnica entre MDIC e SP Negócios, ele apresentou a cidade
de São Paulo como polo de startups e inovação, com o objetivo de promover a
integração entre o ambiente paulistano e londrino de startups. Também apontou dados
do setor de TI no Brasil, do intercâmbio comercial bilateral com o Reino Unido e
ressaltou a importância de cooperação entre os países para aprimorar o comércio
bilateral.
Dados do setor
O setor de TI é um dos mais importantes na balança de serviços no Brasil. De acordo
com O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o país conta com mais de

110 mil empresas de TI, que, segundo dados de associações do setor, empregam mais
de 800 mil pessoas e geram um lucro líquido de cerca de US$ 80 bilhões.
Além disso, os serviços de TI estão entre os mais exportados pelo Brasil, segundo
dados apurados pelo Siscoserv, o sistema brasileiro de registro e coleta de dados de
importações e exportações de serviços. O Brasil tem mostrado competência e potencial
em várias áreas de TI, como em sistemas de votação eletrônica; tecnologia financeira
e automação bancária.
Cooperação bilateral
A participação do MDIC na London Tech Week ocorreu dentro da cooperação entre
Brasil e Reino Unido. Em 2006, os dois países estabeleceram o Comitê Conjunto
Econômico e Comercial (JETCO – Joint Economic and Trade Committee), que visa
melhorar o ambiente para a realização de negócios e a ampliação do comércio
bilateral.
No comitê, as atividades se desenvolvem em Grupos de Trabalho dedicados a temas
como Inovação, Facilitação de Comércio, Propriedade Intelectual e Investimentos.
Considerando a força e o potencial do setor de TI britânico, a Tecnologia da Informação
foi um dos setores de serviços escolhidos pelo Brasil e pelo Reino Unido como
prioritário para trabalho conjunto e cooperação no recém-criado Grupo Diretor de
Serviços.
O Grupo Diretor de Serviços realizou sua primeira reunião em março deste ano. Na
ocasião, ambas as partes concordaram em desenvolver uma coordenação contínua de
trabalho e iniciativas para melhorar o ambiente de negócios das empresas e
impulsionar as oportunidades de negócios no comércio bilateral de serviços, bem como
desenvolver projetos setoriais.
Os riscos de uma guerra comercial ampliada
28/06/2018 – Fonte: GS Notícias
Publicado em 28/06/2018 por Terra
Para as fábricas da Malásia que produzem diodos emissores de luz (LEDs) é uma
oportunidade. Para as indústrias americanas que fabricam barcos com motores de
popa, uma ameaça. Para os grandes fabricantes de TVs de tela plana, pode ser apenas
um incômodo.
A emergente guerra comercial entre Estados Unidos e China faz surgirem previsões
de uma severa ruptura econômica e geopolítica. O impacto das tarifas em cada
indústria dependerá da microeconomia de seus produtos: como uma alta de preços
influirá na demanda? Há substitutos disponíveis?
Qual a capacidade de produção extra do mundo, e quanto tempo levaria para construir
e pôr em operação novas fábricas?
"Isso vai se desdobrar de modo diferente para cada produto e cada cadeia de
suprimento", disse Daniel Rosen, sócio da empresa de pesquisas econômicas Rhodium
Group. "Ninguém pode dizer que sabe qual será o impacto. É mais fácil prever o tempo
para uma tarde de terça-feira daqui a um ano."
Os Estados Unidos impuseram sua primeira onda de tarifas na primavera, e cada um
dos 1.102 itens relacionados levará a uma lista de ganhadores e perdedores. Na
tentativa de visualizar como a situação vai evoluir, vale examinar os diferentes
parceiros comerciais envolvidos com esses produtos, além de algumas dos milhares
de cartas de comentários que essas empresas e grupos industriais enviaram à agência
responsável pela política comercial dos EUA (U. S. Trade Representative).

Executivos e outros especialistas têm a própria ideia de como exatamente as cadeias
de suprimento podem ser redirecionadas e de como os preços de determinadas
mercadorias podem oscilar.
Uma advertência que desponta é: seja cético quanto às previsões de quebra de
grandes indústrias no curto prazo. Até agora, as empresas têm opções para evitar os
riscos mais ameaçadores. Entretanto, quanto mais a disputa durar, mais produtos
serão arrastados para ela. E quanto mais os EUA se estranharem não apenas com uma
potência econômica, mas com o mundo todo, mais haverá motivo para preocupação.
As alternativas que as empresas vêm adotando até agora perderão força numa guerra
comercial indefinida e sem prazo para acabar.
Um vazio no campo LED poderá ser preenchido por outros países. A China é a segunda
maior economia do mundo e grande fornecedora de muitos dos produtos que ocupam
as prateleiras das lojas dos EUA. Mas a primeira rodada de tarifas do governo Trump
está voltada para bens que muitos outros países podem suprir.
Metade desses itens provém de menos de 10% de importações da China, segundo
uma nova análise do Paterson Institute for International Economics. Como alguns
produtos chineses têm mais peso, numa média ponderada a China responde por 23%
do mercado.
Consideremos os diodos emissores de luz, a partícula que dá luz às lâmpadas LED e é
usada em vários produtos industriais. Os EUA importaram US$ 637 milhões em LEDs
da China no ano passado, mais que qualquer outro país. Mas a China não é o único
fornecedor. Japão e Malásia exportaram outros US$ 593 milhões para os EUA.
Assim, para empresas americanas que importam diodos e os incorporam a seus
produtos, como lâmpadas de iluminação de rua que usam energia solar, a China não
é a única opção. A questão é se outros países não sujeitos à tarifa de 25% podem
atender ao potencial aumento da demanda.
Na Malásia, a indústria de LED vê o eventual aumento da demanda como oportunidade.
"Eu diria que a guerra comercial vai nos beneficiar se de fato ela prosseguir na direção
das tarifas", disse Daniel Fong, gerente regional da Overseas Lihtning and Electric,
localizada a 40 minutos de Kuala Lumpur.
Para fabricantes de barcos com motor de popa, a perspectiva é mais sombria. A Ray
Electric Outboards, de Cape Coral, Flórida, importa da China os motores elétricos que
propulsionam barcos pequenos. "Se já pensamos em usar outros motores?", pergunta
Joy Hurley, gerente comercial da Ray Electric. "Já, mas não há disponibilidade imediata
e nenhum dos motores existentes nos EUA se adapta a nossos barcos. Os barcos da
Ray são feitos para usar motores dos atuais fornecedores. Modificá-los custaria muitos
milhares de dólares."
Esse é um dos riscos da estratégia do governo Trump de fazer a guerra comercial em
múltiplas frentes. Quando apenas um país é submetido a tarifas punitivas - mesmo
um país grande como a China -, empresas podem sempre encontrar meios de reduzir
os danos para si e para os consumidores.
Mas se os EUA elevam simultaneamente as tarifas para grande parte do mundo, os
estrategistas corporativos ficam com menos margem de manobra.

Indústria busca consolidação da eficiência energética
28/06/2018 – Fonte: CNI (publicado em 27-06-2018)
Programas orientados a resultados podem ajudar o Brasil a superar obstáculos
relativos à temática

O tema da eficiência energética ainda precisa ser discutido no meio empresarial
brasileiro, avaliam palestrantes do workshop “Parceria energética Brasil – Alemanha:
Eficiência energética na indústria”, durante o 36º Encontro Econômico Brasil Alemanha
(EEBA).
O diretor da subseção de Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia
(MME), Carlos Alberto Pires, explicou que o Brasil possui uma matriz energética limpa,
pois 45% da energia e 80% da eletricidade vêm de fontes renováveis. Apesar disso, a
eficiência energética ainda é um desafio a ser superado.
“Não há como mencionar eficiência energética sem se atrelar às questões da
produtividade e da capacidade de fazer frente a um mercado cada vez mais
competitivo”, disse.
Devido às disparidades entre as regiões brasileiras, como em relação a capacitação
profissional e expectativas empresariais, é difícil, na avaliação de Pires, levar o
conceito de eficiência energética a todo o empresariado industrial. Outro ponto é a
necessidade de um mercado robusto que ofereça serviços específicos, por meio de
empresas de conservação de energia, em processos térmicos, por exemplo.
Nesse sentido, Pires assegurou que o governo tem buscado formas de estimular esse
mercado, como a eliminação de barreiras de financiamento. “Queremos completar o
leque de opções para que o empresário possa usar a eficiência energética não só para
redução de custo, mas também para o aumento da produtividade”, destacou.
O diretor de Tecnologia e Inovação do SENAI, Marcelo Prim, afirmou que tem
trabalhado para desmistificar a eficiência energética junto à indústria nacional,
mostrando que é possível ter ganhos expressivos em cima de investimentos de curto
prazo via programas orientados a resultados. “Há um mal entendimento de que, para
se ter eficiência energética na indústria, há que se fazer investimentos em bens de
capital, na compra de novas máquinas, deixar as antigas que gastam mais energia pra
trás”, contou.
Por meio de programas pilotos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(SENAI), em parceria com o governo, o gasto médio de energia das empresas tem
reduzido em até 26%. Em 2017, 48 pilotos foram realizados em pequenas e médias
empresas no Brasil. “Com o planejamento da produção e o conhecimento do processo
produtivo e de quando a energia é mais cara e mais barata, pode-se reduzir o gasto
da energia”, contou Prim.

Outro projeto-piloto, destinado a grandes empresas, prevê o investimento de R$ 600
mil – R$ 300 mil do governo e R$ 300 mil da empresa – em métodos de gestão da
produção durante 24 meses (três meses de intervenção e 21 meses de manutenção).
A empresa precisa manter o ganho de eficiência energética estabelecido nos três
primeiros meses, pois se voltar atrás nas ações de gestão, terá de devolver os R$ 300
mil de subvenção.
No âmbito da parceria entre Brasil e Alemanha, a diretora da subseção de Relações
Internacionais de Energia do Ministério Federal de Economia e Energia (BMWi), Ursula
Borak, disse que desde 2008 os países discutem questões sobre energia. Atualmente,
o foco são eficiência energética e energias renováveis.
Borak lembrou que em maio deste ano ocorreu o primeiro dia energético bilateral, em
São Paulo, quando representantes do governo, universidades, empresas discutiram a
eficiência em edifícios. Ainda segundo ela, o tema de energias renováveis é novo na
Alemanha, tendo em vista a criação do programa de transição energética
(Energiewende), mas que o Brasil participa dessa discussão há algum tempo. Nessa
mudança de matriz, Borak explicou que um dos desafios é aumentar a capacidade das
redes de transmissão de energia do Norte em direção ao Sul da Alemanha.
EEBA – O 36º Encontro Econômico Brasil Alemanha (EEBA) é organizado pela
Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pela BDI, com apoio da Prefeitura de
Colônia e da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo (AHK São Paulo). O evento ocorre
de forma intercalada entre os dois países.
Neste ano, cerca de 260 participantes brasileiros estão em Colônia. A delegação
empresarial brasileira é liderada pelo vice-presidente da CNI Paulo Tigre e conta
também com a participação dos presidentes das Federações Estaduais das Indústrias
do Rio Grande do Norte (FIERN), Amaro Sales de Araújo; de Santa Catarina (FIESC),
Glauco José Côrte; do Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Petry; de Roraima (FIER),
Rivaldo Neves; do Maranhão (FIEM), Edílson Baldez; e de Minas Gerais (FIEMG), Flavio
Roscoe. Integram ainda a comitiva o diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI,
Carlos Abijaodi, e os diretores regionais do SENAI do Rio Grande do Norte, Rio Grande
do Sul, Roraima e Santa Catarina.
Camex divulga respostas à Consulta Pública sobre Agenda Regulatória de
Comércio Exterior do Brasil
28/06/2018 – Fonte: MDIC (publicado em 27-06-2018)
Foram recebidos cerca de mil comentários na consulta pública para a elaboração da
Agenda que auxiliará na identificação e organização de temas estratégicos
acompanhados pela Camex
Está disponível no site da secretária-executiva da Câmara de Comércio Exterior
(Camex) as respostas aos comentários e questionamentos apresentados por diversas
entidades à Consulta Pública da 1ª Agenda Regulatória de Comércio Exterior do Brasil.
A agenda, a ser lançada em julho, será um instrumento de planejamento para auxiliar
na identificação e organização de temas estratégicos que serão acompanhados pela
Camex entre 2018 a 2019. A consulta permitiu que a sociedade civil contribuísse para
a elaboração do texto que trará maior transparência e previsibilidade na regulação do
comércio exterior.
A consulta pública, lançada em novembro passado, recebeu a contribuição de quase
100 entidades dentre associações empresariais, empresas, escritórios de advocacia e
universidades, resultando em quase mil contribuições que foram respondidas pelos
órgãos competentes por cada manifestação.

