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Brasil sobe 5 posições em ranking mundial de inovação, após 2 anos
estagnado
10/07/2018 – Fonte: CNI
País ocupa agora o 64º de 126 degraus; gastos com pesquisa e desenvolvimento e
qualidade de publicações científicas contribuíram para melhora; Chile, Costa Rica e
México ainda estão na frente.

Depois de dois anos estagnado, o Brasil subiu em 2018 cinco posições no ranking mundial de
inovação elaborado pela Universidade de Cornell, pela escola de negócios Insead e pela
Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). O país saltou do 69º para o 64º lugar,
entre 126 economias listadas. É a melhor classificação em quatro anos.

Ainda assim, a maior potência econômica da América Latina e Caribe fica atrás dos vizinhos
Chile (47ª posição), Costa Rica (54ª) e México (56ª) na lista.
De acordo com o estudo, a melhora do índice brasileiro se deu principalmente por gastos com
pesquisa e desenvolvimento, importações e exportações de alta tecnologia e pela qualidade
das publicações científicas nacionais, especialmente da Universidade de São Paulo (USP),
Universidade de Campinas (Unicamp) e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Por outro lado, o país decepciona na formação de cientistas e engenheiros, no crédito,
investimento, produtividade e criação de novos negócios, de acordo com o estudo.
A Suíça lidera o ranking pelo oitavo ano consecutivo. O país se destaca nos indicadores de
registro de patentes e também na indústria de média-alta tecnologia, além de ser um dos que
mais investe em pesquisa em desenvolvimento e ter universidades de qualidade.
Um ponto que chama atenção na lista deste ano é a ascensão da China para o grupo das 20
melhores classificadas, na 17ª posição. No ano passado, ela estava no 22º lugar. Já os Estados
Unidos caíram do quarto para o sexto degrau.
“A rápida ascensão da China reflete uma direção estratégica definida pela liderança principal
para desenvolver a capacidade de nível mundial em inovação e para orientar a base estrutural
da economia para setores mais intensivos em conhecimento que dependem da novação para
manterem sua vantagem competitiva”, diz em nota o Diretor-Geral da OMPI, Francis Gurry.
Veja os 20 primeiros do ranking:
1. Suíça
2. Países Baixos
3. Suécia
4. Reino Unido
5. Singapura
6. Estados Unidos
7. Finlândia
8. Dinamarca
9. Alemanha
10. Irlanda
11. Israel
12. República da Coreia
13. Japão
14. Hong Kong
15. Luxemburgo
16. França
17. China
18. Canadá

19. Noruega
20. Austrália
Destaques dos países mais bem-posicionados da América Latina e Caribe
Chile
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qualidade das publicações científicas

Costa Rica
gastos com educação

México
facilidade de obtenção ao crédito

Brasil
gastos com pesquisa e desenvolvimento

O ranking
O Global Innovation Index GII classifica 126 economias com base em 80 indicadores, que vão
desde as taxas registro de patentes até a criação de aplicativos para smartphones, gastos
com educação e publicações científicas e técnicas.
São levados em conta dados sobre as instituições de cada país, sobre capital huma e pesquisa,
infraestrutura, sofisticação do mercado e das empresas, além do desenvolvimento de
produtos tecnológicos e criativos.
O índice é calculado pela PricewaterhouseCoopers (PwC) e tem o apoio da Confederação
Nacional da Indústria (CNI) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae).

ESTATÍSTICAS: Medo do desemprego & Satisfação com a vida
10/07/2018 – Fonte: CNI
Medo do desemprego aumenta e está entre os maiores dos últimos 22 anos,
informa pesquisa da CNI
Preocupação com o emprego cresceu mais entre os homens e os brasileiros
com menor grau de instrução. Satisfação com a vida também diminuiu

O índice está 18,3 pontos acima da média histórica de 49,6 pontos
Poucas vezes nos últimos 22 anos os brasileiros ficaram tão preocupados com o
emprego quanto agora. O Índice do Medo do Desemprego subiu para 67,9 pontos em
junho, valor que está 4,2 pontos acima do registrado em março, e está entre os
maiores da série histórica iniciada em 1996. Só em maio de 1999 e em junho de 2016,
o indicador alcançou 67,9 pontos, informa a pesquisa divulgada nesta segunda-feira
(9) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).
“O índice está 18,3 pontos acima da média histórica de 49,6 pontos”, diz o
levantamento. O indicador varia de zero a cem pontos. Quanto maior o índice, maior
o medo do desemprego.
“O medo do desemprego voltou para o maior nível que tinha alcançado durante a crise,
porque a recuperação da economia está muito lenta e as pessoas ainda não
perceberam a queda da inflação e a melhora no emprego”, afirma o gerente-executivo
de Pesquisas e Competitividade da CNI, Renato da Fonseca.
De acordo com a pesquisa, o medo do desemprego cresceu mais para os homens e as
pessoas com menor grau de instrução. Entre março e junho, o indicador subiu 5,6
pontos para os homens e 2,8 pontos para as mulheres.
Para os brasileiros que têm até a quarta série do ensino fundamental, o índice subiu
10,4 pontos entre março e junho e alcançou 72,4 pontos. Entre os que possuem
educação superior, o índice subiu 0,6 ponto e passou de 59,9 para 60,5 pontos.

SATISFAÇÃO COM A VIDA - O levantamento mostra ainda que a satisfação com a
vida também diminuiu. O Índice de Satisfação com a Vida caiu para 64,8 pontos, o
menor nível desde junho de 2016, quando alcançou 64,5 pontos.
O indicador varia de zero a cem pontos. Quanto menor o indicador, menor é a
satisfação com a vida. “Isso é reflexo do aumento do desemprego e de outras questões
que envolvem a baixa expectativa sobre a melhora da situação financeira das pessoas
e até mesmo as incertezas políticas”, avalia Fonseca.
“Os dois indicadores mostram que as perspectivas da população para o futuro são
pessimistas. As pessoas ainda não estão confiantes de que o país está saindo da crise”,
completa.
Conforme a pesquisa, queda do índice de satisfação com a vida foi maior na região
Sul, onde o indicador caiu 5,3 pontos entre março e junho e ficou em 63,8 pontos. Nas
demais regiões, a retração foi inferior a 2,3 pontos. Nos estados do Sul, o índice é
menor do que o das demais regiões.
O levantamento ouviu 2 mil pessoas em 128 municípios entre os dias 21 e 24 de
junho.
SAIBA MAIS - Acesse a página dos Índices de Medo do Desemprego e de Satisfação
com a Vida e conheça todos os detalhes da pesquisa.
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Indicadores de confiança na economia têm recuo generalizado
10/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Nada foi mais chamuscado pelas incertezas do que a confiança dos
consumidores, diz FGV
O ceticismo com relação à retomada da economia brasileira é generalizado.
Em junho, os seis indicadores de confiança da FGV (Fundação Getulio Vargas) caíram,
ajudando a compor o cenário de estragos causados pela paralisação dos
caminhoneiros.
Embora o recuo tenha sido mais forte em junho, o mais grave é que a piora da
confiança antecede a paralisação.
Os índices ensaiaram uma melhora que parecia consistente entre o fim do ano passado
e o começo de 2018, mas voltaram a cair entre março e abril, semeando dúvidas sobre
a real extensão da retomada econômica, que até então se acreditava mais vigorosa.

O quadro geral, diz Aloisio Campelo, superintendente de estatísticas do Instituto
Brasileiro de Economia da FGV, indica um misto de desconforto com o presente e
desconfiança com relação aos próximos meses em setores que representam cerca de
70% do PIB (Produto Interno Bruto).

Os indicadores de confiança da FGV captam o ânimo de indústria, comércio, serviços
e construção civil, além de empresários e consumidores.
A escala vai de zero (desconfiança total) a 200 pontos, sendo 100 pontos o nível
neutro. Historicamente, a escala oscila entre 60 e 140.
Hoje, todos os índices estão abaixo de 100 pontos, o que indica pessimismo. A exceção
é a confiança da indústria, que caiu, mas ainda está nos 100.
Para Campelo, empresários desconfiam da capacidade do governo de tomar medidas
para acelerar a economia, fora toda a incerteza política.
Mas nada foi mais chamuscado pelo quadro de incertezas do que a confiança dos
consumidores. A queda foi de quase cinco pontos em junho— a maior desde fevereiro
de 2015 e uma clara resposta ao desalento que se instalou no mercado de trabalho.

Lojas da rua José Paulinho, tradicional ponto de vendas de vestuário de São Paulo Bruno Santos/Folhapress
A confiança da construção também preocupa porque, além de não reagir, está bem
abaixo do nível neutro, levada pela falta de recursos do governo para tocar obras,
dificuldades pelas quais passam as empresas envolvidas na Lava Jato e pelo fraco
desempenho do mercado residencial.
Diante disso, o próprio Banco Central revisou as previsões para o crescimento
econômico — de 2,6% para 1,6%--, apontando, entre outros fatores, a "acomodação
dos indicadores de confiança de empresas e consumidores".
Após reduzirem as suas projeções do PIB pela metade (de 3% para 1,5%), os
economistas aguardam os próximos indicadores de confiança para decidir os passos
seguintes.