Conforme as boas práticas regulatórias internacionais, as respostas aos comentários
recebidos da consulta pública também estão organizadas em oitos eixos temáticos que
correspondem às áreas de comércio exterior que serão acompanhadas pela Camex.
Dentre os temas que receberam maior número de contribuições, destacaram-se o
Aduaneiro, responsável por quase 40% das manifestações recebidas, assim como o
sistema de ex-tarifários, conceito de exportação de serviços, Resolução de
Desabastecimento do Mercosul, Regulamento Técnico de Bens e Produtos Importados
para fins de Vigilância Sanitária (RDC 81 da ANVISA) e IN do MAPA que estabelece
procedimentos de fiscalização e certificação fitossanitária de embalagem de madeira.
A Agenda Regulatória de Comércio Exterior 2018-2019 está alinhada com as diretrizes
do Comitê de Política Regulatória e as Recomendações de 2012 da Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Ela contribuirá para facilitar o
processo de acessão do País à OCDE e baseou-se nas recomendações desse Organismo
de que os países devem assumir o compromisso no mais alto nível político de adotar
política de qualidade regulatória para o governo como um todo.
Essa iniciativa está sendo implementada pelo Grupo Técnico de Regulação criado pela
Camex.
Práticas Regulatórias
A Camex também trabalha para publicar a Resolução de Boas Práticas Regulatórias.
Atualmente a minuta está sob consulta pública no site da Camex. Esta minuta foi
inspirada nas recomendações de boas práticas da OCDE e prevê uma série de
ferramentas que deverão ser levadas em consideração quando da elaboração, revisão
e revogação de atos normativos, como por exemplo, a adoção de: Agenda
Regulatória; Análise de Impacto Regulatório (AIR); Referências Internacionais;
Mecanismos de participação social (audiência e consulta públicas); Monitoramento
Regulatório; Avaliação de Resultado Regulatório (ARR) e Gestão de Estoque
Regulatório.
Esta Resolução Camex será pioneira no Brasil, já que dispõe sobre a adoção de boas
práticas regulatórias para órgãos que regulam operações de comércio exterior.
Quando entrar em vigor, trará um avanço no que se refere à adoção de boas práticas
regulatórias por esses órgãos e fará com que as práticas regulatórias desses órgãos
estejam mais alinhadas com as boas práticas da OCDE, facilitando assim o processo
de acessão à Organização. Além disso, as novas práticas reduzirão custos do setor
regulado e do Governo, gerando mais eficiência, previsibilidade e fomentando a
atração de investimentos.
Grandes empresas entendem a necessidade da transformação, mas 80%
ainda sofrem com quedas de serviços digitais
28/06/2018 – Fonte: GS Notícias (publicado em 27-06-2018)
Estudo da Riverbed mostra que as corporações estão engajadas na
digitalização, mas há muitos desafios a serem tratados e a infraestrutura
continua sendo um gargalo.

Dados de uma pesquisa da Riverbed apontam que praticamente todos (99%) os
tomadores de decisão entendem que otimizar a performance digital é essencial para o

desempenho dos negócios. Mas o estudo também aponta que 80% sofrem com falhas
em serviços digitais e aplicações essenciais pelo menos algumas vezes por mês. A
pesquisa foi realizada com 1 mil executivos de empresas com receitas superiores a
US$ 500 milhões em novo países.
Mesmo entendendo a necessidade da digitalização - 98% concordam que o digital é
fundamental para o futuro do negócio - 95% sofrem com barreiras que impedem o
avanço das estratégias digitais, como reduções orçamentárias, redes legadas e falta
de visibilidade, que atrapalham o desempenho e a experiência do cliente exigidos no
mundo digital atual.
Para se ter uma noção da importância da experiência digital, 91% dos tomadores de
decisão de negócios globais concordam que o fornecimento de uma experiência digital
bem-sucedida é ainda mais importante para os resultados financeiros da empresa do
que há três anos. Da mesma forma, 99% deles acreditam que sua empresa se
beneficiaria com a melhoria do desempenho dos serviços digitais e aplicações. E isso
é percebido primariamente por meio de:
- Melhor experiência e satisfação do cliente/usuário (53%);
- Maior agilidade do mercado (49%);
- Aumento de receita/vendas e rentabilidade (49%);
- Maior produtividade dos funcionários (49%);
- Menor tempo de colocação no mercado (48%).
Dos 95% dos tomadores de decisão que disseram que enfrentam desafios
significativos para alcançar uma estratégia digital mais bem-sucedida, a grande
maioria encara múltiplos desafios, incluindo:
- Restrições orçamentárias (51%);
- Infraestrutura de TI legada excessivamente complexa ou rígida (45%);
- Falta de visibilidade total em toda a experiência digital ou do usuário final (40%);
- Falta de pessoal disponível ou devidamente qualificado (39%);
- Falta de adesão da liderança na priorização de iniciativas digitais (37%).
Entre os entrevistados, quase 80% dos que afirmaram que serviços digitais e
aplicações essenciais estão falhando pelo menos algumas vezes por mês e impactando
a produtividade e a experiência do usuário final, afirmam que enfrentam quase uma
em cada quatro falhas várias vezes por semana.
Dado isso, metade dos entrevistados diz que o tempo máximo aceitável para resolver
problemas de desempenho digital é de uma hora, e quase 20% disseram em poucos
minutos, reconhecendo que uma falha no serviço digital pode custar milhões de
dólares em receitas perdidas e impactar significativamente a fidelidade do cliente e
marca reputação.
Os líderes empresariais estão bem conscientes do impacto que essas falhas têm em
seus negócios. As consequências expressas incluem:
-

Perda de vendas e receita (42%);
Lançamentos atrasados de produtos (41%);
Perda de clientes (41%);
perda de fidelidade à marca (41%);
perda de produtividade dos empregados (40%).

Investir para maximizar o desempenho digital
28/06/2018 – Fonte: Contábeis.com (publicado em 27-06-2018)
Líderes empresariais inteligentes estão procurando dar maior ênfase às ferramentas
de gerenciamento e infraestrutura subjacentes aos serviços digitais. As empresas
dizem que a hora de agir é agora e 77% afirmam que é fundamental o investimento

na melhoria da experiência digital para usuários ou clientes nos próximos 12 meses.
As principais áreas apontadas para se fazer investimentos incluem:
- Modernização de redes e infraestrutura para maior agilidade (60%);
- Capacidade de monitorar e gerenciar melhor a experiência digital do usuário final
(59%);
- Melhorar as capacidades do service desk (59%);
- Acelerar o desenvolvimento de aplicações (58%).
Os líderes de negócios gostariam que suas empresas investissem em tecnologias
emergentes como:
- Análise de dados (60%);
- IoT (59%);
- Tecnologia Blockchain (48%);
- Aprendizado de Máquina (47%);
- Inteligência Artificial (47%);
- Realidade Virtual (36%);
- Redes 5G (21%).
Empresas SEM Resultados!!!
Sem informações segura o risco é muito alto!!!

Quem nunca participou de eventos esportivos geralmente em bairros ou escolas, onde
muitas vezes partidas de futebol ocorriam, e quando o jogo era bom, saiam muitos
gols para os dois times e a uma altura da partida ninguém mais sabia quanto
exatamente estava o resultado para cada uma das equipes, pois não havia placar;
vamos mais além, e numa partida de basquete, onde as cestas costumam ser em
volumes ainda maiores, tanto para um lado quanto para outro, já pensou como deve
ficar a cabeça da torcida, tentando controlar o resultado informalmente???
Agora vamos mudar o foco e entrar na Gestão de sua empresa!!!
Sua empresa hoje tem um “placar” com informações que lhe posiciona entre outras
informações: Faturamento, Lucro Bruto, Margem de Contribuição, Ponto de Equilíbrio,
Custo Fixo Total, Custo Financeiro, Resultado por Unidade de Negócios e Centro de
Custos?
Se a resposta é negativa, é preciso ficar preocupado; estamos num mercado cada vez
mais competitivo, onde decisões devem ser tomadas com mais agilidade e embasado
em informações que quanto mais seguras e detalhadas melhor.
Para isso utilizar um sistema de gestão, preferencialmente um ERP, ou ao menos um
modulo Financeiro, que deva ser utilizado não apenas para alimentar Contas a Pagar
e a Receber (Tesouraria), mas que também possa extrair informações inseridas
anteriormente de forma uniforme e planejada para que com muita facilidade possamos
estruturar uma DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) e baseado nesse
demonstrativo, possamos compará-lo mensalmente para então mensurar onde atuar,
planejar qual será o efeito das decisões nos Resultados da empresa.
Com base nas informações extraídas do sistema, passarmos a definir e desenvolver
novos informes periódicos e com isso facilitar a gestão, mesmo que as informações

iniciais não sejam as melhores, porém, verdadeiras e validadas, se compararmos com
exercícios anteriores.
Com base nisso sua empresa (entenda-se Gestão) estará embasada em informações
ricas em parâmetros, e qualquer mudança (desde que relevante) poderá ser
facilmente notada e mensurada os seus efeitos.
Vale pensar, informações são fundamentais para colocar uma empresa numa rota de
sucesso.
Walber Almeida Xavier de Sousa - Diretor da AXS Consultoria Empresarial, atua na
Gestão Empresarial de empresas de pequeno e médio porte, nas áreas de
Administração, Finanças e Controladoria. Graduado em Ciências Contábeis, Pós
Graduado em Contabilidade Gerencial e Controladoria e com MBA em Gestão
Empresarial.
O que o trabalhador ganharia com a volta do imposto sindical?
28/06/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 27-06-2018)
Pagamento da contribuição, chamada popularmente de “imposto sindical”,
deixou de ser obrigatória com a reforma trabalhista. Questão, no entanto, vai
ser julgada pelo STF, e a contribuição pode voltar a ser compulsória

André Tambucci/Fotos Públicas
Um dos pontos mais polêmicos da reforma trabalhista (Lei 13.467/2017) deve
começar a ser resolvido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira (28).
A data marca o início da análise, pelo plenário da Corte, das ações que pedem pela
volta da obrigatoriedade da contribuição sindical, conhecida popularmente como
“imposto sindical”.
Antes da entrada em vigor da nova lei, todos os anos era descontado do salário do
trabalhador, geralmente no mês de março, o equivalente a um dia de serviço. Desde
o último mês de novembro, no entanto, o desconto ficou condicionado à anuência do
empregado.
Ocorre que para muitos sindicatos, federações, confederações e centrais, a mudança
legislativa é inconstitucional. Isso porque, segundo essas organizações, apenas uma
lei complementar, com quórum maior de parlamentares para aprovação, teria o
condão de alterar a natureza da contribuição – e a reforma foi feita por lei ordinária.
O que realmente parece estar em jogo, entretanto, é outro ponto de reclamação
trazido pelas entidades de classe: a queda colossal na arrecadação depois da reforma.
Em 2016, os sindicatos brasileiros arrecadaram cerca de R$ 3,6 bilhões com a
contribuição sindical. Mas com seis meses de reforma trabalhista, foi registrada queda
de quase 90% nos números.
De novembro para cá, diversos juízes, provocados por sindicatos, têm obrigado
empresas a recolher compulsoriamente a contribuição sindical e repassá-la às
entidades. A situação, é claro, gera insegurança jurídica, e é isso que o STF vai tentar

resolver. É no mínimo curioso, porém, que a maioria esmagadora dos trabalhadores,
independentemente de decisão judicial posterior que exija o pagamento, não esteja
autorizando o desconto.
Representatividade fraca?
Na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.900, que vai ser apreciada pelo STF,
a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde (CNTS) escreve que o fim da
obrigatoriedade da contribuição vai “comprometer irremediavelmente a manutenção
das entidades que possuem o dever constitucional na defesa do trabalhador”. Essa
seria, de forma resumida, a função do imposto sindical.
O artigo 592 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) traz uma série de exemplos
de iniciativas para destinar o dinheiro arrecadado, que poderiam ser usufruídas pelos
trabalhadores, como: assistência jurídica; assistência médica, dentária, hospitalar e
farmacêutica; congressos e conferências; colônias de férias e centros de recreação;
creches, etc. Mas se os trabalhadores estão optando pelo não pagamento, não seria
por que eles não veem o retorno desse investimento? Por que não veem seus direitos
sendo garantidos?
O grande problema, talvez, esteja no sistema de representatividade de trabalhadores
escolhido pelo Brasil, que é o da unicidade sindical.
Em uma de suas mais emblemáticas convenções, a 87, a Organização Internacional
do Trabalho (OIT) traz, no artigo 2°, que “os trabalhadores e os empregadores, sem
distinção de qualquer espécie, terão direito de constituir, sem autorização prévia,
organizações de sua escolha, bem como o direito de se filiar a essas organizações, sob
a única condição de se conformar com os estatutos das mesmas”.
Por tal dispositivo, é possível constatar que a OIT adota o sistema de pluralidade
sindical. Esse sistema, nada mais é, que a liberdade total dos trabalhadores de se
organizarem, do modo que julgarem convenientes, desde que seja elaborado um
estatuto próprio – e esse estatuto seja observado.
O Brasil, por mais que declare respeitar a liberdade sindical, não ratificou essa
convenção. Por aqui, é vedada a criação de mais uma organização sindical na mesma
base territorial, que, segundo a Constituição Federal de 1988, “será definida pelos
trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um
município”.
Veda-se, então, a existência de entidades de classe concorrentes. Define-se, de forma
legal e imperativa, como o sindicato deve se organizar. Ainda, portanto, que o
trabalhador não seja obrigado a se filiar, ele terá uma única escolha caso queira.
E mesmo que não fosse filiado, teria que destinar, por meio da contribuição sindical
obrigatória, um dia inteiro de trabalho a essa entidade. Na prática, o que acaba sendo
observado, é um monopólio sindical imposto pela lei, que impede a organização
espontânea dos trabalhadores.
Para responder à pergunta do título desse texto, enfim, é preciso refletir, antes, sobre
outro questionamento: o quanto o sindicato da sua categoria faz – ou já fez – por
você, enquanto trabalhador? Se você pensou em “nada”, são grandes as chances de
essa também ser a resposta para a primeira pergunta.

Artigo: Extinção do tributo sindical foi totalmente válida: autorizar sua
cobrança hoje seria puro ativismo
28/06/2018 – Fonte: Gazeta do Povo/Instituto Politeia
Segundo notícia veiculada pela Gazeta do Povo inúmeras entidades sindicais têm
conseguido judicialmente manter a cobrança da chamada contribuição sindical.
A volta do pagamento coercitivo a sindicatos seria, em verdade, um dos maiores
retrocessos já promovidos; e, se realizada na via judicial, uma das posturas mais
juridicamente infundadas, baseadas no puro ativismo.
Vejamos por quê.
O caso…

Foto: Jaélcio Santana/Força Sindical
Em 11 de novembro de 2017 entrou em vigor a nova legislação que modernizou a
regulação das relações de trabalho.
A nova lei, consagrando a dignidade do trabalhador, a liberdade sindical, e visando
melhorar o sistema institucional no setor, previu expressamente:
Art. 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e
expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou
profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da
mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no
art. 591 desta Consolidação.
Ou seja, apenas o empregado no exercício de sua liberdade associativa pode autorizar
o desconto.
Em resumo: a legislação deixou claro que não há pagamento coercitivo e compulsório
aos sindicatos.
Os trabalhadores não são mais obrigados a pagarem para sindicatos ineficientes e que
nada fazem em seu favor, ou muitas vezes, pelo contrário, apoiam políticas
econômicas recessivas quando tocadas por partidos alinhados aos interesses dos
sindicalistas.
Se quiserem receber, os sindicatos terão de mostrar serviço, demonstrar que vale o
apoio financeiro em razão da utilidade dos serviços que prestam.
Extinção da cobrança compulsória é válida
Após a aprovação da modernização trabalhista, entidades derrotadas passaram a
tentar expedientes antidemocráticos para tentar barrar a correta decisão dos
representantes do povo no Parlamento.
Visando impedir a benéfica mudança a qualquer custo (buscando uma argumentação
jurídica que servisse apenas de pretexto para aparentemente justificar sua resolução

preconcebida), ativistas e militantes sindicais passaram a sustentar a tese de que para
extinguir a esdrúxula cobrança do trabalhador seria preciso uma lei complementar
(art. 69 da Constituição). Como a modernização trabalhista foi aprovada por lei
ordinária (art. 59, III, da Constituição), a extinção seria inconstitucional por vício da
forma utilizada.

A argumentação, no entanto, é incorreta.
Com efeito, o art. 146 da Constituição afirma que “cabe à lei complementar:
(…) estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária“.
Assim, leis complementares fixam, por exemplo: a definição de tributo de modo geral,
suas espécies; quem é o devedor de um imposto; quando um imposto incide; qual sua
base de cálculo; qual o prazo prescricional para obrigações tributárias etc.
Contudo, a efetiva criação ou extinção de tributo não é matéria reservada a lei
complementar: nunca foi. Criação e extinção de tributos não são tema de normas
gerais.
Aliás, a Constituição é expressa nesse sentido ao estabelecer o chamado princípio da
legalidade, em seu art. 150, I, o qual determina que “é vedado à União, aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios: I – exigir ou aumentar tributo sem lei que o
estabeleça.”
Saliente-se que, por técnica jurídica, sempre que se fala apenas de “lei”, está-se a
tratar de lei ordinária. Quando se exige “lei complementar”, tem-se de determiná-lo
expressamente.
Logo, criação e extinção de tributos exige somente lei sem qualquer qualificação, ou
seja, lei ordinária.
Aliás, é corriqueiro no Brasil a alteração da exigência de tributos por leis ordinárias.
Daí, perceptível que a Constituição separou o tratamento das normas gerais (por lei
complementar) da instituição e extinção de tributos, o que exige apenas lei ordinária.
Tanto assim que quando a Constituição resolveu exigir lei complementar para a própria
criação ou extinção de tributos, fê-lo de modo expresso: por exemplo, art. 148 (“A
União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios”), ou
art. 154, I (“A União poderá instituir: I – mediante lei complementar, impostos não
previstos no artigo anterior”).
Ora, se a criação e extinção de tributos configurasse norma geral, seriam despiciendas
as previsões desses artigos, pois a instituição já demandaria lei complementar de um
modo ou de outro.
Portanto, conclui-se que a Constituição autoriza a criação e extinção de tributos de
modo geral mediante simples lei ordinária.
Há quem argumente que, em relação à contribuição sindical, por ser uma espécie de
contribuição social, sua criação e extinção exigiria lei complementar por força do

art. 149 da Constituição. O STF, todavia, já derrotou essa tese, firmando
entendimento de que instituição e extinção de contribuições sociais não dependem de
lei complementar. Nesse sentido, os seguintes precedentes: RE 635.682 e RE
396.266.
As contribuições sociais, como os tributos de modo geral, exigem lei complementar
apenas a fixação de suas normas gerais (art. 149 c/c art. 146, III, ambos da
Constituição de 1988).
Logo, absolutamente lícita e constitucional a extinção do tributo sindical pela lei
ordinária que modernizou a legislação trabalhista.
Mas, na verdade, mesmo antes da alteração legal a cobrança compulsória já era ilícita,
embora tenha contado com a conivência do sistema de justiça.
É o que veremos a seguir…
Pagamento coercitivo a sindicatos já era inconstitucional antes da lei da
Modernização Trabalhista

Foto: Wikimedia Commons
O pagamento obrigatório a um sindicato é logicamente uma forma de
restrição à liberdade associativa.
De fato, a liberdade sindical, que é uma derivação da liberdade associativa para fins
específicos de promoção de categorias profissionais, implica na liberdade de:
a) abrir ou não um sindicato;
b) filiar-se ou não a um sindicato; ou
c) promover ou não, de qualquer modo, um sindicato.
Essas liberdades estão expressamente protegidas na Constituição, que em seu art. 8º
afirma: “Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical”. O inciso V do mesmo
artigo afirma que “ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato”.
O art. 5º da Constituição, na mesma linha, prevê que “é plena a liberdade de
associação para fins lícitos” (XVII) e que “ninguém poderá ser compelido a associarse ou a permanecer associado” (XX).
Logo, a regra é a ampla e plena liberdade de fundar ou não; filiar-se ou não; apoiar
de qualquer modo (inclusive mediante contribuição) ou não, uma associação ou
sindicato.
Quando a pessoa é compelida a financiar – independentemente de sua vontade – a
entidade profissional, isso obviamente é uma restrição à sua liberdade em matéria
sindical.
Aliás, conforme excelente artigo publicado no
trabalhista Cláudio Victor de Castro Freitas,

Jota,

de

autoria

do

juiz

“a doutrina majoritária entende que a imposição de contribuição obrigatória
a todos trabalhadores viola a liberdade sindical, conforme Helcio Luiz Adorno
Jr.9, Marcos de Oliveira Cavalcante10, Antonio Carlos Neto11, Tiago Barison12,
dentre tantos outros.”
De fato, para que se excepcionasse essa liberdade, consagrada de
forma ampla na Constituição, seria preciso que o próprio texto constitucional
previsse a exceção.
Tanto assim que quando a Constituição pretendeu restringir outros
desdobramentos da liberdade associativa e sindical, fez isso expressamente.
Por exemplo: da liberdade sindical decorreria, a princípio, o direito de abrir livremente
sindicatos para determinado segmento profissional, competindo pela conquista de
mercado (adesão de profissionais) com outros sindicatos que eventualmente já
existissem. Por isso, querente restringir esse consectário da liberdade sindical, a
Constituição expressamente previu no inciso II do art. 8º que “é vedada a criação de
mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria
profissional ou econômica, na mesma base territorial”.
De fato, o constituinte viu a necessidade de prever expressamente a exceção,
porquanto sabia que em vista da amplitude da liberdade associativa e
sindical consagrada na Constituição seria ilícito restringi-la por via legal sem
autorização no próprio texto constitucional.
Por isso, como a cobrança coercitiva de valores dos trabalhadores em favor de
sindicatos não tem previsão constitucional, ela é ilícita. Essa cobrança só é admitida
pela Constituição se contar com expressa autorização daquele que pretende contribuir.
Em breve faremos um novo post, explicando por que foi importante o fim
do financiamento coercitivo de sindicatos.
André Borges Uliano – Procurador da República, Pós-graduado em Direito,
Mestrando em Economia pela Universidad Francisco Marroquín, Professor de Direito
Constitucional
Artigo: A utilização do IPCA-E como fator de correção após a reforma
trabalhista
28/06/2018 – Fonte: Granadeiro adv. (publicado em 27-06-2018)
Após a entrada em vigor da Lei 13.467/2017, iniciou-se polêmica a respeito do fator
de correção dos créditos trabalhistas, tendo em vista que a lei acrescentou o parágrafo
7º ao artigo 879 da CLT, que determina a aplicação da Taxa Referencial (TR) como
índice de correção monetária dos créditos resultantes de condenação judicial
trabalhista, nos termos da Lei 8.177/1991.
Aguarda-se a definição se serão ou não atingidos pela nova disposição os processos
em trâmite, cujos valores passarão a ser determinados sob a égide da lei nova, a qual
extinguiu a aplicação do IPCA-E como fator de atualização dos créditos trabalhistas,
instituindo doravante a aplicação da TR.
O que se pretende, portanto, após a reforma trabalhista, é a aplicação da atualização
monetária vigente ao tempo da liquidação e cumprimento da obrigação, sendo a nova
norma de ordem pública, de natureza imperativa, devendo ser aplicada aos processos
em curso, nos termos dos artigos 14 e 1.046 do Código de Processo Civil.
Portanto, o disposto no artigo 879, parágrafo 7º da CLT, com a redação dada pela Lei
13.467/17, que prevê a aplicação da TR como fator de atualização monetária, deveria

incidir de maneira imediata aos processos em que o crédito trabalhista venha a ser
liquidado na vigência dessa norma.
Ainda que se entenda que a norma prevista no artigo 879, com sua redação atual, não
pode ser aplicada retroativamente para alcançar créditos trabalhistas adquiridos antes
da sua vigência, sob pena de interferir no fato gerador do direito e operar efeitos retrooperantes, deve ao menos ser aplicado aos casos cuja distribuição se deu já na
vigência da Lei 13.467/2017.
Ocorre que, mesmo na vigência da nova lei, as turmas do TST continuam a determinar
a aplicação do IPCA-E como fator de correção monetária dos débitos trabalhistas,
citando o entendimento do STF, bem como a decisão plenária do TST proferida no
incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 479-60.2011.5.04.0231, que declarou
inconstitucional a expressão “equivalentes à TRD” contida no artigo 39 da Lei
8.177/1991, por não refletir a efetiva recomposição da perda resultante da inflação, e
acolheu o IPCA-E como fator de atualização monetária dos débitos trabalhistas a partir
de 25 de março de 2015, data adotada pelo STF nos acórdãos que determinaram a
aplicação do índice para os créditos em precatórios (ADIs 4.357 e 4.425).
Julgados recentes do TST mencionando expressamente o disposto na Lei 13.467/17
consideram inaplicável a alteração trazida pelo artigo 879 da CLT. Nesse sentido, a 6ª
Turma decidiu ser inviável a aplicação do novo parágrafo 7º do artigo 879 da CLT,
uma vez que o STF entendeu que a TR não reflete a desvalorização da moeda brasileira
e, ainda, porque a Lei 13.467/2017 não retroage para atingir os contratos extintos
antes de sua vigência.
Na mesma direção é o entendimento da 1ª Turma, que aduziu que o disposto no citado
artigo em nada altera a decisão do Plenário do TST, que declarou a
inconstitucionalidade da TR como fator de correção monetária dos débitos trabalhistas,
com respaldo em decisão vinculante do STF.
Releva informar que, no dia 13 de março, a Subseção II Especializada em Dissídios
Individuais do TST suscitou o incidente de arguição de inconstitucionalidade do
parágrafo 7º do artigo 879 da CLT e remeteu o caso ao Pleno.
Diante desse cenário, em que se aguarda a análise da questão pelo Pleno, e
considerando o posicionamento adotado pelo TST até o presente momento quanto à
aplicação do IPCA-E, importante mencionar que a diferença entre TR e IPCA-E, embora
significativa, não é tão díspar quanto no passado, quando na época de alta inflação
chegou a atingir mais de 10 pontos percentuais.
Fazendo-se uma retrospectiva, a diferença entre os dois índices foi menor em 2017
por causa da queda na Selic. Em 2017, a TR foi zero em muitos meses. No acumulado
do ano, chegou a 0,59%, enquanto o IPCA-E foi de 2,95%. Em 2016, a TR acumulou
2%, e o IPCA-E ficou em 6,58%.
Logo, enquanto não houver decisão declaratória das cortes superiores no que tange à
eventual inconstitucionalidade do parágrafo 7º do artigo 879 da CLT, o impasse
continuará sendo decidido caso a caso.
Até lá, remanesce às empresas a cautela de adequar os valores de provisionamento
de demandas judiciais conforme o entendimento atual do TST, sem perder de vista a
expectativa de um cenário mais favorável com a eventual delimitação da utilização do
IPCA-E.
(*) Marcia Miyashita é especialista em relações do trabalho do Autuori Burmann
Sociedade de Advogados.
Fonte: Revista Consultor Jurídico, por Marcia Miyashita (*), 27.06.2018