Marcelo Gazzano, economista da consultoria ACPastore, estima alta de 1% para o PIB
em 2018 ou até um pouco mais do que isso, mas diz que espera a próxima safra de
índices de confiança para ter um quadro mais claro.
"Para crescer menos que 1%, os efeitos da greve devem ser um pouco mais
duradouros sobre a confiança. Mas isso é uma coisa que vamos saber apenas nos
próximos meses. Difícil cravar algo agora", diz.
Brasileiro nunca teve tanto medo do desemprego quanto agora
10/07/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado em 09-07-2018)
Temor cresce mais entre os homens e os com menos anos de estudo, mostra pesquisa

Resultado de pesquisa igualou índice visto em 1999: tempos difíceis
Poucas vezes nos últimos 22 anos os brasileiros ficaram tão preocupados com o
emprego quanto agora, segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI).
O Índice do Medo do Desemprego subiu para 67,9 pontos em junho, valor que está
4,2 pontos acima do registrado em março, e está entre os maiores da série histórica
iniciada em 1996. Só em maio de 1999 e em junho de 2016, o indicador alcançou 67,9
pontos, informa a pesquisa divulgada ontem, e divulgada em matéria na Agência
Brasil.
Segundo a CNI, o índice está 18,3 pontos acima da média histórica de 49,6 pontos. O
indicador varia de zero a 100 pontos. Quanto maior o índice, maior o medo do
desemprego.
De acordo com a pesquisa, o medo do desemprego cresceu mais para os homens e as
pessoas com menor grau de instrução. Entre março e junho, o indicador subiu 5,6
pontos para os homens e 2,8 pontos para as mulheres.
Para os brasileiros que têm até a quarta série do ensino fundamental, o índice subiu
10,4 pontos entre março e junho e alcançou 72,4 pontos.
Entre os que tem educação superior, o índice subiu 0,6 ponto e passou de 59,9 para
60,5 pontos.
O levantamento mostra ainda que a satisfação com a vida também diminuiu. O índice
de satisfação com a vida caiu para 64,8 pontos, o menor nível desde junho de 2016,
quando alcançou 64,5 pontos.
O indicador varia de zero a 100 pontos.
Quanto menor o indicador, menor é a satisfação com a vida. Conforme a pesquisa, a
queda do índice de satisfação com a vida foi maior na Região Sul.

Economia fraca mostra continuidade da queda na contratação, diz indicador
de emprego da FGV
10/07/2018 – Fonte: G1
Quarta queda consecutiva do indicador antecedente de emprego, que acumulou
perda de 11,5 pontos no primeiro semestre, sinaliza continuidade da fase de
desaceleração do ritmo de aumento do total de pessoal ocupado no Brasil.
O Indicador Antecedente de Emprego, da Fundação Getulio Vargas (FGV), caiu 5,6 pontos em
junho, para 95,5 pontos, retornando ao patamar próximo ao de janeiro de 2017 (95,6
pontos). A quarta queda consecutiva do indicador, que acumulou perda de 11,5 pontos no
primeiro semestre, sinaliza continuidade da fase de desaceleração do ritmo de aumento do
total de pessoal ocupado no Brasil.
“A queda mostra a perda de confiança de uma maior geração de emprego ao longo dos
próximos meses. A atividade econômica mais fraca observada pelos indicadores do primeiro
semestre reflete uma situação atual e futura dos negócios mais difícil. O crescimento está
abaixo do previamente esperado e, com isso, a consequência deverá ser uma menor
contratação”, afirma Fernando de Holanda Barbosa Filho, economista da FGV IBRE.
Em junho, o Indicador Coincidente de Desemprego, semelhante à taxa de desemprego,
aumentou pelo segundo mês consecutivo, ao variar 0,6 ponto, para 97,1 pontos, mesmo nível
de fevereiro deste ano. Ou seja, quanto maior o número, pior o resultado.
“A taxa de desemprego ainda elevada e a recuperação mais lenta da atividade econômica se
refletem na estabilidade do índice em relação ao início do ano. Essa estabilidade mostra que
a situação atual do mercado de trabalho continua difícil, principalmente para as classes de
baixa renda”, diz Barbosa Filho.
Todos os componentes registraram variação negativa entre maio e junho. Os indicadores que
mais contribuíram para a queda foram os que medem a situação atual dos negócios nos
setores da indústria de transformação e de serviços, com variações, de -9,7 e -9,4 pontos na
margem, respectivamente.
As classes que mais contribuíram para a alta do Indicador Coincidente de Desemprego foram
as dos grupos de consumidores que têm renda familiar mensal até R$ 2.100 e que estão
acima de R$ 9.600, cujos indicadores de emprego recuaram 3,6 e 1,4 pontos,
respectivamente.
'Sou a favor porque não altera nada', diz novo ministro sobre reforma
trabalhista
10/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Caio Vieira de Mello foi escolhido por Temer nesta segunda-feira
Escolhido nesta segunda-feira (9) pelo presidente Michel Temer para comandar o
Ministério do Trabalho, Caio Vieira de Mello afirmou à Folha que é a favor da reforma
trabalhista, uma das principais bandeiras do atual governo.
"Sou a favor porque não altera nada", respondeu ao ser questionado sobre o tema.
De acordo com o novo ministro, que toma posse nesta terça (10), a legislação está
em constante desenvolvimento e precisa ser aperfeiçoada. Ele defende ainda a paz
social e harmonia entre o trabalhador e o empregador.
"Não há empresa sem empregado e nem empregado sem empresa", disse. Ele contou
à reportagem ter sido convidado na noite de domingo (8) por assessores de Temer
para uma conversa nesta segunda.

Ele disse ter tido um encontro ameno e técnico com o emedebista. "Podemos fazer
alguma cosia para o desenvolvimento da política de emprego", disse o novo ministro
sobre sua indicação, que classificou como muito importante por seus 50 anos de
carreira.
O nome do novo titular foi anunciado no fim da tarde desta segunda pelo Palácio do
Planalto depois de o ex-ministro Helton Yomura ter sido afastado do cargo por
determinação da Justiça na última quinta-feira (5).
De acordo com assessores palacianos, Vieira é uma indicação pessoal de Temer.
O novo ministro esteve com o presidente no Planalto na tarde desta segunda
acompanhado do presidente da CNI, Robson Andrade. Para o empresário, a escolha
do titular é "excelente" por ele ser um nome que representa o equilíbrio entre o
interesse do empresariado e dos sindicatos dos trabalhadores.
Pedidos de recuperação judicial de empresas crescem 524% em um ano,
segundo TJ-RJ
10/07/2018 – Fonte: G1/Jornal Extra

Segundo o TJ-RJ, o número de recuperações judiciais do Rio, em 2017, foi equivalente
a 35% do total do país Foto: Reprodução
O número de empresas que entraram com pedidos de recuperação judicial cresceu
524% no estado, no ano passado, segundo dados do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ). De acordo com o Judiciário, o total de processos passou de 95, em 2016, para
498, no ano passado.
Ainda segundo o TJ-RJ, o número de 2017 foi equivalente a 35% do total de todas as
recuperações judiciais registradas no país. De acordo com a Serasa Experian, em todo
o Brasil foram apresentados 1.420 pedidos.
Em 2018, o cenário não deve mudar muito. Somente no primeiro trimestre do ano,
houve126 processos de recuperação judicial no Rio.
O que é a recuperação judicial
É uma medida jurídica adotada para tentar evitar a falência de uma empresa. É pedida
quando esta perde a capacidade de pagar suas dívidas. É uma maneira de garantir a
reestruturação dos negócios e de criar um plano de resgate financeiro, que deve ser
autorizado por um juiz.
Na prática, é concedido um prazo para que a empresa deixe de pagar os fornecedores
e demais encargos, utilizando os recursos para alavancar novamente sua receita. O
objetivo é que o devedor supere a crise e mantenha a produção, os empregos e os
compromissos com os credores.
Após a apresentação do plano de recuperação judicial, o juiz o divulga a todos os
credores da empresa, que têm até 180 dias para se manifestar a favor ou contra a
proposta apresentada. Todo o processo de negociação é mediado por um
administrador indicado pela Justiça.

Se os credores não aprovam o plano de recuperação, o juiz declara a falência da
empresa.
Produção registra queda em maio
10/07/2018 – Fonte: DCI
A produção industrial do setor eletroeletrônico apontou queda de 8,7% no mês de
maio de 2018 em relação a abril. O desempenho negativo atingiu tanto a área
eletrônica (-11%) quanto a elétrica (-6,3%).
Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
e agregados pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee).
O resultado foi influenciado pela paralisação dos caminhoneiros, que provocou atrasos
nas entregas de insumo e distribuição de produtos nas duas últimas semanas do mês
de maio.
A maior queda na área eletrônica foi dos aparelhos de áudio e vídeo (-22,0%).
Apenas a produção de equipamentos de comunicação registrou acréscimo (+5,5%).
No caso do segmento elétrico, destacou-se a retração de 16,3% na produção de
eletrodomésticos. Somente apresentaram resultado positivo a produção de pilhas e
baterias (+4,7%) e de geradores, transformadores e também motores elétricos
(+1,6%).
Em relação a maio do ano passado, a redução na produção do setor eletroeletrônico
foi de 5,5%. Já no acumulado dos cinco primeiros meses de 2018, a produção total
cresceu 9,1% em relação ao mesmo período de 2017.
Essa elevação foi estimulada pelo incremento de 21,5% na área eletrônica, visto que
a elétrica recuou 1,5%.
“A greve dos caminhoneiros foi decisiva para o resultado, interrompendo um ciclo
positivo que esperávamos há tanto tempo”, afirma em nota o presidente da Abinee,
Humberto Barbato. Segundo ele, o impacto também foi sentido no nível de emprego,
uma vez que o setor fechou mil postos de trabalho em maio.
“A paralisação foi um grande desserviço à indústria, tirando a confiança do empresário
e do consumidor. Infelizmente os reflexos deverão ser sentidos também no
desempenho de junho”, disse.
Brasil e EUA reafirmam aproximação, mas avanço em comércio será difícil
10/07/2018 – Fonte: Instituto Aço Brasil
A recente visita do vice-presidente dos Estados Unidos (EUA), Mike Pence, ao Brasil
reafirma o interesse de diálogo entre os dois países. Porém, não aponta para um salto
qualitativo no comércio bilateral.
O crescente protecionismo em âmbito internacional, a turbulência política e
divergências em áreas onde as duas nações são concorrentes – como a agricultura –
são obstáculos para um avanço nas trocas comerciais.
“[O presidente dos EUA, Donald] Trump tem dedicado pouca atenção aos países latinoamericanos”, diz a professora de negócios internacionais do Instituto Coppead de
Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Ariane Roder.