Artigo: Desgaste internacional da reforma trabalhista na OIT
28/06/2018 – Fonte: Granadeiro adv. (publicado em 27-06-2018)
O Brasil é país membro da Organização Internacional do Trabalho (OIT) – órgão das
Nações Unidas – desde 1919, data de sua fundação. Toda essa senioridade, contudo,
não livrou o país de se envolver em um imbróglio internacional, tendo como tema a
reforma trabalhista e a possível violação das Convenções 98,151 e 154 da organização.
A OIT está estruturada de forma tripartite, integrada pelos países membros e pelas
organizações de empregados e empregadores. E sua base técnica da entidade é
formada pelo Comitê de Peritos (CEARC) e Comissão de Aplicação de Normas (CAN),
que analisam as matérias trabalhistas do ponto de vista legislativo e prático,
promovendo recomendações e normas organizadas na forma de convenções
internacionais, que precisam ser ratificadas pelos países.
A OIT realiza um controle da aplicação das normas trabalhistas internacionais, sendo
que os países membros são obrigados a apresentar relatórios periódicos sobre o
cumprimento das convenções.
Da mesma forma, organizações de empregados e empregadores também podem se
manifestar, apresentando “reclamações”. E foi isso que aconteceu, com o
encaminhamento do pleito de seis entidades sindicais brasileiras (CUT, CSB, CTB, FS,
NCST e UGT) à Organização, afirmando que a reforma trabalhista brasileira (Lei
13.467/2017) estaria violando convenções da OIT.
O Comitê de Peritos da OIT, integrado por 20 especialistas, examinou a matéria e
apresentou um relatório com 700 comentários ao Conselho, com suas recomendações
para que o governo brasileiro reexaminasse trechos da Lei 13.467/12, principalmente
no que concerne à prevalência do negociado sobre o legislado, por esbarrar no direito
sindical e negociação coletiva, além de suposta supressão de direitos.
Segundo o Comitê, o “objetivo geral das Convenções 98,151 e 154 é a promoção da
negociação coletiva para encontrar um acordo sobre termos e condições de trabalho
que sejam ainda mais favoráveis que os previstos na legislação.”
Durante a Convenção Internacional da OIT, em Genebra, neste mês, o ministro do
Trabalho, Helton Yomura, criticou o Comitê de Peritos e alegou que análise realizada
foi feita de forma “enviesada e parcial”. O Brasil ainda foi inserido na lista de países
violadores de convenções trabalhistas, a serem potencialmente examinados pela
Comissão de Aplicação de Normas.
A manifestação intempestiva do ministro ratificou ofício enviado do Ministério do
Trabalho brasileiro enviado à OIT, argumentou que a reforma entrou em vigor em
novembro de 2017 , sem intervalo de tempo “suficiente para o CEACR analisar a nova
legislação ‘na prática’, o que é parte inafastável de seu mandato.
Ora, as observações baseiam-se, de outra sorte, em “especulações abstratas sobre o
possível alcance e consequência de alguns dispositivos da nova legislação, as quais,
se nada significam na falta de análise circunstanciada de sua aplicação, dão margem
a um uso político-ideológico do caso brasileiro já a partir de sua inclusão no relatório”.
Porém, numa reviravolta, a CAN concluiu diferentemente do Comitê, ponderando que
a reforma trabalhista brasileira “está em conformidade com as definições da
Convenção 98 da OIT”. Também reconheceu que a decisão do Comitê foi precoce,
recomendando que o país proceda a uma análise mais acurada do princípio de
negociação coletiva livre e voluntária e submeta as informações ao debate com
empregados e empregadores.

Em 2019, o debate sobre a reforma trabalhista brasileira terá o desfecho final no
âmbito da OIT e o país precisa estar melhor preparado para esse reexame. Críticas
virulentas contra o Comitê de Peritos e a própria OIT demonstram despreparo para
debater em um fórum internacional da maior importância os avanços trazidos pela
nova CLT.
O Brasil precisa, apenas e tão somente, afastar os argumentos que apontam conflitos
entre a nova lei e a Convenção 98, encerrando a polêmica, que envolve empresários,
sindicatos, juízes e membros do Ministério Público do Trabalho.
(*) Gilda Figueiredo Ferraz de Andrade é advogada trabalhista, conselheira da OABSP, do Conselho Superior de Assuntos Jurídicos e Legislativos (Conjur) e do Conselho
Superior de Relações do Trabalho da Fiesp e da AAT-SP.
Fonte: O Estado de São Paulo
Justiça concentra ações para inclusão de tempo especial
28/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 27-06-2018)
Categoria engloba período trabalhado em atividade insalubre
A cada dez segurados do INSS que buscam a Justiça para tentar validar algum período
de contribuição a ser utilizado na aposentadoria, nove querem o reconhecimento de
tempo especial, segundo levantamento realizado pelo TRF 3 (Tribunal Regional Federal
da 3ª Região), que abrange os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, a pedido
do Agora.
Tempo especial é o nome do período trabalhado em atividade insalubre, ou seja, que
apresenta risco à saúde ou à integridade física. Essa atividade amplia a contagem das
contribuições, antecipando a aposentadoria.
Em 2017, dos 13.066 pedidos de inclusão de tempo de contribuição apresentados ao
tribunal, 11.768 requisitavam a contagem especial.
O relatório aponta ainda outros 9.080 pedidos de aposentadoria especial, permitida
nos casos de atividade de risco desempenhada por 15, 20 ou 25 anos. O que diferencia
essa contagem é o grau de perigo proporcionado pelo agente ao qual o trabalhador
esteve exposto.
A burocracia enfrentada pelo trabalhador para obter o benefício na via administrativa,
direto no posto do INSS, explica o número de pedidos judiciais para reconhecer tempo
especial, segundo a presidente do IBDP (Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário),
Adriane Bramante.
“O INSS faz inúmeras exigências e acaba ficando muito difícil conseguir apenas com
um pedido no posto da Previdência”, avalia Adriane.
Segundo a especialista, apesar de não ser um caminho fácil, a via judicial pode ser a
única alternativa para a garantia do direito.
AÇÕES
O número de ações judiciais requisitando a inclusão de tempo de contribuição no TRF
3 caiu de 16 mil, em 2016, para 13 mil, no ano passado. A redução no período é de
18,5%.
Considerando só os pedidos de tempo especial, a queda foi de 14,5%, passando de
13,8 mil para 11,8 mil no período analisado.
A redução foi maior nas ações que requerem tempo comum. Os pedidos judiciais
diminuíram 41,5%, passando de 2.219 para 1.298.

Para a advogada Adriane Bramante, muitos segurados estão insistindo mais tempo
direto no posto do INSS.
TRABALHO QUE ANTECIPA A APOSENTADORIA
Quem coloca constantemente a saúde em risco no local de trabalho tem direito ao
tempo especial
Como funciona
> O tempo especial aumenta o período de contribuição do trabalhador ao INSS
> Isso diminui a quantidade de recolhimentos exigidos para a aposentadoria
> Na maioria dos casos, a conversão da atividade especial em comum funciona da
seguinte forma:
Homens
1 ano especial vale 1,4 ano comum
Mulheres
1 ano especial vale 1,2 ano comum
Aposentadoria especial
> Com 25 anos de atividade insalubre, o segurado tem a aposentadoria especial
> Esse benefício tem a vantagem de não ter o desconto do fator previdenciário
> Em casos raros, o benefício especial sai também com 20 anos ou 15 anos de
atividade insalubre
Comprovação
> Se a atividade especial ocorreu a partir de 28 de abril de 1995, é necessário
comprovar a exposição ao risco
> A comprovação é feita por meio de formulários que devem ser fornecidos pelos
empregadores
> O formulário utilizado hoje em dia é o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário)
> Se o trabalho ocorreu antes de 28 de abril de 1995, a comprovação se dá por meio
da carteira profissional
Profissões que costumam apresentar risco à saúde:
metalúrgico
químico
eletricitário
técnico em laboratório de análises
técnico em raio-x
enfermeiro
médico
gráfico
estivador
minerador
Como pedir
> A solicitação de tempo especial deve ser apresentada primeiro para o INSS
> Isso vale para pedidos de concessão ou de revisão da aposentadoria
> A solicitação deve ser agendada pelo telefone 135 ou no site meu.inss.gov.br
> No caso da revisão, o prazo para pedi-la é de dez anos após o início do benefício
Quando ir à Justiça
> A Justiça deve ser acionada após a negativa do INSS, incluindo os recursos
> Existem duas possibilidades para iniciar um pedido de concessão ou revisão
judicial:
a) Juizado Especial Federal
> O pedido pode ser realizado no Juizado Especial Federal se o valor dos atrasados é
menor do que R$ 57.240 (60 salários mínimos)
> No juizado, o funcionário da Justiça irá ajudar o segurado a pedir a revisão. Não é
obrigatório ter um advogado
> Mas o segurado precisa acompanhar a ação com cuidado, porque se houver
recurso, será necessário nomear um defensor
b) Vara
> Casos com atrasados acima de 60 salários mínimos são julgados na vara
previdenciária
> Para esse tipo de processo, é obrigatório ter advogado para iniciar a ação judicial

O que dizem especialistas
Iniciar uma ação no juizado, sem advogado, pode reduzir as chances de vitória do
segurado
Os principais riscos estão relacionados a falhas no pedido ou no acompanhamento de
prazos
Juizados também podem deixar de observar detalhes do processo, como, por exemplo,
não exigir perícias
Alguns advogados consideram que a pressa na análise do processo nos juizados
prejudica o segurado.
Em dois anos, indústrias do Paraná fecham 82,6 mil postos de trabalho
28/06/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado em 27-06-2018)
Número de empresas teve queda de 5,68%. Confecção de roupas e fabricação de
móveis foram os setores mais afetados
A Pesquisa Industrial Anual-Empresa (PIA-Empresa) 2016, divulgada nesta semana
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revela um cenário de
retração econômica no Paraná.
Desde 2014, quando a crise econômica e política começou a se agravar no país, o
número de empresas industriais ativas caiu 5,68% no estado, enquanto o número de
pessoas ocupadas nessas empresas registrou retração de 11,7%, com o fechamento
de 82.648 postos de trabalho.
Ao final de 2016 (a data de referência do estudo é 31 de dezembro de cada ano), o
Paraná contava, segundo o IBGE, com 17.832 empresas industriais, que empregavam
um total de 623.115 trabalhadores. Em 2014, eram 18.906 empresas (recorde da
série histórica iniciada em 1996), com 705.763 pessoas ocupadas.
Entre 2007 e 2016, a evolução do pessoal ocupado da indústria mostrou crescimento
até 2013, recuando a partir de então.
Nesse ponto mais alto da série, a indústria chegou a ter 710.322 pessoas ocupadas –
o que representa uma queda de 12,3% na comparação com 2016, ou menos 87.207
pessoas ocupadas.
As indústrias de confecção de artigos do vestuário e acessórios e de fabricação de
móveis foram alguns dos principais setores afetados pela retração econômica do país
entre 2014 e 2016.
Nesse período, o número de empresas de confecção caiu 17,17%, passando de 2.791
para 2.382, enquanto o total de postos de trabalho teve queda de 23,11%, com o
fechamento de 16.564 vagas (o número de pessoal ocupado era de 71.680 e chegou
a 55.116 no ano retrasado).
Já as fábricas de móveis tiveram queda de 16%, passando de 1.537 para 1.291
empresas. Com relação ao pessoal ocupados, a retração foi de 25,74%, com o número
de trabalhadores.
Em 2016, a PIA-Empresa mostrou ainda que as 17.832 empresas ativas no estado
tiveram uma receita total de R$ 215,9 bilhões e despesas de R$ 195,7 bilhões (sendo
R$ 20,7 bilhões referentes a salários, retiradas e outras remunerações.
Os números da crise
2016
Número de unidades 17.832
Pessoal ocupado
623.115

Receita líquida total
R$ 215.915.555
de vendas
Custo
total
das
R$ 195.750.368
operações industriais
Valor
bruto
da
R$ 197.360.145
produção industrial
2014
Número de unidades 18.906
Pessoal ocupado
705.763
Receita líquida total
R$ 209.924.664
de vendas
Custos
total
das
R$ 198.143.600
operações industriais
Valor
bruto
da
R$ 196.075.598
produção industrial
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa Industrial
Anual – Empresa
Relação entre dívida e resultado de empresas melhora
28/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Porcentagem de companhias com Ebitda inferior a despesas financeiras caiu
ao patamar de 2014
A relação entre resultado operacional e a dívida das empresas melhorou em 2018,
aponta um levantamento da consultoria Alvarez & Marsal com 324 companhias
abertas.
O fator que influenciou positivamente foram os resultados de Ebitda (lucro antes de
juros, impostos, deduções e amortizações), afirma Eduardo Sampaio, diretor da
Alvarez & Marsal.

O fator que influenciou positivamente, segundo o levantamento, foram os resultados
de Ebitda - João Wainer - 29.nov.10/Folhapress
“Houve um foco em melhorias de eficiência e austeridade nas companhias para
controlar os gastos operacionais.”
A Fipe tem um índice que mostra os desempenhos das empresas e os compara com o
quanto é gasto com o serviço da dívida —ou seja, os pagamentos de juros.
A porcentagem de companhias com Ebitda inferior a despesas financeiras caiu. A
proporção está a um nível semelhante ao de 2014, diz Carlos Antonio Rocca,
economista responsável pelo estudo.

“Muitas companhias abertas emitiram debêntures, e por isso houve redução de valores
de juros. Empresas fechadas, geralmente alavancadas com empréstimos bancários,
não foram beneficiadas.”
Nem todos os indicadores de dívida e desempenho apontam melhora. A consultoria
Economática calcula a relação entre resultado operacional e dívida líquida (ou seja,
quanto a empresa deve menos o dinheiro que tem em caixa).
No fim do ano passado, a empresa na mediana do ranking usaria 1,03 vezes o seu
Ebitda para quitar seus compromissos financeiros. Agora, esse índice é de 1,27.
De maneira geral, houve melhora de receita e resultado operacional, diz Berenice
Damke, professora do Insper.
“Pode ter havido mudanças para empresas que usam matéria-prima cotada em dólar,
mas na média, a relação entre resultados e dívida melhorou.”
Empresários podem aderir a programa que leva inovação aos pequenos
negócios
28/06/2018 – Fonte: PEGN
Sebraetec atende empresas com subsídio de 70% em soluções de inovação para o
empreendedor que busca um novo ciclo de excelência no mercado

Conheça o Sebraetec, que traz uma série de benefícios para os pequenos negócios que
buscam aumento da eficiência e produtividade, redução de custos e eliminação de
desperdícios (Foto: Pexels)
No universo dos negócios, tudo deve estar voltado para melhorar os resultados
financeiros, e várias estratégias podem ser direcionadas para o desenvolvimento de
um produto, serviço, ambiente ou de uma marca.
Atento a isso, o Sebrae oferece aos empresários a contratação de consultoria
especializada subsidiando 70% de um plano com soluções em inovação tecnológica,
capazes de ajudar as empresas atendidas a entrar em um novo ciclo de excelência no
mercado.
Trata-se do programa Sebraetec, que traz uma série de benefícios para os pequenos
negócios que buscam aumento da eficiência e produtividade, redução de custos e
eliminação de desperdícios, melhoria na qualidade de produtos e processos,
faturamento, gestão e atendimento, implantação de boas práticas e posicionamento
da marca na internet.
Após participar do programa há cerca de dois anos, Clésio Marques, sócio-diretor de
uma empresa de produtos hospitalares, identificou mudanças positivas em sua
empresa com um estudo do fluxo de clientes e consultoria de design de ambiente de
loja feitos por meio do Sebraetec. “A partir daí, fizemos uma ampla reforma física e
reestruturamos toda a empresa. Agora, a gente continua o trabalho voltado para a
parte de planejamento estratégico”, disse.

Para atender exigências baseadas em requisitos de qualidade, a atuação do programa
está dividida em sete temas: design; produtividade; propriedade intelectual;
qualidade; inovação; sustentabilidade e serviços digitais. A decisão sobre qual área
deve receber o investimento e as soluções de melhoria é demandada pelos clientes.
O comerciante Ediney Suzarte, do ramo de panificação, decidiu passar pelo programa
em 2017 ao sentir a necessidade de crescer e expandir a empresa. “Precisava melhorar
a produtividade dos meus colaboradores e fazer com que eles abrissem mais a cabeça
pro futuro”, justifica.
Ediney conta que, após a consultoria, colocou em prática todas as soluções que
aprendeu e, com isso, a produtividade em seu negócio melhorou. “Após o Sebraetec,
minha visão de negócio e vontade de empreender também aumentaram. É uma
experiência incrível que já indiquei a alguns amigos, a mudança é extraordinária”,
concluiu.
Nova regra permite bloqueio de previdência privada para pagar dívida
28/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Antes, procurador poderia encerrar execução sem tentar bloquear consórcios
e previdências
A PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional) só poderá encerrar as cobranças de
dívidas tributárias e previdenciárias de pessoas físicas e donos de empresas com a
União depois de tentar bloquear saldos de consórcios e de planos de previdência
privada.
A regra faz parte de um novo regulamento e vale para execuções de até R$ 1 milhão
sem as devidas garantias.
Uma portaria publicada no Diário Oficial da União de quinta-feira (21) definiu os
procedimentos para a pesquisa de bens e aplicações financeiras de contribuintes com
débitos inscritos na Dívida Ativa da União.
Segundo o Coordenador-Geral de Estratégia e Recuperação de Créditos da PGFN,
Daniel de Saboia, a medida formaliza algo que vinha sendo feito. Antes, os
procuradores buscavam qualquer tipo de bem no nome do devedor e pediam
autorização judicial para o bloqueio, que passou a ser feito automaticamente.
“Isso já incluía a previdência complementar, mas não podíamos fazer o bloqueio
administrativamente”, disse Saboia.
Ou seja, se a Justiça concedesse o bloqueio, a PGFN executaria a penhora.
“Continua cabendo à Justiça decidir se podemos ou não bloquear saldos de previdência
complementar.”
A nova portaria torna obrigatória a busca de todas as formas de recuperação de
créditos. “Esgotadas as possibilidades tradicionais, o procurador pesquisa se o devedor
[pessoa física ou dono de empresa] possui previdência complementar”, disse Saboia.
Donos de empresas devedoras também poderão ser alvo da tentativa de bloqueio da
previdência privada ou outras aplicações financeiras.
De acordo com a portaria, a PGFN poderá pedir penhora de imóveis, veículos e outros
bens, saldos em conta corrente, aplicações financeiras (renda fixa, variável e em
moeda estrangeira) —chamadas pelos procuradores de “tradicionais”—, planos de
previdência privada e consórcios.

Segundo Saboia, somente depois de esgotadas essas novas possibilidades de
recuperação de recursos (previdência privada) é que os processos são arquivados.
Para isso, a nova regra garante aos procuradores a possibilidade de suspensão da
execução da dívida por um ano.
Antes, o procurador poderia encerrar o processo de execução sem tentar bloquear
consórcios ou planos de previdência. Com a nova regra, essa prática se tornou uma
exigência.
Hoje, embora a PGFN tente bloquear contas de previdência, a Justiça, em geral, nega
os pedidos por entender que se trata de algo impenhorável, a exemplo do pagamento
de salário ou de um imóvel usado pelo devedor como habitação.
As decisões judiciais só costumam ser favoráveis à União em casos chamados pela
PGFN de blindagem patrimonial —quando o devedor simula transações de venda para
laranjas só para impedir o bloqueio do bem.
Governo prepara mais um plano para tentar reduzir os gargalos da logística
28/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Programa vai definir prioridades, reduzindo a participação de estradas e
ampliando a de ferrovias
O presidente Michel Temer prepara para a próxima segunda-feira (2) o lançamento do
PNL (Plano Nacional de Logística), que define investimentos prioritários para reduzir
gargalos do transporte de cargas no país.
Caso seja levado adiante, permitirá cortar até 2025 a quantia de R$ 54,7 bilhões dos
custos de transporte.
A Folha teve acesso ao projeto que será aprovado na reunião do Conselho do PPI
(Programa de Parceria de Investimentos) por uma resolução.
Temer assinará um decreto dando peso de lei ao programa e criando um comitê de
governança que definirá as obras prioritárias.
Farão parte do comitê representantes da Secretaria-Geral da Presidência da República,
os ministros de Transporte, Minas e Energia, Agricultura, Meio Ambiente,
Planejamento, Casa Civil e a EPL (Empresa de Planejamento e Logística), responsável
pela parte técnica do programa.
Assessores de Temer afirmam que, na prática, o plano dificultará investimentos em
obras de cunho eleitoreiro.
Segundo eles, o próximo presidente poderá, via comitê, interferir na ordem das obras
do PNL, mas não poderá, sozinho, decidir que obras entram na lista, que será feita
pela EPL com base em cálculos a partir de dezenas de bases de dados já integradas.
Se o presidente quiser incluir uma obra fora do PNL para agradar a aliados, ele deverá
registrar em ata, expondo o teor político da decisão.
"Qualquer obra que for candidata a fazer parte do PNL que não se alinhar com a
necessidade logística do país não entrará na lista", disse à Folha Adalberto
Vasconcelos, secretário-executivo do PPI (Programa de Parcerias de Investimentos),
que representará a Presidência da República no comitê do PNL.
Para mudar o funcionamento do programa e do comitê, será preciso baixar outra lei.
A ideia do governo foi dar ao PNL o mesmo peso do Plano Decenal de Energia Elétrica,
definido pela EPE (Empresa de Pesquisa Energética).

Na área de energia, um comitê interministerial conhecido como CNPE define as
diretrizes do setor que passam a nortear investimentos públicos e privados.
A primeira etapa do PNL se estende até 2025 e está em andamento. Caso o próximo
presidente mantenha o cronograma de obras, haverá uma redução de R$ 54,7 bilhões
dos custos de transporte até 2025, sem considerar o preço do frete -que pode cair até
lá.
Hoje, esse custo é de R$ 342 bilhões e compromete a competitividade dos produtos
brasileiros destinados à exportação.
Se o plano seguir a rota planejada, até 2025, a dependência de rodovias cairá dos
atuais 64% de participação do volume de cargas para 50%. Essa diferença, de acordo
com o PNL, será praticamente incorporada pelas ferrovias, que saltam de 18% de
participação para 31%.
"Não é um plano que prevê algo que não vai acontecer", disse Vasconcelos. "Nas
projeções feitas pela EPL só entraram as obras já qualificadas, contratadas ou com
leilão garantido até o final deste ano."
Além disso, o governo deixará um conjunto de obras com estudos técnicos e de
modelagem de concessão concluídos.
Segundo Vasconcelos, no primeiro momento o plano prioriza cargas. Futuramente,
também contemplará o fluxo de passageiros.

Plano prevê, até 2025, uma redução na dependência de rodovias para transporte de
cargas - Joel Silva/Folhapress
Para a EPL, responsável pela gestão da base de dados, é considerado gargalo tudo o
que atrapalha a circulação de cargas. "Em São Paulo, por exemplo, o tráfego de carga
concorre com o transporte de passageiro", disse Vasconcelos.
De acordo com o decreto, caberá à EPL a definição das obras. A estatal também ficará
como gestora da base de dados integrada de diversos órgãos.
Caso a Embrapa e o Ministério da Agricultura, por exemplo, modifiquem as estimativas
de produção ou detectem uma nova fronteira agrícola, a EPL terá acesso automático
aos dados e o programa fará os ajustes no modelo logístico para prever gargalos e
planejar soluções.
"Na década de 1990, ninguém acreditava que a carga [transporte] se deslocaria do
sul para o Centro-Oeste", disse Vasconcelos.
"Mato Grosso hoje é o maior celeiro do Brasil. Lá, a carga cresceu 5% ao ano. Os
dados que temos hoje nos mostram que a carga está se deslocando mais rapidamente
para a região do Matopiba [acrônimo das iniciais dos estados do Maranhão,Tocantins,
Piauí e Bahia], que registra crescimento de carga da ordem de 10% ao ano. O plano
passou a contemplar essa região."

Greve derruba indústria e setor tem o pior mês da história
28/06/2018 – Fonte: Bem Paraná
A greve dos caminhoneiros que parou o País por 11 dias em maio fez a indústria
brasileira registrar o pior desempenho de sua história. A produção industrial despencou
13,4% no mês passado na comparação com abril, o que representa um impacto maior
que o da crise financeira global, de 2008, quando a queda, em um único mês, foi de
11,2%.
A estimativa referente a maio é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e
será divulgada nesta quarta-feira, 27. Os dados foram obtidos com exclusividade pelo
jornal O Estado de S. Paulo e pelo Broadcast (serviço de notícias em tempo real do
Grupo Estado).
Se a projeção for confirmada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
no próximo dia 4 de julho, o parque fabril terá amargado o pior desempenho dentro
da série histórica iniciada em 2002, já desconsideradas as influências sazonais.
Consumo de energia cai durante jogo do Brasil e registra pico após o fim da
partida, diz ONS
28/06/2018 – Fonte: G1 (publicado em 27-06-2018)
Órgão diz que movimento é típico em dias de jogos, e afirma que preparou operação
especial
Nesta quarta-feira (27), o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) registrou uma
redução no consumo de energia nos momentos que antecediam o começo do jogo do Brasil
contra a Sérvia. Já depois do término da partida, o consumo apresentou um pico de
crescimento.
O movimento, segundo o órgão, é típico de dias de jogos da seleção brasileira na Copa. A
tendência inclui ainda um aumento do consumo no intervalo dos jogos, mas logo após o início
do segundo tempo a queda é retomada.

Consumo de energia em dia de jogo entre Brasil e Sérvia (Foto: Divulgação/ONS)
O nível de consumo de energia já começou o dia 1,3 mil Megawatts (MW) abaixo do esperado
para uma quarta-feira normal. Momentos antes do início do jogo, o consumo começou a
diminuir, com redução de mais de 7,7 mil MW em menos de duas horas.
No intervalo, o ONS registrou um pequeno pico de crescimento no consumo, de 2,1 MW, mas
logo após o início do segundo tempo a carga voltou a cair. Com o final da partida, as pessoas
voltam a consumir mais energia e foi registrado um crescimento de 6,2 mil MW em apenas
20 minutos.

Jogos anteriores
O movimento desta quarta foi semelhante ao que aconteceu nos dois jogos anteriores. No dia
17, domingo em que o Brasil estreou contra a Suíça, o ONS registrou, nas primeiras horas do
dia, um consumo 1 mil MW acima da média para um domingo normal. Mas, meia hora antes
do início da partida, houve uma forte redução de 2,1 mil MW.
No intervalo, houve um pico de crescimento de 2,6 mil MW, até uma nova redução de carga
com o início do segundo tempo. Depois que o jogo terminou, o ONS registrou então um
disparo de 6,1 mil MW no consumo em um intervalo de 30 minutos.

Consumo de energia durante o jogo entre Brasil e Suíça (Foto: Divulgação/ONS)
Um movimento parecido aconteceu no dia 22, uma sexta-feira, quando o Brasil jogou contra
a Costa Rica. Houve a redução no consumo antes do jogo, com pico de crescimento no
intervalo, recuo no começo do segundo tempo e disparada ao final do jogo.
No entanto, a diferença é que, no dia 22, nas primeiras horas o dia o consumo de energia
estava 3,3 mil MW abaixo do que seria esperado para uma sexta-feira normal.
Antes do início do jogo, a redução no consumo foi de 2.979 MW em meia hora. No intervalo,
houve crescimento de 3 mil MW, e após o começo do segundo tempo houve nova redução de
1.634 MW. Com o final da partida, a disparada no consumo foi de 7,8 mil MW em 22 minutos.