“Neste sentido, a visita tem a importância simbólica de manter o canal de diálogo
aberto e tratar de alguns temas sensíveis que têm ocupado a agenda bilateral”,
acrescenta. Pence esteve no Brasil na semana do dia 26 de junho para debater a
imigração venezuelana, cooperação espacial, além das medidas protecionistas de
sobretaxa do aço e do alumínio.
O professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília (UNB),
Juliano da Silva Cortinhas, enfatiza que a visita do vice-presidente reafirma o interesse
de continuidade dos laços com o Brasil, mas que está longe de significar um “salto
qualitativo” nas relações de comércio.
“Brasil e os Estados Unidos são os maiores países do continente americano, o que faz
com que eles tenham uma tendência natural de cooperação. Além disso, os EUA são
o nosso segundo maior parceiro comercial e o Brasil, por ser o maior da América do
Sul, é um ponto estabilizador da região. Os EUA não operam aqui, sem consultar o
Brasil”, diz Cortinhas, ao listar os pontos que justificariam as conversas recentes entre
as duas nações.
Barreiras
Contudo, o avanço do diálogo esbarra em questões históricas e conjunturais. Sobre a
primeira, Cortinhas lembra que os EUA sempre quiseram firmar um acordo amplo de
comércio com o Brasil, mas paralisam em discussões sobre produtos agrícolas, setor
em que há forte concorrência entre os dois.
Essa situação fica mais incerta diante do crescente protecionismo de Trump, diz a
professora da UFRJ. “As decisões de cunho protecionista por parte do governo Trump
tendem a acirrar a guerra comercial, podendo haver um efeito cascata, com
protecionismo brasileiro em algumas áreas como, por exemplo, taxação sobre a
importação do milho norte-americano para a produção de etanol”, especula.
“Uma vez que as negociações passam a ser desfavoráveis para um dos lados, a
tendência é que isso se reverbere para outros setores em forma de retaliações
comerciais”, complementa a professora.
Roder comenta ainda que a cota imposta pelos EUA para a exportação brasileira de
aço e a sobretaxa ao alumínio tendem a se refletir negativamente na nossa balança
comercial.
No primeiro semestre, a corrente de comércio entre Brasil e EUA avançou 5%, em
relação a igual período de 2017, alcançando US$ 26,729 bilhões.
As exportações cresceram 1,95%, a US$ 13,167 bilhões, enquanto as importações
expandiram 8,47%, a US$ 13,562 bilhões. “A corrente de comércio entre os dois
países pode sofrer algum impacto ainda este ano em função das barreiras
estabelecidas para as importações de aço e alumínio oriundos do Brasil”, ressalta.
“Essa decisão tende a diminuir a entrada de produtos brasileiros nos Estados Unidos.
O saldo da balança comercial bilateral é desfavorável ao Brasil e a medida deverá
agravar isso em curto e médio prazo”, acrescenta Roder.
Cortinhas pontua que as incertezas eleitorais no Brasil e a polarização política nos EUA
também são fatores que acabam impedindo um avanço no comércio. “Nos dois países,
o momento é de turbulência política”, conclui o professor.
Ariane Roder comenta que um dos pontos de destaque da passagem do vicepresidente norte americano ao Brasil foi a visita a um abrigo de refugiados
venezuelanos em Manaus. “Esse assunto ganha importância mediante o contexto de
crise de imigração vivenciada pelo governo Trump, que separou pais e filhos que

ingressaram no país de forma ilegal – o que envolve também famílias brasileiras”,
relembra.
Para Roder, esse tema suscitou o alinhamento de postura entre os dois países em
relação à suspensão da Venezuela da Organização dos Estados Americanos (OEA).
Outro assunto que ganhou destaque na visita de Pence foi a cooperação espacial. O
debate gerou um comunicado conjunto de estreitamento dos laços bilaterais sobre o
uso pacífico do espaço exterior.
“Um dos destaques desta agenda é a negociação referente ao uso da base de Alcântara
para lançamento de foguetes americanos. O interesse do Brasil é na comercialização
deste espaço, mas os impasses giram em torno da questão da salvaguarda do direito
de propriedade intelectual requeridas pelas empresas americanas para atuarem no
local”, explica a professora da UFRJ.
Glossário do empreendedor: o que é Fulfillment
10/07/2018 – Fonte: GS Notícias/ Diário do Comércio (publicado em 08-07-2018)
Nos últimos meses, o marketplace do Magazine Luiza tem ganhado destaque. No
primeiro trimestre, 30% de todos os novos clientes compraram pelo menos um item no
canal, que possui cerca de 500 vendedores e mais de 1 milhão de produtos.

A empresa tem reformado algumas de suas lojas para receber produtos de outros
vendedores. Assim, cada loja operará como pequenos centros de distribuição.
Todas as ações do Magazine Luiza estão relacionadas ao conceito de Fulfillment, que em
logística se traduz pelo conjunto de processos que envolvem desde o pedido do cliente
até o recebimento da mercadoria.
Em tradução livre, o termo significa “cumprimento, realização e satisfação”. A ideia é
que as marcas aprimorem o sistema recebimento de pedidos e entregas de itens visando
a maior satisfação do cliente.
CADEIA EFICIENTE
As atividades de fulfillment variam totalmente de acordo com o segmento e modelo de
negócio. Numa rede de fast food, o fulfillment engloba o pedido do cliente no caixa, a
montagem do prato e a entrega no balcão – o que pode durar poucos minutos.
Já em um fabricante de navios, o processo pode durar anos (veja um vídeo viral que
mostra a construção de um navio da empresa alemã Aida Cruises que demorou mais de
cinco anos para ficar pronto).
No geral, o processo de fulfillment inclui entrada e saída de mercadorias e gestão de
estoque; recebimento dos pedidos; identificação, separação e embalagem dos itens;
roteirização e acompanhamento das entregas, atendimento de pós-venda, possível
logística reversa e aprimoramento constante de todo sistema.
O fulfillment é um dos pontos críticos de uma operação de e-commerce. Isso se pelo fato
de que a entrega é uma parte extremamente importante dentro da experiência de
compra online.

Neste caso, a ineficiência distorce totalmente a percepção de valor do consumidor. No
comércio eletrônico, o fulfillment também engloba a integração de sistemas das lojas
virtuais, de pagamento, marketplaces e transportadoras.
Uma empresa com investimento em fulfillment no e-commerce é o Mercado Livre. Uma
das lideres do comércio eletrônico brasileiro, a empresa não vende produtos próprios e
até pouco tempo nem tinha estoque.
O panorama mudou em setembro do ano passado, quando o marketplace lançou um
serviço, batizado de Full, que realiza a gestão do armazenamento, embalagem e entrega
de produtos dos vendedores que utilizam a plataforma.
Agora, a empresa detém um centro de distribuição, realiza o serviço de pós-venda e o
atendimento ao cliente. A operação e o transporte são responsabilidade de empresas
terceirizadas, mas a gestão fica sob os cuidados do Mercado Livre.
A estratégia do Mercado Livre é uma forma de manter sua força no meio uma vez que
grandes competidores do e-commerce, como B2W (Submarino, Americanas e Shoptime)
e Netshoes, têm expandido suas operações como marketplaces.
É bem provável que o Mercado Livre também deseja barrar um possível crescimento da
Amazon no Brasil. A operação da maior varejista do mundo no comércio nacional tem
sido tímida.
Mas, nos Estados Unidos, a Amazon é responsável por toda a logística de parte de seus
clientes, que fornecem desde champanhe a cabos de guitarra.
Benefício por acidente de trabalho cai 38,4%
10/07/2018 – Fonte: DGABC (publicado em 08-07-2018)

Dentre motivos que frearam concessão em cinco anos estão informalidade e rigidez
do INSS
A concessão de auxílio-doença por acidente de trabalho caiu 38,43% no Grande ABC
em cinco anos. Em 2012, haviam sido pagos 5.990 benefícios, número que recuou
para 3.688 em 2017.
Para especialistas, apesar do maior investimento em segurança nas fábricas, a rigidez
crescente na perícia do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e o aumento da
informalidade, decorrente da crise econômica, contribuíram para reduzir o volume.
Esta modalidade de afastamento representa 71,01% do total, dentre os motivos que
levam à concessão de auxílio-doença. Os dados são do Observatório Digital de Saúde
e Segurança do Trabalho, do MPT (Ministério Público do Trabalho), e foram levantados
pela equipe do Diário.
O auxílio-doença é liberado ao profissional, segurado do INSS, que possui incapacidade
total e provisória para o trabalho, como, por exemplo, fratura em ambos os braços.
“As empresas têm investido, cada vez mais, em segurança, porque ações judiciais
decorrentes de acidente de trabalho são do tipo mais caro.