Consumo de energia durante o jogo entre Brasil e Costa Rica (Foto: Divulgação/ONS)
O ONS diz que foi elaborado um plano especial de operação do Sistema Interligado Nacional,
"com grau adicional de segurança", para o período da Copa do Mundo.
Segundo nota do órgão, essa operação começa duas horas antes dos jogos do Brasil e termina
duas horas após cada partida. A cerimônia de encerramento da Copa também deve repetir o
esquema.
Ministro Fux coordena nova audiência sobre a tabela do frete
28/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 27-06-2018)
Fux irá receber representantes do setor produtivo e caminhoneiros
O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, recebe novamente nesta quintafeira (28) representantes do setor produtivo e dos caminhoneiros, em busca de acordo
sobre o preço do frete.
Numa primeira audiência na semana passada, a Confederação Nacional dos
Transportadores Autônomos (CNTA) defendeu o preço mínimo.
Já a CNI (confederação da indústria) e a CNA (da agricultura) insistiram numa tabela
com preços de referência.
Diante do impasse, o ministro deu uma semana para que os dois lados chegassem a
um consenso. Se isso não ocorrer, o tema irá para audiência pública no dia 27 de
agosto.
O setor produtivo brasileiro continua pressionando o governo para uma revisão do
tabelamento do frete.
Uma ação da ATR (Associação do Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil) contra a
medida está sendo apoiada por várias outras associações.
A Abiove, que representa a indústria de óleos vegetais, estima um custo de R$ 53,2
bilhões para o para o setor produtivo com o tabelamento. Em seu segmento, a Abiove
diz que, até o fim do ano, as perdas podem chegar a US$ 11,8 bilhões.
A Abir, que reúne a indústria de refrigerantes, avalia que a tabela promoverá um
aumento de mais de 30% no custo do frete. Isso acarretará reajuste de até 10% no
preço final do produto: o sobrepreço poderá chegar a R$ 7 bilhões.
A Anda, do setor de adubos, fala em custo extra de R$ 3 bilhões ao setor, que será
repassado ao agricultor. A CNA diz que o setor perde R$ 500 milhões ao dia.
A Abia, que representa a indústria de alimentação, diz que a absorção do aumento da
tabela levaria a R$ 23 bilhões anuais em perdas.

Com cenário externo negativo, dólar segue exterior e dispara a R$ 3,876
28/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 27-06-2018)
Moeda fechou no maior patamar desde 7 de junho
Em um dia negativo para as principais moedas emergentes, o dólar disparou mais de
2% ante o real nesta quarta-feira (27).
Nem a atuação do Banco Central no mercado de câmbio foi suficiente para conter a
valorização da moeda americana, que subiu 2,05%, a R$ 3,8760. O real foi a segunda
divisa que mais perdeu valor de uma cesta de 24 moedas emergentes.
O desenrolar da disputa comercial entre Estados Unidos e China deixa investidores
mais cautelosos, com reflexo direto sobre países emergentes, considerado mais
arriscados.
O dia foi de menor volume de negócios no mercado financeiro, reflexo do jogo do
Brasil, que iniciou às 15h e terminou minutos antes do horário de fechamento do
pregão. Nesses dias, as oscilações de preços dos ativos tendem a ser mais bruscas.
Para conter a volatilidade, o BC ofereceu os US$ 2,5 bilhões em leilão de linha (venda
de dólares com o compromisso de recompra), que havia sido anunciado na véspera.
Segundo a agência de notícias Reuters, houve demanda para US$ 2,43 bilhões, bem
mais do que os 500 milhões de dólares vendidos na segunda-feira, mas a medida não
surtiu efeito sobre a cotação.
Como resultado, o dólar fechou no maior patamar desde 7 de junho. Naquele dia, a
moeda americana superou os R$ 3,90, e o BC iniciou a intervenção que vinha
mantendo as cotações sob controle.
O Banco Central vinha utilizando os leilões de swap (que equivalem à venda de dólares
no mercado futuro) para conter a moeda. Depois de colocar cerca de US$ 30 bilhões
no mercado com essa operação, a autarquia passou a atuar com leilões de linha.
Já a Bolsa brasileira acompanhou os principais índices americanos e recuou após
enfileirar três dias de alta.
O Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, cedeu 1,11%, a 70.609 pontos.
A ausência de notícias positivas para a economia brasileira e o desenrolar de uma
possível guerra comercial entre Estados Unidos e China têm mantido a Bolsa ao redor
dos 70 mil pontos.
Para deixar essa faixa de preços, investidores precisam de notícias no campo políticoeconômico.
O CDS (espécie de seguro contra calotes de países) voltou a subir após seis pregões
consecutivos de baixa.
Em três meses, BC reduz previsão para alta do PIB em 1 ponto, para 1,6%
28/06/2018 – Fonte: Bem Paraná
A perda de ritmo da recuperação, a estagnação da confiança de empresas e
consumidores na economia e a paralisação dos caminhoneiros levaram o Banco Central
a cortar sua projeção para o PIB (Produto Interno Bruto) deste ano em um ponto
percentual, para 1,6%.

A previsão anterior, divulgada em março, era de 2,6%.
O desempenho de indústria, comércio e serviços e consumo foram revisados para
baixo.
"A revisão está associada ao arrefecimento da atividade no início do ano, a
acomodação dos indicadores de confiança de empresas e consumidores e a perspectiva
de impactos diretos e indiretos da paralisação no setor de transporte de cargas
ocorrida no final de maio", afirmou a autoridade monetária.
A nova expectativa foi divulgada no Relatório Trimestral de Inflação, publicado nesta
quinta-feira (28).
A projeção divulgada nesta quinta está mais alinhada com as projeções dos analistas
ouvidos no boletim Focus, de uma expansão de 1,5% na atividade econômica de 2018.
O desempenho da indústria, segundo a nova projeção do BC, foi revisado de 3,1%,
em março, para 1,6%. A indústria de transformação, na avaliação da autoridade
monetária, crescerá somente 2,4% em 2018 (ante projeção anterior de 4%), e a
construção civil encolherá 0,7% (ante um crescimento anterior de 0,7%).
Comércio e serviços devem crescer 1,3%, segundo o BC (a projeção anterior previa
uma alta de 2,4%).
O consumo das famílias foi revisado para uma alta de 2,1%, ante um crescimento
anterior previsto de 3%. "[A nova projeção] é compatível com uma recuperação mais
lenta da massa salarial, resultado da redução no ritmo de crescimento dos rendimentos
e da população ocupada.", disse o BC no relatório.
No caso da agropecuária, o BC revisou para cima suas projeções: em vez de uma
queda de 0,3% projetada em março, a autoridade monetária prevê agora uma alta de
1,9%.
"A melhora na projeção se deve a resultado acima do esperado no primeiro trimestre
e à sequência de elevações nos prognósticos para a produção agrícola anual", afirmou
o BC.
Estimativa de inflação para este ano sobe para 4,2%
28/06/2018 – Fonte: Bem Paraná
A estimativa de inflação para este ano subiu, segundo o Relatório de Inflação divulgado
nesta quinta-feira (28) pelo Banco Central (BC) na internet. A projeção para o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) passou de 3,8% para 4,2%.
Essa é a projeção elaborada com base em perspectiva do mercado financeiro para a
taxa de juros (6,5% ao ano) e para o dólar (R$3,63 no fim de 2018).
A estimativa ficou próxima do centro da meta de inflação, que é 4,5% este ano. Para
2019, o centro da meta é 4,25% e para 2020, 4%. O intervalo de tolerância é de 1,5
ponto percentual para cima ou para baixo.
Para 2019, a projeção para o IPCA passou de 4,1% para 3,7%. A estimativa para 2020
caiu em 4,1% para 3,7%.
Em todos os outros cenários, elaborados com diferentes parâmetros, a projeção para
a inflação em 2018 ficou em 4,2%. O BC também elabora estimativas considerando
câmbio e juros constantes (6,5% ao ano e R$ 3,70), juros constantes e perspectiva

do mercado para câmbio e projeção das instituições financeiras para taxa de juros e
câmbio constante.
Nesses diferentes cenários, a projeção para a inflação em 2019 variou de 3,7% a
4,1%. Para 2020, a variação ficou entre 3,7% e 4,1%.
Cheque especial vira a opção mais cara de crédito; maioria desconhece taxa
28/06/2018 – Fonte: GS Notícias
Juros cobrados dos consumidores que usam o limite da conta corrente chegou a
311,9% no mês passado; pesquisa do SPC Brasil mostra que, entre os que usam essa
modalidade de empréstimo, 63% não sabem quanto pagam de juros
O cheque especial assumiu a dianteira entre as modalidades de crédito com os maiores
juros do sistema financeiro brasileiro. A taxa média cobrada de pessoas físicas,
conforme dados divulgados nesta quarta-feira, 27, pelo Banco Central, chegou a
311,9% ao ano em maio, desbancando da liderança a taxa média do rotativo do
cartão, que ficou em 303,6% no período. A maioria dos consumidores que recorrem
ao cheque especial, no entanto, desconhecem o custo desse tipo de empréstimo.
Uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil, e obtida com exclusividade pelo Estado,
mostra que 17% dos consumidores precisaram recorrer ao limite do banco pelo menos
uma vez no último ano. Desses, 63% desconheciam as taxas e os juros cobrados pelas
instituições sobre esse financiamento.
Ao todo, os brasileiros devem cerca de R$ 24 bilhões no cheque especial, segundo os
dados mais recentes da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), divulgados em
abril. O valor médio é de R$ 900.
O efeito "bola de neve", no entanto, faz com que essa dívida se multiplique
rapidamente. Um empréstimo de R$ 1 mil feito na modalidade de cheque especial vira
R$ 4.119 depois de um ano. No crédito pessoal, seria R$ 1.392 no mesmo período.
Uma parcela relevante dos consumidores que incorporaram o limite concedido pelos
bancos na conta corrente usa esse dinheiro como parte do orçamento mensal.
Segundo o SPC Brasil, dos clientes que estão no cheque especial, 46% recorrem a ele
todos os meses. Para 34% dos consumidores, o objetivo é cobrir imprevistos com
doenças e medicamentos. Outros 12% usam o limite para fazer compras no
supermercado. A pesquisa também mostra que 23% pagam dívidas em atraso e 18%
fazem manutenção em automóveis.
"De uma forma geral, esses dados mostram que um bom número de pessoas não faz
ideia do que é o cheque especial e, principalmente, do impacto negativo de seu
emprego no cotidiano", afirma a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti,
responsável pelo estudo.
A história da representante de vendas Laíza Sabino, de 22 anos, é um exemplo disso.
Ela migrou de uma conta poupança para uma conta corrente pela primeira vez ao
completar 18 anos. "Não sabia, mas recebi um limite de cheque especial de R$ 700.
Quando vi o dinheiro, pensei que fosse meu e gastei. Dois meses depois, recebi uma
carta de cobrança de R$ 1,2 mil", lembra. "Fiquei desesperada e aceitei um acordo
com o banco para pagar a dívida em seis vezes. Acabei pagando quase R$ 2 mil."
Para a economista e pesquisadora do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) Ione
Amorim, o caso de Laíza é mais comum do que se imagina. "Acontece o tempo inteiro,
pela ausência de educação financeira e pelo fato de uma pessoa ter acesso a uma
conta corrente e nem saber dos produtos que estão ali incluídos. Além disso, há uma

prática de mercado de vincular o cheque especial ao saldo do correntista, o que leva
a confusões desse tipo", afirma.
Rotativo. Apesar de liderar o ranking entre as modalidades de crédito, a taxa média
cobrada de pessoas físicas no cheque especial chegou a recuar de 321% em abril para
311,9% ao ano em maio. Só que, segundo o BC, essa taxa ainda ficou acima do que
é cobrado no rotativo do cartão de crédito, que caiu de 328,6% ao ano em abril para
303,6% ao ano em maio.
No início de abril, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) anunciou uma medida
de autorregulamentação: os próprios bancos vão oferecer, a partir de julho, um
parcelamento para dívidas no cheque especial. A opção valerá para débitos superiores
a R$ 200. A expectativa da entidade é de que essa migração do cheque especial para
linhas mais baratas acelere a tendência de queda do juro cobrado ao consumidor.
Juros bancários em queda reduzida
28/06/2018 – Fonte: GS Notícias
Entra ano e sai ano, o Banco Central baixa a taxa Selic, que é o piso dos juros, e o
Conselho Monetário Nacional dá estímulos à expansão do crédito. O saldo dos
empréstimos cresceu apenas 0,5% de janeiro a maio (1,3% em 12 meses), segundo
o Banco Central, com queda 1,5% nas operações com empresas até maio e retração
de 4% em 12 meses. Os créditos do BNDES caíram 12,9%. O aumento veio em cima
de empréstimos a juros altos para as pessoas físicas, com expansão no saldo das
operações de 2,3% no ano e 6,3% em 12 meses.
Para variar, o cheque especial, cuja taxa passou de 321,0% ao ano para 311,9% ao
ano de abril para maio, passou a ter o maior juro para as pessoas físicas, desbancando
a taxa média total cobrada no rotativo do cartão de crédito, que caiu 25 pontos
porcentuais de abril (328,6%) para 303,6% ao ano em maio. No crédito pessoal, a
taxa passou de 46,5% para 44,2% ao ano. A taxa média de juros no crédito livre caiu
de 40,9% ao ano em abril para 39,2% ao ano em maio. Em maio de 2017, essa taxa
estava em 47,3% ao ano.
O problema é que o nível dos juros para empresas e pessoas físicas só cai na ponta
da captação. Nos 12 meses findos em maio a taxa de captação (o quanto os bancos
pagam nos títulos vendidos a PJ e PF) teve queda de 0,9 ponto percentual em 12
meses. Nos empréstimos baixaram só 0,2 p.p. em 12 meses. Ou seja, os bancos se
apropriaram de 0,7 p.p. da queda custo de captação. Nos empréstimos para empresas
(mercado retraído), a queda foi de 0,3 p.p. no ano e de 0,4 p.p. em 12 meses; para
pessoas físicas, em 2018 o spread subiu 0,4 p.p. reduzindo a queda em 12 meses a
0,6 p.p.
Outra leitura das estatísticas do BC joga por terra o discurso falacioso da Febraban de
que a baixa dos juros bancários desde fins de 2016 foi maior do que que a queda da
taxa Selic. A taxa média de juros (empréstimos livres e com juros direcionados, os de
repasses do BNDES, FGTS e outras fontes) era de 51,8% ao ano em dezembro de
2016, e a Selic estava em 13,75%. Desde 21 de março de 2018 a Selic ficou em 6,50%
ao ano. A taxa média de juros caiu em maio de 2018 para 39,2% ao ano. De abril para
maio a taxa média do crédito livre caiu de 40,9% para 39,2% ao ano. Em maio de
2017, a taxa era de 47,3% ao ano.
A Febrabam tem a cara de pau de assegurar que a queda dos juros bancários foi
“maior que a da Selic, pois os juros tiveram queda de 12,6 pontos percentuais,
enquanto que a taxa Selic teve queda de 6,75 pontos percentuais”. É um escárnio com
a inteligência alheia. Qualquer estudante de segundo grau percebe que a conta correta
é de quanto por centos foi a queda da Selic (52,72%, a baixar de 13,75% para 6,50%)