Há casos em que elas chegam a fechar por conta dessas ações”, afirma João Badari,
advogado previdenciário e sócio da Aith, Badari e Luchin Advogados. “A tecnologia
deve ser utilizada justamente para o trabalho humano cada vez mais salubre e
seguro”, completa Gilberto Carlos Maistro Júnior, especialista em Direito e Relações
do Trabalho e professor da Faculdade de Direito de São Bernardo.
Assim, aportes em tecnologia que aprimorem as condições trabalhistas, seja em
melhorias no layout ou na oferta de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), são
favoráveis à redução de incidentes.
“O risco é inerente a qualquer atividade humana, mas precisa ser controlado. Tudo o
que for possível deve ser feito para reduzi-lo”, salienta Maistro Júnior. “Se há meios
tecnológicos para diminuir os riscos à saúde e à segurança dos trabalhadores, é
obrigação dos empregadores investir”.
CONTROVÉRSIAS - Badari destaca, entretanto, que há casos em que o pedido do
benefício é indeferido, dado que a Previdência tem se tornado mais rígida no momento
da perícia, com o intuito de reduzir os gastos.
Ele afirma que outro obstáculo é a falta de profissionais atuantes no instituto. “Os
peritos estão sobrecarregados e nem sempre conseguem fazer análise completa do
caso porque o volume de documentos é muito grande. Precisávamos rever o nosso
sistema previdenciário”, avalia. “A população cresceu e, consequentemente, o número
de trabalhadores, mas o INSS não está preparado para esta demanda.”
Para garantir o afastamento, Badari recomenda que o acidentado apresente apenas
os documentos necessários, tais como laudos de médicos especialistas, que
comprovem a incapacidade, e o CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho),
fornecido pela empresa. Caso seja negado ou o trabalhador receba alta previdenciária
antes de estar, de fato, apto para voltar às atividades, é possível recorrer à Justiça.
Ao mesmo tempo, o crescimento do trabalho informal durante a crise econômica pode
ter impacto na redução do número de auxílios-doença.
“Trabalhadores empregados, mas sem registro, podem sofrer acidentes e não
conseguir obter o benefício previdenciário”, observa Maistro Júnior. Portanto, esta
diminuição não indica, necessariamente, que o número de acidentes de trabalho caiu.
É importante destacar que, caso a incapacidade seja parcial, ou seja, permita que a
pessoa siga trabalhando – a exemplo da amputação de um dos dedos –, o trabalhador
terá direito ao auxílio-acidente, que tem caráter indenizatório, equivale a meio salário
previdenciário e é pago até o momento de se aposentar. Já a aposentadoria por
invalidez é concedida apenas nos casos em que a incapacidade passa a ser
permanente, sem possibilidade de reabilitação.
Cadeia automotiva é mais afetada na região
Nas sete cidades, o setor com maior número de afastamentos acidentários é o de
fabricação de peças e acessórios para veículos automotores, com 1.334 casos entre
2012 e 2017. Em seguida, os trabalhadores que atuam na fabricação de automóveis
e caminhonetes utilitárias somam 1.061 benefícios por acidente.
Uma vez que a região conta com seis montadoras, que movimentam cadeia
metalúrgica, o resultado não surpreende os especialistas.
“É natural que grande parte dos acidentes registrados no Grande ABC tenha ocorrido
no segmento de peças e acessórios para veículos, pelo considerável número de
pessoas nele empregadas”, diz Gilberto Carlos Maistro Júnior, especialista em Direito
e Relações do Trabalho e professor da Faculdade de Direito de São Bernardo. Segundo

dados dos sindicatos, a base dos metalúrgicos da região gira em torno de 97 mil
operários.
A principal consequência dos acidentes trabalhistas é a fratura ao nível do punho e da
mão, com 5.303 registros, seguida por lesões do ombro, com 2.724 casos. Esta última,
conforme João Badari, advogado previdenciário e sócio do Aith, Badari e Luchin
Advogados, é um dos problemas mais comuns apresentados pelos metalúrgicos, além
de comprometimento das costas, como hérnia de disco – no estudo, porém, não há
esses dados.
NO ESTADO - No Estado de São Paulo, onde a concessão de auxílio-doença por
acidente de trabalho recuou 40,5% em cinco anos, de 89.801 para 53.360 benefícios,
a maior ocorrência é no ramo de transporte rodoviário de cargas, com 14,9 mil casos,
e nas atividades de atendimento hospitalar, com 14 mil registros.
Ao mesmo tempo, os principais problemas ocasionados são a fratura no nível do punho
e da mão (63,1 mil) e fratura da perna, incluindo tornozelo (34,1 mil).
Autorização para 471 mil empresas voltarem ao Supersimples será votada
nesta terça
10/07/2018 – Fonte: Contábeis.com
O Plenário do Senado analisa nesta terça-feira o projeto de lei da Câmara (PLC)
76/2018

O Plenário do Senado analisa nesta terça-feira o projeto de lei da Câmara
(PLC) 76/2018 – Complementar, que permite a readmissão de microempreendedores
individuais, microempresas e empresas que pequeno porte excluídos do
Supersimples em 1º de janeiro por dívidas tributárias em atraso.
471 mil empresas foram atingidas. Também está na pauta o projeto de decreto
legislativo (PDS) 57/2018, que cancela a decisão do governo de alterar a alíquota do
IPI dos concentrados de refrigerantes. As informações da agenda de votações do
Plenário com o repórter Maurício de Santi, da Rádio Senado.
Os segredos para a conexão entre empresas e startups gerar resultados
10/07/2018 – Fonte: Exame (publicado em 08-07-2018)
Como fazer a conexão entre empresas estabelecidas e startups funcionar.
As tecnologias exponenciais prometem mudar o mundo que vivemos. Desde os anos
90 iniciamos uma transformação importante na dinâmica dos negócios e modo de viver
com o crescimento da penetração da internet.
Os benefícios trazidos pelas novas tecnologias são cada vez mais percebidos pelas
populações impactadas e isso faz com que a velocidade de adoção delas seja acelerada
a cada nova solução. Recentemente, a CB Insights, uma empresa especializada em
análise da dados, apresentou um comparativo da velocidade de adoção de algumas
soluções como Twitter, Gmail, Facebook e WhatsApp.

Comparou-se o número de usuários ao final do 4a ano de existência de cada uma
dessas empresas. O WhatsApp (o mais recente deles) tinha 4x mais usuários nesse
período do que outros como Facebook e Gmail. Claro que são soluções distintas e
proposta de valor que pode acelerar a adoção, porém é notório que a disseminação de
novas tecnologias hoje é mais rápido que no passado.
Agora estamos vivendo na expectativa do impacto que tecnologias como inteligência
artificial, blockchain, impressão 3D, veículos autônomos e a internet das coisas irão
causar na sociedade.
A mudança promete ser intensa e rápida. Empresas estabelecidas em setores
tradicionais como bancos, automóveis, varejo, saúde e praticamente todas as
indústrias, precisarão renovar seus negócios de modo a continuar fazer sentido na
chamada nova economia.
Tenho trabalhado em diversos programas de conexão entre grandes empresas de
sucesso, líderes em seus mercados, em buscar no ecossistema de startups soluções
para renovar o modelo de atuação e resolver problemas importantes de negócio.
Abaixo listei alguns segredos importantes para fazer essa relação funcionar:
Escolher temas adequados – nem tudo pode ou deve ser desenvolvido com as
startups. As startups são estruturas temporárias que buscam resolver problemas
relevantes através de soluções tecnológicas de alto potencial de crescimento. Em
determinadas situações é mais eficiente contratar um fábrica de software para
desenvolver uma solução customizada pois a demanda é muito específica ou demanda
ajustes particulares à operação do negócio.
Criar uma relação ganha-ganha – startups não são fornecedores tradicionais. Elas
possuem ativos valiosos como novas ideias e tecnologias que precisam ser valorizados
pelas empresas estabelecidas. Dependendo do modelo de relação, pode haver troca
de participação, pagamento pelo serviço de desenvolvimento e de utilização das
soluções durante os pilotos. Construir uma proposta de valor que satisfaça as duas
partes é importante para manter o interesse entre as partes.
Acessar o ecossistema – estima-se que no ecossistema brasileiro hajam em torno
de 10.000 startups de base tecnológica. Obviamente há ótimas soluções sendo
desenvolvidas com times de alta qualidade. Mas há também muitas que não possuem
soluções relevantes. Separar com clareza quem é quem nesse universo de startups é
fundamental para desenvolver projetos de impacto.
Agilidade na relação – conexão com startups requer agilidade nos processos de
trabalho como contratação, pagamentos, tomada de decisões e comunicação. Startups
trabalham de maneira informal e dinâmica, o que pode muitas vezes bater de frente
com os processos tradicionais das empresas estabelecidas.
Abraçar o mindset – os ganhos decorrentes dos projetos de conexão com startups
não são restritos às soluções geradas. Os colaboradores das empresas estabelecidas
relatam que a própria jornada traz aprendizados que podem mudar a cultura de
trabalho da organização se as pessoas forem estimuladas e preparadas para incorporar
esse novo jeito de pensar.
Estabelecer expectativas adequadas – muitas startups tem soluções fantásticas e
de alto potencial de resultado quando combinadas com as empresas estabelecidas. As
entregas são graduais e, na maioria das vezes, requer tempo e desenvolvimentos após
as primeiras experiências. É preciso estabelecer as métricas e ajustar as expectativas
dos pilotos visando garantir a manutenção das iniciativas de conexão com startups.
Consistência e intensidade – nem todas as soluções das startups se mostrarão
prontas para substituir as tecnologias existentes. Na relação com startups, assim como

no desenvolvimento de qualquer projeto inovador, haverá sucessos e fracassos. Na
prática, os resultados dos sucessos irão suplantar os fracassos e, assim, manter
consistência e intensidade nas iniciativas é necessário para capturar todo valor dessas
relações.
Inventário Patrimonial - pequenas e médias empresas
10/07/2018 – Fonte: Contábeis.com
Inventario e Avaliação Patrimonial - Gestão Patrimonial uma pratica importante para
qualquer empresa
A importância do Controle Patrimonial vem aumentando nos últimos anos, diante da
representatividade monetária que o Ativo Imobilizado no Balanço Patrimonial.
Tempos atrás mesmo em grandes empresas era comum, certo “desleixo” na Gestão
Patrimonial, entretanto, diante das alterações na Legislação Contábil com base na lei
11638/07 e seus respectivos CPC´s essa realidade mudou.
A realização de Inventário Patrimonial, passou a fazer parte da rotina de várias
empresas, porém, não cabe manter uma equipe especializada nesse serviço a
disposição dentro da empresa (Custo Fixo), a prática demonstra que é viável
contratar empresas especialistas em Gestão Patrimonial.
Empresas de Gestão Patrimonial, tem toda a expertise para atender as necessidades
dos clientes, geralmente focadas nos temas abaixo:



Inventário Patrimonial (relatório detalhado, fotos, centro de custos, etc)



Avaliação Patrimonial (Valor Residual, Valor Justo, Vida Econômica, etc)



Teste de Impairment



Confecção de placas de identificação



Entre outras

A apresentação do Balanço Patrimonial sem notas explicativas que tratam o grupo
Permanente, mais especificamente o Ativo Imobilizado, onde informações relevantes
são
relatadas,
principalmente
no
que
diz
respeito
aos
valares
de depreciação inseridas no resultado e também aos valores acumulados registrados
no Ativo Imobilizado acabam por reduzir a credibilidade do demonstrativo.
Empresas de grande porte ou mesmo multinacionais, realizam anualmente a revisão
dos valores dos principais itens de seu patrimônio, aplicando a técnica (ABC);
entendemos que a cada 02 anos a revisão e uma auditoria para validar se os
procedimentos implementados estão atendendo as necessidades da empresa ou se
estão sendo corretamente utilizados.
A Validação do Controle Patrimonial, por meio de checagem física e verificação dos
relatórios internos (Sistema de Controle Patrimonial) garantem a Gestão Empresarial
que o Ativo Imobilizado não é mais “uma caixa preta” como era tratado anos atrás.
Vale pensar!!!!!

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.
FGV: IPC-S desacelera em 6 de 7 capitais analisadas na 1ª quadrissemana de
julho
10/07/2018 – Fonte: Tribuna PR
O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S), calculado pela Fundação Getulio
Vargas (FGV), desacelerou em seis das sete capitais pesquisadas na passagem da
quarta quadrissemana de junho para a primeira quadrissemana de julho, divulgou na
manhã desta terça-feira, 10, a instituição.
Na média global, o IPC-S arrefeceu de uma alta de 1,19% para elevação de 1,01%
entre os dois períodos.
Por região, as cidades que registraram decréscimos nas taxas de variação foram:
Brasília (de 1,36% para 1,07%), Recife (de 1,14% para 0,93%), Porto Alegre (de
1,20% para 0,94%), Belo Horizonte (de 1,58% para 1,34%), Rio de Janeiro (de 1,26%
para 1,01%) e São Paulo (de 1,06% para 0,91%).
Na direção oposta, a única aceleração do índice ocorreu em Salvador (de 0,97% para
1,12%), informou a Fundação Getulio Vargas.
Estado compensa ICMS menor do diesel com alta na gasolina
10/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Preço de referência para o tributo aumenta após acordo com caminhoneiros
Ao mesmo tempo em que reduziram o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços) sobre o óleo diesel, 13 governos estaduais decidiram aumentar a taxação
da gasolina, por meio de elevação no preço de referência sobre o qual incide o imposto.
Os estados dizem que as tabelas estavam congeladas e que, agora, acompanham os
aumentos do preço da gasolina nas últimas semanas.
Para o setor de combustíveis, porém, os aumentos compensam a perda de receita com
a queda de arrecadação com o diesel. A redução no preço do combustível foi parte das
negociações para pôr fim à paralisação dos caminhoneiros, no mês passado.
O ICMS dos combustíveis é cobrado sobre um preço de referência chamado de PMPF
(preço médio ponderado final), que é definido pelas secretarias estaduais de Fazenda
a cada 15 dias, de acordo com pesquisa nos postos.
Sobre esse preço incidem alíquotas que variam por produto e por estado.
Desde o fim da paralisação dos caminhoneiros, 17 estados reduziram o PMPF do diesel,
acompanhando a queda de preço provocada pelas subvenções concedidas pelo
governo federal para encerrar a paralisação.
A maior queda se deu em São Paulo: R$ 0,374 por litro.
No início de julho, 15 estados elevaram o PMPF da gasolina, embora a pesquisa de
preços da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis) tenha detectado

queda média de 1,62% no preço do combustível na segunda quinzena de junho. No
mês, houve redução de 2,51%.
Destes, 13 haviam reduzido o preço de referência para a tributação do óleo diesel:
Alagoas, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro
(que reduziu a alíquota), Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul,
Sergipe e São Paulo, segundo informações do Confaz (Conselho Nacional de Política
Fazendária), que reúne as secretarias de Fazenda de estados e DF.
Maranhão, Piauí e Pernambuco aumentaram o preço de referência da gasolina, mas
ainda não mexeram no diesel, apesar dos apelos do governo federal para que os
tributos estaduais acompanhem a concessão dos subsídios.
"Ninguém ainda perdeu muito no diesel. Mas quem perdeu ganhou mais na gasolina",
disse o presidente da Fecombustíveis (federação que representa os postos), Paulo
Miranda. As alíquotas cobradas sobre a gasolina são maiores do que as do diesel. No
primeiro caso, variam de 25% a 34%. No segundo, de 12% a 18%.
Os maiores aumentos no preço para o cálculo do ICMS sobre a gasolina em julho foram
verificados em Goiás (R$ 0,3578 por litro), Rio Grande do Sul (R$ 0,3592) e São Paulo
(R$ 0,317). Nos três casos, os ganhos com a alta da gasolina devem ser superiores às
perdas com a redução no ICMS do diesel.
Considerando a média mensal de vendas de 2017, por exemplo, Goiás perderia R$ 5,3
milhões por mês com a redução do ICMS sobre o diesel, mas ganharia R$ 13,9 milhões
com a alta do preço de referência da gasolina.
A conta considera que a parcela do preço do diesel que fica com o estado é de R$
0,553 por litro, segundo cálculo feito pela Fecombustíveis, considerando a alíquota de
16% sobre o PMPF para a primeira quinzena de julho, que é de R$ 3,4533.
Já na gasolina, o estado fica com R$ 1,401 por litro.
No Rio Grande do Sul, o ganho com a gasolina seria de R$ 32,3 milhões, e a perda
com o diesel, de apenas R$ 294 mil por mês. O governo gaúcho foi um dos que menos
reduziram o preço de referência para a arrecadação de ICMS sobre o combustível, em
apenas R$ 0,01.
Em São Paulo, considerando ainda a média mensal de vendas em 2017, o ganho de
arrecadação com o aumento do PMPF sobre a gasolina seria de R$ 68,9 milhões por
mês, ante uma perda de R$ 45,1 milhões por mês com o corte no óleo diesel.
O governo paulista, porém, foi um dos primeiros a cortar o ICMS sobre o diesel, logo
após o acordo do governo federal para encerrar a paralisação dos caminhoneiros, e já
vem experimentando perda de receita.
Combustíveis são uma importante fonte de receita para os governos estaduais: no
primeiro quadrimestre, o setor arrecadou R$ 26,3 bilhões, o equivalente a 17,5% de
toda a arrecadação de ICMS no Brasil. Em 2016, no mesmo período, foram R$ 25,9
bilhões, em valores corrigidos.
Governos negam troca de tributo
Os estados negam relação entre a queda do imposto sobre o diesel e o aumento na
gasolina. Em sua maioria, dizem que as tabelas do PMPF ficaram congeladas durante
a paralisação dos caminhoneiros e que estão repassando a alta recente da gasolina.
O governo de São Paulo, por exemplo, disse que manteve o PMPF inalterado em junho
para evitar repassar as flutuações decorrentes da crise do abastecimento.

O preço de julho, afirmou, reflete o valor pesquisado pela ANP na quinzena anterior.
A secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul também afirmou que manteve a tabela
em maio "como medida para atenuar os últimos impactos dos reajustes de
combustíveis no custo de vida dos gaúchos" e que elevações ou reduções são
consequência das variações nos postos.
A secretaria de Fazenda de Goiás disse que a definição do preço de referência é feita
com base em pesquisa em praticamente todos os postos do estado, com verificação
da nota fiscal eletrônica. "Dessa forma, o PMPF acompanha o preço nas bombas",
disse.
O modelo de tributação do ICMS é hoje questionado pelo setor de combustíveis, que
negocia com os estados a adoção de uma alíquota unificada no país em reais por litro,
em vez de percentuais sobre preços definidos a cada quinzena.
O tema enfrenta resistências no âmbito político, já que reduz a autonomia dos
governos estaduais na gestão da arrecadação. Para a ANP, distribuidoras e postos, o
modelo pode reduzir sonegação e suavizar para o consumidor variações das cotações
internacionais.
Balança comercial registra superávit de US$ 1 bilhão na primeira semana de
julho
10/07/2018 – Fonte: G1 (publicado em 09-07-2018)
Informação foi divulgada nesta segunda (9) pelo MDIC e abrange período de 1º e 8
de julho. No acumulado deste ano, exportações superam importações em quase R$
31 bilhões.
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) informou nesta segunda-feira
(9) que a balança comercial registrou superávit de US$ 1,034 bilhão na primeira semana de
julho, período que do dia 1º ao dia 8.
Isso significa que, nesse período, as exportações brasileiras superaram as importações em
US$ 1,034 bilhão.
Ao todo, informou o MDIC, as exportações de 1 a 8 de julho somam US$ 4,352 bilhões e, as
importações, US$ 3,318 bilhões.
A média diária das exportações da primeira semana de julho caiu 2,6% se comparada à média
diária da primeira semana de julho de 2017, em razão da diminuição nas vendas de produtos
manufaturados (-29,3%) e semimanufaturados (-11,6%). Por outro lado, cresceram as
vendas de produtos básicos (26,5%).
Nas importações, a média diária da 1ª semana de julho de 2018 foi 11,7% maior que a
registrada na primeira semana de julho de 2017.
Segundo o MDIC, cresceram, principalmente, os gastos com cereais e produtos da indústria
da moagem, farmacêuticos, veículos automóveis e partes, químicos orgânicos e inorgânicos,
combustíveis e lubrificantes.
Acumulado do ano
Na parcial deste ano, de janeiro a 8 de julho, a balança comercial registra superávit de US$
30,967 bilhões.
O resultado é 16,9% menor do que o verificado no mesmo período de 2017 (US$ 37,251
bilhões).

No acumulado do ano, as exportações somaram US$ 118,064 bilhões e, as importações, US$
87,097 bilhões.
Conheça principais pontos do programa de incentivo às montadoras, o Rota
2030
10/07/2018 – Fonte: G1 (publicado em 07-07-2018, atualizado em 09-07-2018)
Preço do carro vai cair? O que as fabricantes precisam fazer em troca de benefícios?
Veja perguntas e respostas sobre o regime automotivo.
Veja os principais pontos do Rota 2030, programa com regras e incentivos para fabricantes
de carros divulgado pelo governo nesta sexta-feira (6). Ele deverá vigorar pelos próximos 15
anos.
O texto completo ainda será publicado em um decreto, em 30 dias, mas as principais ações
já foram anunciadas nessa Medida Provisória que ainda precisa ser aprovada no Congresso.
Especificações como as metas de consumo de combustível que deverão ser atingidas ou que
itens de segurança serão obrigatórios ao longo do programa ainda não foram divulgadas.
O que muda
Todas as montadoras precisam seguir as regras básicas de melhoria de consumo de
combustível (eficiência energética) e segurança, sob pena de multa.
Além disso, as fabricantes poderão optar por superar
metas e investir em pesquisa e desenvolvimento no
país para ganhar descontos em impostos.
De acordo com o governo e as fabricantes, o objetivo
do Rota 2030 é oferecer carros mais seguros e mais
eficientes ao consumidor brasileiro e tornar a indústria
automotiva nacional mais competitiva.
Veja abaixo perguntas e respostas sobre o regime:
 Vai reduzir os preços dos carros?
 Carro elétrico e híbrido ficará mais barato?
 Na prática, que outros efeitos as medidas
terão para o consumidor? Quando?
 O que muda para carros importados? Eles vão
ficar mais baratos do que antes?
1. Vai reduzir os preços dos carros?
"Este não é o objetivo, porque nenhuma redução de
imposto será na comercialização", disse o presidente
da associação das montadoras (Anfavea), Antonio
Megale. A exceção são os carros elétricos ou híbridos,
que terão imposto menor (veja abaixo).

"O foco do programa não é isso. É assegurar que investimentos em pesquisa e
desenvolvimento sejam feitos no Brasil. De outra forma, eles poderiam sair do Brasil,
poderiam ser feitos em outros países", afirmou o executivo.
Segundo Megale, esses investimentos deverão tornar a indústria brasileira mais competitiva
e poderão, no longo prazo, baratear o custo dos carros. "Isso não tem uma data (para o preço
baixar), é um processo contínuo."

2. Carro elétrico e híbrido ficará mais barato?
Sim, segundo a Anfavea. A alíquota do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) dos carros
elétricos e híbridos (com um motor elétrico e outro a combustão) vai baixar a partir de
novembro.
Ela sairá dos 25% atuais para uma faixa de 7% a 20% - o percentual vai depender do peso
do veículo e da eficiência energética (consumo mais baixo de combustível e menor emissão
de poluentes).
Os híbridos que aceitarem etanol (flex) terão ainda um desconto "extra" de 2 pontos
percentuais no IPI. Nenhum carro desse tipo é vendido ainda, mas há montadoras testando
essa combinação.
3. O que muda para carros importados? Eles vão ficar mais baratos do que antes?
Desde o começo do ano, os carros importados pagam a mesma alíquota de Imposto sobre
Produto Industrializado (IPI) que os nacionais. E continuará assim com o Rota 2030.
O regime automotivo anterior, Inovar Auto, que durou de 2012 a 2017, impunha o chamado
"Super IPI" para os importados. As empresas pagavam 30 pontos percentuais a mais em
cada carro trazido de fora do Mercosul e do México que ultrapassasse uma cota determinada
para cada marca.
Para não pagar o "Super IPI", as importadoras passaram a trazer menos carros nesse período.
Ou seja, os importados que chegavam ao Brasil estavam dentro das cotas, sem IPI maior.
Por isso, o preço deles não deve mudar com o fim da sobretaxa e da limitação, mas as
empresas pretendem aumentar o volume de importações.
O "Super IPI" acabou levando o Brasil a ser condenado pela Organização Mundial do Comércio
(OMC) no ano passado.
4. Que outros efeitos práticos as medidas terão para o consumidor?
O objetivo do Rota 2030, segundo o governo e as montadoras, é produzir veículos mais
eficientes e mais seguros no Brasil ao longo dos 15 anos do programa.
A eficiência energética está ligada ao consumo de combustível e à emissão de poluentes, e
deverá ser melhorada em 11% até 2022 em relação ao nível atual. As metas ainda não foram
detalhadas.
E, até 2027, os carros deverão incorporar tecnologias que auxiliam o motorista na condução.
Ainda não foi divulgado quais serão esses recursos.
Também está previsto que os carros passem a contar com mais itens de segurança, mas o
governo também não informou por ora o cronograma e a lista de itens.
5. Qual a diferença do Rota 2030 para o antigo regime, Inovar Auto? E que pontos
foram mantidos?
Semelhanças:





Benefício fiscal. No Rota 2030, R$ 1,5 bilhão ao ano em tributos poderão ser abatidos
pela indústria como um todo, montante semelhante ao do Inovar Auto.
Consumo de combustível. Os dois exigem maior eficiência energética nos carros. O
Rota prevê melhoria de 11% em relação ao que foi atingido com o Inovar. Nos dois
programas, quem superar metas tem direito a desconto em imposto. No Rota, o
benefício será calculado por veículo, e não pela linha completa de modelos, como no
Inovar.
Pesquisa e desenvolvimento. O Inovar já previa benefícios para quem investisse
em tecnologia no país. O Rota especifica um valor mínimo a ser empregado pela
indústria (R$ 5 bilhões anuais) e permite que empresas de autopeças participem dessa
parte do programa.










Entre as principais diferenças estão:
Duração. O Inovar Auto vigorou por 5 anos, de 2012 a 2017. O Rota 2030 é previsto
para durar pelos próximos 15 anos. As montadoras elogiaram a iniciativa, afirmando
que isso dá mais previsibilidade para a indústria.
Regras para todos. As metas básicas de eficiência energética e segurança veicular
do Rota 2030 deverão ser cumpridas por todas as empresas que produzem ou
importam carros no Brasil. Quem não seguir será multado. Quem superar terá
benefícios.
Etiqueta. O Rota 2030 determina que todos os carros recebam uma etiqueta para
apontar os mais econômicos no consumo e os mais seguros.
Segurança. O Rota incluirá a obrigatoridade de mais itens de segurança nos carros e
adoção de sistemas que ajudam na condução, o que não existia no Inovar.
Fim do "Super IPI" dos importados. Diferente do Inovar, o novo programa não
impõe os 30 pontos percentuais a mais do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) para os carros vindos de fora do Mercosul e do México.
Incentivo para carro elétrico. Junto com o Rota 2030, o governo baixou as
alíquotas para os carros elétricos e híbridos. A medida começa a valer em novembro.

Fiscalização pode ser risco para adensamento da cadeia no Rota 2030
10/07/2018 – Fonte: DCI
A nova política industrial do setor traz incentivos ao investimento em P&D, mas se não
houver cumprimento das regras, os fornecedores serão pouco beneficiados pelo
programa de governo

A nova política industrial para o setor automotivo, batizada de Rota 2030, deve
finalmente ter reflexos mais consistentes na cadeia de fornecedores. No entanto, o
grande risco para que o programa tenha êxito continua sendo a fiscalização das regras.
O principal mote do Rota 2030, anunciado por meio de medida provisória (MP) pelo
presidente Michel Temer na última quinta-feira (05) – e que precisa ser aprovada pelo
Congresso em 120 dias da data de publicação – é a garantia de investimentos em
pesquisa e desenvolvimento (P&D) da ordem de R$ 5 bilhões por ano por parte de
montadoras e fabricantes da cadeia – de forma voluntária – com a contrapartida do
governo de abatimento de imposto de renda de 10,2%. A renúncia fiscal estimada é
de cerca de R$ 1,5 bilhão anuais.
O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores
(Anfavea), Antonio Megale, classificou o programa como uma vitória. “É um marco
para a indústria, nenhum outro setor tem uma política de longo prazo. Traz
previsibilidade, o que se traduz em aumento de investimentos, e nos coloca na
dianteira da eficiência”, disse a jornalistas.
Para o diretor da consultoria automotiva Sell Out 3, Arnaldo Brazil, a nova política
deve trazer não só mais desenvolvimento para a indústria local, mas também um
maior adensamento da cadeia de fornecedores. “Diferentemente do que aconteceu no
regime anterior [Inovar-Auto], agora as empresas terão que provar que estão
comprando peças localmente e investindo em tecnologias para ganhar os incentivos
fiscais”, avalia.