e quanto foi a queda dos juros (24,32%, ao descer de 51,8% em dezembro de 2016
para 39,2% em maio de 2018). Ou seja, menos da metade da baixa da Selic.
Separando as operações, para as empresas, a queda foi de 28% em dezembro de
2016 para 20,6% ao ano em maio último, ou seja, de 26,42%. Para as pessoas físicas,
a queda veio de 72,46% ao ano em dezembro de 2016 para 53,8% em maio de 2018,
uma redução de 25,69%, também de menos da metade da baixa da Selic. Os bancos
privados estão atraindo as pessoas físicas para operações de juros mais altos
(esticando os prazos dos créditos). No consignado, os prazos vão até sete anos.
Dólar sobe 2% e vai a R$ 3,87
O Banco Central tentou segurar ontem o dólar, mas não teve sucesso. Durante o jogo
do Brasil, a moeda chegou a renovar várias máximas, para fechar em R$ 3,8737
(+1,99%), maior cotação desde o dia 7 de junho (R$ 3,9146). O real teve o segundo
pior desempenho ante o dólar, só perdendo o Rand da África do Sul.
Especialistas atribuem a alta da moeda dos Estados Unidos, ao cenário externo
adverso, à saída de recursos de estrangeiros do país e ação de especuladores nos
vencimentos dos swaps.
O BC fez dois leilões de linha (a venda de dólar no mercado à vista com compromisso
de recompra), colocando um total de US$ 2,425 bilhões no mercado. Dados do BC
sobre o fluxo cambial indicam que entre os dias 18 e 22, foram retirados US$ 766
milhões em valores líquidos. Há forte demanda por dólares para a remessa de lucros
semestrais das multinacionais.
Ipea reduz de 3,0% para 1,7% expectativa de crescimento do PIB de 2018
28/06/2018 – Fonte: Isto É Dinheiro
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) prevê um avanço de 1,7% no
Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro este ano, seguido de crescimento de 3,0% em
2019.
Os dados, divulgados nesta quinta-feira, 28, pelo instituto, foram revistos para baixo,
após a deterioração do cenário externo e doméstico. Na última divulgação, realizada
em março, a expectativa do Ipea para o PIB de 2018 era de expansão de 3,0%.
“A gente já ia diminuir por conta da surpresa do primeiro trimestre, em que o
crescimento veio mais lento do que a gente imaginava. As duas mudanças
combinadas, tanto do cenário externo quanto interno, geraram uma revisão maior”,
explicou José Ronaldo de Castro Souza Júnior, diretor de Estudos e Políticas
Macroeconômicas do Ipea.
As estimativas para a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, medida dos investimentos
no PIB) também foram reduzidas. A previsão em março era de que a FBCF registrasse
elevação de 4,5% em 2018, mas a expectativa agora é que cresça 3,6%. Para 2019,
a FBCF deve aumentar 4,2%.
O Ipea divulgou ainda previsões para os componentes do PIB. A indústria deve avançar
1,4% em 2018, seguido de aumento de 3,0% em 2019.
O PIB dos Serviços cresceria 1,8% em 2018 e 3,1% em 2019, enquanto o PIB
Agropecuário recuaria 1,0% este ano, mas aumentaria 3,5% em 2019.
Sob a ótica da demanda, o Consumo das Famílias deve subir 2,3% em 2018 e 3,1%
em 2019. Já o Consumo do Governo deve cair 0,5% este ano, mas aumentar 0,5% no
ano que vem.

Ibovespa fecha em queda de 1,11% com influência externa e alta do dólar
28/06/2018 – Fonte: Isto É Dinheiro (publicado em 27-06-2018)

Depois de três altas consecutivas, com as quais havia subido 1,90%, o Índice Bovespa
perdeu fôlego e cedeu ao movimento vendedor das bolsas de Nova York e à forte alta
do dólar.
O principal índice de ações da B3 chegou a subir 0,88% pela manhã, mas firmou-se
em terreno negativo à tarde e fechou aos 70.609,00 pontos, com queda de 1,11%. O
desempenho teria sido pior, não fosse a valorização das ações da Petrobras, que
acompanharam as altas do petróleo no mercado internacional e amenizaram as perdas
por aqui.
As mínimas do dia foram registradas justamente nos momentos de liquidez mais
reduzida, enquanto a seleção brasileira enfrentava a Sérvia na Copa do Mundo. Com
as bolsas de Nova York em queda generalizada e o dólar em alta superior a 2% ante
o real, o Ibovespa chegou a marcar 70.133,96 pontos (-1,78%). O volume de negócios
acabou ficando acima do esperado para um dia de jogo do Brasil, somando R$ 8,7
bilhões.
As bolsas de Nova York consolidaram as quedas à tarde, depois da constatação de que
o Partido Republicano não conseguiu os votos necessários para aprovar um projeto de
reforma imigratória na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos.
A medida foi rejeitada por 301 votos contra 121 favoráveis. Já o petróleo reforçou o
sinal de alta da véspera depois que o Departamento de Energia dos EUA (DoE) divulgou
que os estoques da commodity caíram 9,891 milhões de barris na semana passada,
bem mais que a queda de 2,8 milhões prevista.
Influenciadas pelo petróleo, as ações da Petrobras terminaram o dia com ganhos de
2,70% (ON) e 3,18% (PN). Por outro lado, as ações do setor financeiro, responsáveis
por mais de 25% da carteira do Ibovespa, caíram em bloco. Entre elas, os destaques
ficaram com Banco do Brasil ON (-2,06%), Itaúsa PN (-2,97%) e Itaú Unibanco PN (1,81%).
A puxada do dólar para o nível dos R$ 3,87 foi também motivo de preocupação no
mercado de ações, segundo um gerente de renda variável que não quis se identificar.
A moeda subiu 2% mesmo com leilões de linha cambial (venda com compromisso de
recompra) promovidos pelo Banco Central pela manhã, totalizando US$ 2,4 bilhões.
“Apesar de o dia ter sido de fortalecimento do dólar no exterior, o mercado está
desconfortável com os últimos acontecimentos no STF.
Há uma percepção clara de que as decisões têm tido cunho mais político do que
jurídico. Isso está incomodando e acreditamos que o dólar reflete isso”, disse um
profissional sobre as decisões do colegiado da véspera, entre elas a que colocou em
liberdade o ex-ministro petista José Dirceu.

Dissolução da GE se intensifica, com cisões em larga escala
28/06/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 27-06-2018)
A cisão da divisão de produtos de saúde e a venda de sua participação na
Baker Hughes reverte décadas de aquisições

Logo da General Electric - John Minchillo/AP
A General Electric deu um novo passo rumo à dissolução de um dos maiores
conglomerados industriais do planeta, ao anunciar a cisão de duas de suas maiores
divisões, o que reduzirá sua receita agregada a menos de metade do total que ela
registrava uma década atrás.
A decisão de John Flannery, o presidente-executivo da GE, de promover a cisão da
divisão de produtos de saúde da empresa e a venda de sua participação acionária na
companhia de serviços petroleiros Baker Hughes reverte décadas de aquisições
comandadas por seus dois predecessores, e foi anunciada no dia em que a empresa
se tornou o último membro original do índice industrial médio Dow Jones a ter suas
ações removidas do índice.
Isso reflete a virada radical no desempenho da GE, que vem enfrentando problemas
desde a crise financeira, e representa um repúdio à estratégia de Jeff Immelt,
substituído por Flannery menos de um ano atrás. Immelt dedicou quase duas décadas
a expandir a GE, levando a empresa a cada vez mais setores, como a saúde e energia.
O anúncio da terça-feira representa a conclusão dos esforços de Flannery para
simplificar a complexa estrutura da GE e formar reservas de caixa que permitam
escorar o balanço da empresa. Eles incluíram a cisão da divisão de fabricação de trens
da companhia e a venda, por US$ 3,3 bilhões, de sua divisão de distribuição de
energia.
As divisões cujas cisão foi anunciada esta semana responderam por 30% da receita
da empresa e por 25% do lucro de seu segmento industrial no ano passado. As ações
da GE, que caíram em quase 50% desde que Flannery assumiu o comando da
companhia, subiram em 7,8%, para US$ 13,74, na terça-feira, em Nova York.
"O dia de hoje é um marco na história da GE", disse Flannery. "Continuaremos a
melhorar nossas operações e nosso balanço, enquanto tornamos a GE mais simples e
mais forte".
Desde que assumiu o comando da companhia, em agosto, Flannery vem dedicando
seus esforços a reduzir a estrutura conglomerada da GE. Sob Jack Welch, presidenteexecutivo da companhia nos anos 80 e 90, ela adquiriu negócios muito diversos, em
ramos como os seguros, entretenimento e plásticos.
A GE agora restringirá seus negócios a três áreas: equipamentos para o setor de
eletricidade; energia renovável; e turbinas aeronáuticas e outros componentes para
aviões. Flannery vem trabalhando para dar mais autonomia às divisões da GE, e para
reduzir o custo fixo corporativo. As cisões representam a culminação de uma revisão
estratégica iniciada meses atrás.

A GE provavelmente reduzirá seus dividendos depois de concluir a cisão da divisão de
saúde, nos próximos 18 meses, disseram executivos da empresa. O dividendo foi
reduzido no ano passado, apenas pela segunda vez de 1938 até hoje.
A companhia vem enfrentando dificuldades nos últimos anos, em função de problemas
como a queda no mercado para usinas de energia acionadas por gás natural e a
desaceleração no setor petroleiro que afetou a Baker Hughes.
A mudança deve reduzir em US$ 25 bilhões a dívida líquida da empresa, e reduzir sua
dependência de instrumentos de financiamento de curto prazo, como commercial
papers [instrumentos de dívida comerciais não garantidos].
Immelt iniciou o programa de redução da estrutura da empresa em 2015, abrindo mão
da maior parte da divisão de serviços financeiros do grupo, a GE Capital, que no
passado chegou a responder por mais de metade dos lucros do conglomerado. Mas
essa decisão audaciosa não ajudou a produzir uma melhora sustentada no
desempenho.
Alguns meses atrás, a empresa revelou que a Securities and Exchange Commission
(SEC), agência federal que regulamenta os mercados de valores mobiliários dos
Estados Unidos, estava investigando seu anúncio de que precisava pagar US$ 15
bilhões adicionais para cobrir passivos de seguros associados à GE Capital, e também
a maneira pela qual a empresa vem contabilizando receitas em contratos de longo
prazo.
A cisão da Baker Hughes e da divisão de saúde, que produz equipamentos de
ressonância magnética e máquinas de ultrassom, deve reduzir o faturamento anual da
companhia a menos de US$ 90 bilhões. Isso representa menos de metade do
faturamento da empresa em 2008, quando este chegou a um pico de pouco menos de
US$ 180 bilhões, e fica abaixo também de seu faturamento de US$ 91 bilhões em
1997.
Analistas da agência de classificação de crédito S&P Global alertaram que a sequência
de complexas cisões deixaria a GE com "menos diversidade de negócios, receita e
fluxo de caixa e, com isso, surge a possibilidade de maior volatilidade de lucros e fluxo
de caixa". A agência informou que antecipava que a classificação de crédito da
empresa seria rebaixada em um grau, para A-.
Ford e Baidu se juntam para desenvolver carros inteligentes na China
28/06/2018 – Fonte: G1 (publicado em 27-06-2018)
Parceria criará novos sistemas de informação e entretenimento em veículos e
serviços digitais.

AFord disse nesta quarta-feira (28) que assinou uma carta de intenção com a empresa
chinesa de buscas online Baidu para desenvolver inteligência artificial e conectividade
inteligente em carros.