O Inovar-Auto foi anunciado pelo governo em meados de 2011 e sobretaxava em 30
pontos o Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) de veículos importados.
“Naquela época, houve um crescimento vertiginoso das importações, o que impactou
a balança comercial brasileira e prejudicou montadoras com fábricas aqui. Para conter
esse quadro, o regime automotivo foi feito às pressas e só puniu o consumidor, que
pagava mais pelos carros. Foi uma reserva de mercado que depois acabou sendo
questionada pela OMC [Organização Mundial do Comércio]”, lembra o consultor.
Segundo Brazil, a preocupação do governo e do setor ao redigir o Rota 2030 foi propor
um modelo que irradiasse os benefícios de forma mais intensa na cadeia de autopeças,
que durante todo o Inovar-Auto (que acabou em dezembro do ano passado) reclamou
que não foi impactada.
O Rota 2030 prevê ainda que a alíquota do imposto de importação de peças que não
contêm similar nacional, que já era 2%, passe a zero, com a contrapartida de que o
equivalente a essa redução seja investido em P&D.
No entanto, o consultor da Sell Out 3 aponta o principal risco para o êxito do programa.
“O que não está claro é como vai ser esse controle dos investimentos. Resta saber se
a fiscalização vai ser feita como nos moldes da Europa, por exemplo, de forma anual,
ou se vai ser como no Inovar-Auto, que deixou margem para muitos
questionamentos”, destaca.
Outros pontos considerados positivos do Rota 2030 foram a continuidade das
exigências de eficiência energética de novos modelos, determinações para novos itens
de séries nos veículos e descontos especiais para investimentos em processos como
indústria 4.0, conectividade, novas tecnologias de propulsão, entre outros.
Elétricos e híbridos
O governo também anunciou uma outra MP que reduz de 25% para até 7% a alíquota
de IPI para veículos híbridos e elétricos, um pleito antigo da indústria brasileira. Para
Brazil, a medida é positiva e a redução poderia ter sido maior se a oferta de energia
elétrica, bem como a legislação de distribuição, favorecesse a expansão rápida dessas
tecnologias.
Balanço
Na sexta-feira (06), a Anfavea divulgou os resultados do desempenho da indústria
automobilística de junho. A produção de veículos subiu 21,1% sobre junho de 2017.
As exportações cresceram 4% na comparação anual, mas caíram 1,2% ante maio.
Rota 2030 terá impacto fiscal de R$ 3,75 bi em dois anos
10/07/2018 – Fonte: Instituto Aço Brasil
O programa de benefícios ao setor automotivo Rota 2030 trará um impacto fiscal ainda
maior que o anunciado pelo governo. No lançamento do pacote - feito pelo Planalto às
pressas, na semana passada, para não se ultrapassar o limite dado pela lei eleitoral , foi mencionado um teto de R$ 1,5 bilhão ao ano em créditos tributários para
montadoras investirem em pesquisa e desenvolvimento. Mas o efeito para os cofres
públicos será 40% maior já em 2019.
O montante anunciado não considerava números de outros itens do programa, como
a isenção de imposto de importação para autopeças não produzidas no país. Agora, os
cálculos da Receita Federal apontam que o Rota 2030 vai gerar uma renúncia fiscal de
R$ 2,113 bilhões em 2019 e de R$ 1,646 bilhão em 2020. Ou seja, um total de R$
3,759 bilhões nos primeiros dois anos de vigência do programa - que vai durar ao todo
15 anos.

Os dados estão presentes na exposição de motivos, documento que acompanha a
medida provisória elaborada pelo Executivo enviada ao Congresso Nacional. O
documento confirmou que não há impacto fiscal para 2018, apesar de revelar os novos
números estimados para os anos seguintes.
A empresa habilitada no Rota 2030 poderá deduzir de tributos sobre o lucro - Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) - uma parcela dos recursos destinados a pesquisa e desenvolvimento.
Nesse caso, os créditos serão de 10,2% sobre o aplicado nesse tipo de investimento.
Já no caso das autopeças sem produção nacional equivalente, a medida provisória
estabelece isenção da alíquota de importação - atualmente em 2%.
Na exposição de motivos, o governo ainda procura justificar o porquê de se
implementar o regime por meio de uma medida provisória - que tem um trâmite mais
acelerado. Para o Planalto, o processo legislativo regular faria o país correr o risco de
ficar "um longo período sem uma política voltada para o setor automotivo, devido ao
longo prazo inerente ao processo regular".
"A ausência de uma política em vigor pode acarretar em diversos riscos para a indústria
automotiva nacional, como a indefinição quanto a novos investimentos na
modernização das linhas de produção e em pesquisa e desenvolvimento", afirma o
texto do Executivo. Para valer efetivamente, a MP precisará de aval do Congresso.
Além da MP, o governo assinou na semana passada outras ações voltadas ao setor.
Entre elas, um decreto que reduz a alíquota para carros híbridos e elétricos. O IPI cai
de 25% para uma faixa entre 7% a 20% dependendo do modelo do motor.
Também será enviado um projeto de lei aos parlamentares que permite o uso, para
carros de luxo, do saldo de créditos não usados no programa automotivo anterior - o
Inovar-Auto, encerrado em dezembro.
Esses valores seriam ressarcidos às empresas por meio de crédito presumido após o
início da fabricação no país. Com o encerramento do programa, diz o governo, não
houve tempo hábil para ressarcir as montadoras em sua totalidade. (Colaborou Carla
Araújo)
Associações automotivas pedem retomada de negociação do Nafta
10/07/2018 – Fonte: Exame (publicado em 09-07-2018)
Período de transição após as eleições presidenciais do México em 1º de julho passado
marca o momento ideal para acordo, diz industria

Associações da indústria automotiva de Canadá, Estados Unidos e México pediram,
nesta segunda-feira (9), para seus governos retomarem as negociações para renovar
o Acordo de Livre-Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em inglês).
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na semana passada que vai
adiar a revisão do acordo para depois das eleições legislativas de novembro em seu
país, mas as associações consideram que o período de transição após as eleições

presidenciais do México em 1º de julho passado marca o momento ideal para fazer
isso.
“Consideramos que, enquanto se forma um novo governo no México até 1º de
dezembro de 2018 (dia da posse), agora é o momento oportuno para que as partes
retomem as negociações com um compromisso renovado”, indicou o comunicado
divulgado no México pela Associação Mexicana da Indústria Automotiva, AMIA.
“Temos uma grande oportunidade para atualizar este acordo comercial (…) que
permita que a indústria automotiva da América do Norte mantenha sua
competitividade global”, acrescenta o comunicado assinado por outras oito
organizações, entre elas a Auto Alliance Driving Innovation dos Estados Unidos e a
Canadian Vehicle Manufacturers’ Association.
A indústria automotiva da América do Norte foi uma das maiores beneficiadas pelo
Nafta, em vigor desde 1994, pois permitiu a integração de complexas cadeiras de
fornecimento e alcançar custos de produção competitivos.
Produção e exportação de veículos do México crescem em junho
10/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 09-07-2018)
Produção acumulada de janeiro a junho totalizou 1,956 milhão de unidades
A produção de automóveis do México cresceu 0,8% em junho e as exportações
subiram 8,1%, sem contar as vendas da Nissan, um dos principais atores do setor,
informou nesta segunda-feira a Associação Mexicana da Indústria Automotiva (AMIA).
As montadoras instaladas no México fabricaram 349.153 unidades em junho, frente
às 346.522 do mesmo mês do ano passado, afirmou a AMIA.