A segunda maior montadora dos Estados Unidos informou que desenvolverá novos sistemas
de informação e entretenimento em veículos e serviços digitais baseados no sistema de
interação por voz DuerOS da Baidu para os proprietários de veículos Ford na China.
Termos financeiros não foram divulgados.
"Como parte de nossa estratégia 'Na China, Para a China', esperamos trabalhar de perto para
oferecer produtos e soluções inteligentes que possam tornar a vida das pessoas mais fácil e
agradável", disse Peter Fleet, presidente da Ford Ásia Pacífico.
O DuerOS permitirá que os proprietários de automóveis possam comandar e se comunicar
com seus veículos usando linguagem natural e permitir que as pessoas acessem facilmente
as informações e serviços de que precisam no dia a dia, disse a Ford.
As companhias também buscarão criar um laboratório conjunto de conectividade para estudar
oportunidades de inovação em negócios automotivos e de mobilidade na China e explorar a
computação em nuvem, disse a Ford.
As duas empresas também podem avaliar tecnologias e big data para explorar oportunidades
relacionadas ao marketing digital direcionado, de acordo com a montadora norte-americana.
Montadoras de veículos alertam EUA que aumento de tarifas custará milhares
de empregos
28/06/2018 – Fonte: R7 (publicado em 27-06-2018)
Grandes montadoras advertiram o governo Trump de que a imposição de tarifas de
até 25 por cento sobre veículos importados custará centenas de milhares de empregos,
elevará drasticamente os preços e ameaçará os gastos do setor com carros
autônomos.
Uma coalizão que representa as principais montadoras estrangeiras, incluindo Toyota,
Volkswagen, BMW e Hyundai, disse que as tarifas prejudicariam as montadoras e os
consumidores norte-americanos. O governo em maio lançou uma investigação sobre
se os veículos importados representam uma ameaça à segurança nacional e o
presidente Donald Trump ameaçou repetidamente impor tarifas.
"A maior ameaça à indústria automobilística dos EUA neste momento é a possibilidade
de a administração impor taxas sobre as importações em conexão com esta
investigação", escreveu a Associação de Fabricantes Globais de Automóveis (Global
Association), que representa as principais montadoras estrangeiras.
"Essas tarifas elevariam os preços para os consumidores americanos, limitariam suas
escolhas e suprimiriam as vendas e a produção de veículos dos EUA", continuou.
O grupo acrescentou: "Em vez de criar empregos, essas tarifas resultariam na perda
de centenas de milhares de empregos nos Estados Unidos, produzindo e vendendo
carros, SUVs, caminhões e autopeças".
Na sexta-feira, Trump ameaçou impor uma tarifa de 20 por cento sobre todas as
importações de carros montados na UE. Na terça-feira, o presidente norte-americano
disse que as tarifas estão chegando em breve.
"Estamos finalizando nosso estudo de tarifas sobre carros da UE, na medida em que
há muito se aproveitam dos EUA na forma de barreiras comerciais e tarifas. No final,
tudo será equilibrado - e não demorará muito tempo!", escreveu Trump no Twitter.
A Aliança dos Fabricantes de Automóveis, que inclui General Motors, Ford, Daimler,
Toyota e outros, instou o governo a não avançar com a proposta.

"Acreditamos que o impacto resultante das tarifas sobre veículos importados e
componentes de veículos acabará prejudicando a segurança econômica dos Estados
Unidos e enfraquecerá nossa segurança nacional", escreveu o grupo, classificando as
tarifas como um erro.
A Aliança disse que sua análise dos dados de vendas de automóveis de 2017 mostrou
que uma tarifa de 25 por cento sobre veículos importados resultaria em aumento
médio de preço de 5,8 mil dólares, o que aumentaria os custos para os consumidores
americanos em quase 45 bilhões de dólares anuais.
As tarifas das montadoras também significam menos capital para gastar em carros
autônomos e veículos elétricos.
"Já estamos no meio de uma intensa corrida global para liderar em eletrificação e
automação. O aumento dos custos associados às tarifas propostas pode resultar na
diminuição da competitividade dos EUA no desenvolvimento dessas tecnologias
avançadas", escreveu a Aliança.
Ambos os grupos automotivos citaram um estudo do Instituto Peterson de Economia
Internacional que aponta que as sobretaxas de importação custariam 195 mil
empregos e poderiam atingir 624 mil empregos se outros países retaliarem.
Trump fez das tarifas parte fundamental de sua mensagem econômica e tem criticado
o déficit comercial da área automotiva dos EUA, particularmente com Alemanha e
Japão. Alguns assessores sugeriram que o esforço é uma forma de tentar pressionar
Canadá e México a fazerem mais concessões nas negociações para renegociar o Acordo
de Livre Comércio da América do Norte.
Panasonic alerta para escassez de baterias na produção do Tesla Model 3
28/06/2018 – Fonte: DCI (publicado em 27-06-2018)
Um pico na produção de carros da Tesla, após atrasos, resultou em escassez ocasional
de células de bateria, disse um executivo da Panasonic nesta quinta-feira em um sinal
de que a Tesla está correndo para cumprir sua meta de produção para junho.
O bilionário da tecnologia do Vale do Silício e presidente-executivo da Tesla Elon Musk
disse no início do mês que sua empresa deve alcançar sua meta de 5 mil carros por
semana até o fim de junho, provocando ceticismo de analistas de Wall Street.
Yoshio Ito, chefe do negócio automotivo da Panasonic, disse em assembléia geral de
acionistas da empresa na quinta-feira teve foi uma "melhoria acentuada na produção"
que estava levando a escassez ocasional de célula de bateria.
A Panasonic é a fornecedora exclusivo de células de bateria para modelos atuais de
produção da Tesla, produzindo-as no Japão, bem como a chamada superfábrica da
Tesla no estado norte-americano de Nevada, que a Panasonic opera em conjunto.
A fornecedora também tem uma fábrica conjunta com a Tesla para produzir células
solares e módulos em uma nova fábrica em Buffalo, Nova York.
Mas amarrar seu destino ao da Tesla, que tem lutado comgargalos de produção, às
vezes parece uma aposta arriscada.
A Tesla disse no início deste mês o corte de milhares de postos de trabalho, enquanto
tenta reduzir custos e tornar-se rentável sem pôr em risco a produção crítica do sedã,
uma métrica de desempenho crítica.

"Eu não diria que o atraso (na produção do Modelo 3 de Tesla) não teve impacto em
nossos negócios, mas estamos nos comunicando com a Tesla e trabalhando para
melhorar de forma constante produção ", disse Ito.
A Panasonic considera as baterias como centrais para o seu plano de impulsionar
receita de negócios automotivos para 2,5 trilhões de ienes até o ano em março de
2022, de 1,8 trilhão de ienes (16,3 bilhões de dólares) estimados para este
exercício.
Para reduzir o risco de depender excessivamente da Tesla, a Panasonic juntou-se à
Toyota para desenvolver conjuntamente baterias para veículos elétricos.
Financiamentos recuam 2,4% em maio com greve dos caminhoneiros
28/06/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 27-06-2018)

/06/2018 | 18h45
Total de recursos liberados para veículos cai na comparação com abril, aponta
Banco Central
O total de crédito liberado para o financiamento de veículos recuou 2,4% em maio na
comparação com o resultado de abril, de acordo com acompanhamento divulgado na
quarta-feira, 27, pelo Banco Central.
Os dados mostram que os recursos somaram R$ 8,26 bilhões em maio contra os R$
8,46 bilhões do mês imediatamente anterior, mais um reflexo da greve dos
caminhoneiros realizada na penúltima e última semanas daquele mês, o que causou a
paralisação de várias atividades econômicas, incluindo a venda de veículos.
Embora o volume de concessões viesse em uma escala decrescente desde março, o
resultado de maio se consolidou como o segundo pior do ano até agora, abaixo apenas
do desempenho verificado em fevereiro, que já é mais fraco historicamente. Na
comparação com maio de 2017, há um claro viés de recuperação do setor, com
crescimento de 23,5%.
Apesar do desempenho menor nas concessões, o saldo das carteiras de veículos subiu
levemente, com índice de 0,8% na passagem de abril para maio ao atingir R$ 156,7
bilhões, o melhor resultado do ano até agora.
A escalada começou há exatamente um ano: no comparativo anual, há um avanço de
quase 5%, seguindo trajetória de crescimento mês a mês.
A saúde das carteiras também se deve ao baixo nível de inadimplentes no setor,
embora o índice tenha oscilado em maio para 3,7% contra os 3,6% de abril,
considerando os contratos de financiamento de veículos para pessoas físicas. No
entanto, há o que se comemorar quando se olha para trás: há um ano, os atrasos
representavam 4,5% dos contratos.
A taxa média aplicada para a compra à prazo de veículos fechou maio em 15,2% ao
ano, leve aumento de 0,2% sobre o apurado no mês anterior, que foi de 15%.

Eaton nacionaliza bloqueio de diferencial
28/06/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 27-06-2018)

27/06/2018 | 14h38
Produção em Valinhos reduz preço do item aplicado em ônibus do Caminho
da Escola e caminhões
A Eaton começou a fabricar em sua unidade de Valinhos (SP) o Detroit Locker, bloqueio
de diferencial bastante aplicado em ônibus do programa Caminho da Escola, que
circulam com grande frequência em ruas e estradas de terra. Segundo a empresa, a
localização permitiu oferecer o componente por preço mais atrativo e também
aumentou a agilidade de entrega aos clientes finais.
“Nossa expectativa é ampliar as vendas tanto no aftermarket quanto nas montadoras”,
explica Celso Fratta, gerente de desenvolvimento de diferenciais blocantes da Eaton.
Disponível para diversos eixos, o item é utilizado também em caminhões pesados da
Volvo, da Iveco e em ônibus de 8 a 17 toneladas das montadoras Mercedes-Benz,
Agrale e Iveco.
Segundo a Eaton, o Detroit Locker não exige nenhuma modificação no eixo para ser
aplicado, dispensa manutenção e tem acionamento automático. Prevendo o
crescimento dos negócios no Brasil, a empresa planeja nacionalizar outros produtos
da linha ainda este ano.
Dunlop aumenta fornecimento de pneus com o Toyota Yaris
28/06/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 27-06-2018)

Dunlop Enasave é produzido em Fazenda Rio Grande, no Paraná, e fornecido
também para Fiat e Volkswagen
Enasave EC300+ equipa versões hatch e sedã do carro montado em Sorocaba
A Dunlop está fornecendo o Enasave EC300+ como equipamento original para o novo
Toyota Yaris, fabricado em Sorocaba. O pneu é produzido na unidade brasileira de
Fazenda Rio Grande (PR) e utilizado nos Yaris hatch e sedã na medida 185/60R15.
A Dunlop paranaense iniciou o fornecimento de pneus para a operação local da Toyota
em 2015 com os modelos AT20 e AT25 para a picape Hilux e o utilitário esportivo SW4
montados na Argentina. “Com a ampliação dessa parceria, nosso planejamento é
aumentar as vendas para montadoras em quase 10%”, afirma o gerente sênior de
equipamento original, Leandro Baruta.
“Até 2020, a expectativa é que a Dunlop venda 1,5 milhão de pneus como

equipamento original. Até 2022 serão 2 milhões”, diz o executivo. Em 2017 o Enasave
EC300+ passou a ser fornecido às linhas de três carros Fiat e quatro Volkswagen. O
primeiro foi o Fiat Uno. Em seguida o Volkswagen Up!. A montadora de origem alemã
estendeu a utilização do Enasave para Gol, Voyage e Golf e a Fiat, para Mobi e Argo.
Fiat cria série especial Velocity para o Mobi
28/06/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 27-06-2018)

Mobi Velocity pode ter pintura branca ou vermelha, mas o teto e os
retrovisores são sempre pretos
Opção elaborada pela divisão Mopar tem detalhes exclusivos e preço sugerido
de R$ 45.090
A Fiat criou para seu compacto Mobi a série especial Velocity by Mopar. O modelo
tem preço sugerido de R$ 45.090. Utiliza como base a versão Drive, por isso é
equipada com o motor 1.0 Firefly de três cilindros e até 77 cavalos quando abastecido
com etanol.
A pintura pode ser branca ou vermelha, sempre combinada com acabamento preto
brilhante no teto e nos retrovisores. Outro detalhe exclusivo é o acabamento
escurecido para as rodas de liga leve de 14 polegadas.
O Mobi Velocity recebe também ar-condicionado, direção elétrica, vidros elétricos
dianteiros, travas elétricas nas portas, volante com ajuste de altura, retrovisor interno
com câmera de ré, preparação para som, sensores de estacionamento traseiros, faróis
de neblina, faróis principais com máscara negra e sinalização de frenagem de
emergência.
Thyssenkrupp se aproxima de acordo com Tata Steel para joint-venture na
Europa, dizem fontes
28/06/2018 – Fonte: R7 (publicado em 27-06-2018)
A Thyssenkrupp e a Tata Steel estão se aproximando de um negócio de 15 bilhões de
euros nesta semana para combinar seus ativos europeus em uma gigante global do
aço, disseram fontes com conhecimento sobre o assunto.
As negociações para definir os detalhes finais estão progredindo bem e um
compromisso foi alcançado para resolver uma diferença de avaliação entre os
negócios, disseram três fontes com conhecimento do assunto.
A combinação dos ativos de aço europeus da Thyssenkrupp e da Tata Steel, anunciada
pela primeira vez em setembro do ano passado, criará a segunda maior siderúrgica do
continente, depois da ArcelorMittal, com 15 bilhões de euros em vendas combinadas.
Fontes disseram à Reuters neste mês que as opções de compromisso incluíam um
pagamento em dinheiro para a Thyssenkrupp, mudança na estrutura acionária
igualitária da joint-venture, redução da dívida a ser transferida, ou limitação de
pagamentos de dividendos à Tata Steel por vários anos.

"As conversas estão muito construtivas, elas estão nas últimas etapas", disse uma das
fontes.
As negociações estão em andamento e ainda podem ser adiadas ou entrar em colapso
no último momento, disseram as fontes, acrescentando que ambas as empresas têm
grande interesse em alcançar um acordo.
Representantes da Thyssenkrupp e da Tata Steel não comentaram o assunto.