A exportação de veículos, cujo principal destino são os Estados Unidos, alcançou
260.966 unidades, mais que as 241.501 de junho de 2017, embora este número não
inclua os dados de exportação da Nissan, que deixou de dar os dados desde abril
passado.
A produção acumulada de janeiro a junho totalizou 1,956 milhão de unidades, um
aumento de 0,7% em comparação com o 1,943 milhão do mesmo período do ano
passado.
"A produção de veículos leves atingiu um número recorde tanto no mês de junho como
no primeiro semestre do ano", disse a AMIA.
A indústria automotiva tem sido uma das maiores beneficiárias da integração
promovida pelo Acordo de Livre-Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em
inglês), formado por México, Estados Unidos e Canadá desde 1994 e que está sendo
renegociado a pedido do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Fluxo de veículos pesados aumentou 47% em junho, após greve de
caminhoneiros
10/07/2018 – Fonte: Isto É
A volta à normalidade do fluxo de caminhões em junho após a greve dos
caminhoneiros nos últimos dez dias de maio gerou uma distorção expressiva na
estatística dos movimentos de veículos pelas estradas do País.
Comparada com a base de comparação prejudicada de maio, a circulação de veículos
pesados em junho cresceu 47% descontados os efeitos sazonais, segundo o Índice
ABCR, calculado pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) e
Tendências Consultoria Integrada. O fluxo total de veículos cresceu 13,6% na mesma
base de comparação e o dos leves expandiu 3,4%.
“A pesquisa de junho deve ser lida com cuidado por se tratar do primeiro levantamento
após os efeitos diretos da greve dos caminhoneiros, reportados no índice ABCR de
maio”, explica Thiago Xavier, analista da Tendências Consultoria. De acordo com ele,
a natureza da cautela se refere aos múltiplos fatores que afetam o desempenho do
fluxo de veículos após o impacto da greve, como a Copa do Mundo, o aumento do
preço da gasolina e redução do diesel, além da política de tabelamento do frete do
transporte rodoviário.
Quanto ao índice dos pesados, explica Xavier, é perceptível que, tanto em nível
nacional como nos Estados nos quais o índice traz detalhamento, a expansão de junho
é maior que a contração observada no último mês, na série dessazonalizada, a ponto
de trazer o fluxo de pesados a níveis semelhantes aos observados em 2013, ano no
qual a situação macroeconômica era favorável.
Na visão da Tendências Consultoria, o movimento no mês – o maior da série histórica
dessazonalizada iniciada em janeiro de 1999 – parece estar mais relacionado à
intensificação dos transportes de carga para reduzir os danos dos dias paralisados em
maio. Assim sendo, o expressivo desempenho de junho contou, além da desobstrução
das vias, com o suprimento de parte da demanda represada no fim de maio que só
pôde ser realizada em junho, com destaque para o setor alimentício e veículos, por
exemplo.
Em relação ao fluxo de veículos leves, dois resultados chamam a atenção. “Ao
contrário do fluxo dos pesados, o índice de leves registrou perdas em junho na
comparação com o mesmo mês de 2017 pouco menores que as observadas em maio
com os efeitos da greve. Já na série dessazonalizada, o crescimento foi modesto e
inferior à forte queda do mês anterior”, finaliza Thiago.
Na leitura interanual, a circulação total geral de veículos pelas estradas pedagiadas
caiu 3,3% em junho em relação ao mesmo mês do ano passado. O movimento dos
leves caiu 7,5% e o dos pesados cresceu 9,2%.
No acumulado do ano até junho, o fluxo total caiu 1,4% em relação a igual período do
ano passado, o de leves cai 1,9% e o movimento dos pesados mostra um ligeiro
crescimento de 0,4% no primeiro semestre ante os primeiros seis meses de 2017.
As passagens totais de veículos pelas praças de pedágios nos últimos 12 meses até
junho cresceram 1,1% sobre as passagens computadas ao longo dos 12 meses
encerrados em junho do ano passado.
O fluxo dos veículos leves cresceu 0,6% no acumulado de 12 meses até junho e o dos
pesados, aumentou 2,4%.

Tabela de frete vai gerar inflação e perdas nas exportações, alerta setor
produtivo
10/07/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 09-07-2018)
Trinta e nove entidades do agronegócio assinam nota contra o tabelamento
do frete, alertando para o impacto da medida

Nesta quarta-feira (11), o plenário da Câmara pode votar a Medida Provisória
832/2018, que trata da tabela do frete e tem como relator o deputado Osmar Terra
(MDB-RS).
Trinta e nove entidades do agronegócio assinam nota contra o tabelamento do frete,
alertando para o impacto da medida sobre a inflação. A Associação Brasileira das
Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), que divulgou vídeo nas redes sociais nesta
segunda-feira (9), também assina a nota.
Conforme o comunicado, as exportações de milho neste ano serão prejudicadas. O
setor prevê uma queda de 10% no volume a ser embarcado, em razão do
represamento da produção (não negociada por causa da incerteza sobre os preços de
transporte nos próximos meses).
Nesta quarta-feira (11), o plenário da Câmara pode votar a Medida Provisória
832/2018, que trata da tabela do frete e tem como relator o deputado Osmar Terra
(MDB-RS). Para as organizações do setor, a legalização da tabela seria uma “grande
irresponsabilidade”.
Em junho, conforme a nota, o IPC Fipe para o setor de alimentação foi de 3,14%, ante
-0,10% em abril; no setor de transportes, o indicador foi de 1,01% no mês passado,
contra 0,05% em abril. O IPCA-15 do IBGE foi de 2,03% e 1,58% para os segmentos
de alimentação e transportes, respectivamente, no último mês, enquanto em abril
tinham ficado abaixo de 0,1%.
“Não se pode subestimar tais impactos para o controle inflacionário brasileiro.
Considerando que a MP estabelece que os preços serão revisados semestralmente e,
não havendo publicação de nova tabela, essa será corrigida para cima pelo IPCA”,
disseram as entidades no comunicado.
O texto aponta, também, que produtores rurais não compraram fertilizantes para a
safra 2018/19 no prazo correto por causa da tabela do frete. Eles devem adquirir o
insumo a preços mais altos, o que deve acarretar maior custo de produção na próxima
temporada e aumento dos preços dos alimentos. Também há a tendência, dizem as
organizações, de a produção cair em virtude dos mesmos fatores.
Outros prejuízos relatados pelas organizações foram a previsão de comprometimento
da segunda safra de feijão, em decorrência de os preços do alimento terem caído com
a “falta de demanda” pelo produto; alta de 40% no preço do transporte pago por
laticínios para buscar o leite nas propriedades rurais; aumento de 30% no frete
cobrado da indústria da soja na movimentação de produtos.

“Ouvimos o relator Osmar Terra que sua intenção era estabelecer um piso mínimo de
frete baseado apenas nos custos. Não foi isso que ele fez ao publicar seu relatório”,
afirmaram as organizações na nota, alegando que no conceito de piso mínimo foram
contemplados todos os custos operacionais, incluindo os “de agenciamento” pelas
transportadoras.
Conforme o comunicado, todos os esforços das entidades propondo alterações ao texto
“não sensibilizaram” o relator da matéria, que manteve o texto sem mudanças
significativas em comparação à MP enviada ao governo federal em maio. Por isso, as
entidades avaliam que as oportunidades para alteração do texto foram “esgotadas”.
Relator tenta acelerar votação de MP do Frete
10/07/2018 – Fonte: Tribuna PR
A Medida Provisória (MP) 832, a MP do Frete, poderá ser votada nesta terça-feira, 10,
no plenário da Câmara, segundo o relator da matéria, deputado Osmar Terra (MDBRS). Ele ainda buscava um acordo com os representantes das empresas,
principalmente os do agronegócio, para avançar com a proposta. O deputado acredita
ter os votos necessários para a aprovação.
O parecer elaborado por Terra, que está na pauta da Câmara, atende à principal
reivindicação dos caminhoneiros desde a greve de 1999, que é estabelecer pisos
mínimos para o serviço de frete. O texto não diz o valor dos pisos. Determina que eles
serão calculados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), levando em
conta o tipo da carga, a distância, o preço do diesel e os custos de pedágio.
Mas enquanto essa tabela não é elaborada, está em vigor outra tabela, editada em 30
de maio, que impõe aumentos de custos de 30% a 50% no agronegócio e também
ameaça inviabilizar as atividades industriais que envolvem produtos de baixo valor.
Os próprios caminhoneiros reconhecem que essa tabela contém exageros.
Na semana passada, depois ter ficado claro que o relator não abriria mão de
estabelecer os pisos mínimos obrigatórios, as empresas passaram a negociar um
perdão para a indenização devida aos caminhoneiros nos serviços realizados abaixo
do preço de tabela. Estava sobre a mesa um acordo pelo qual eles não cobrariam as
diferenças ocorridas no período entre 30 de maio e 20 de julho, em troca de uma
rápida aprovação do texto. Havia ainda a possibilidade de atenuação das penalidades
previstas no parecer de Terra.
Depois de aprovado no plenário da Câmara, o texto ainda precisa passar pelo plenário
do Senado para ser convertida em lei. Se essas etapas não forem superadas até 7 de
outubro, a MP perde validade e o tabelamento deixa de vigorar.
Os caminhoneiros pressionam para que a votação da MP seja concluída o quanto antes,
porque sabem da dificuldade de reunir quórum para deliberação no Legislativo em
período pré-eleitoral. Na prática, esta é a última semana de funcionamento do
Congresso antes do recesso parlamentar. Na semana passada, diante do risco de um
impasse, algumas lideranças ameaçaram uma nova paralisação.
Num esforço final de convencimento dos parlamentares, o presidente da Associação
Brasileira de Óleos Vegetais (Abiove), André Nassar, divulgou na segunda-feira, 9, um
vídeo afirmando que o prejuízo “mais dramático” da MP do Frete recairá sobre a
produção de 2019.
“Ninguém sabe quanto vai custar o transporte, impedindo produtores e tradings de
atuarem no mercado futuro para se protegerem contra oscilações de preço”, disse.
“Uma menor safra reduz o PIB e gera inflação.” Entre as consequências negativas do
tabelamento está a inflação, de acordo com o executivo.

Entidades repudiam MP do frete
10/07/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 09-07-2018)
Trinta e nove entidades do agronegócio assinam nota contra o tabelamento do frete,
alertando para o impacto da medida sobre a inflação. A Associação Brasileira das
Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), que divulgou vídeo nas redes sociais nesta
segunda-feira (9), também assina a nota. Conforme o comunicado, as exportações de
milho neste ano serão prejudicadas.
O setor prevê uma queda de 10% no volume a ser embarcado, em razão do
represamento da produção (não negociada por causa da incerteza sobre os preços de
transporte nos próximos meses). Nesta quarta-feira (11), o plenário da Câmara pode
votar a Medida Provisória 832/2018, que trata da tabela do frete e tem como relator
o deputado Osmar Terra (MDB-RS).
Para as organizações do setor, a legalização da tabela seria uma “grande
irresponsabilidade”. Em junho, conforme a nota, o IPC Fipe para o setor de
alimentação foi de 3,14%, ante -0,10% em abril; no setor de transportes, o indicador
foi de 1,01% no mês passado, contra 0,05% em abril. O IPCA-15 do IBGE foi de 2,03%
e 1,58% para os segmentos de alimentação e transportes, respectivamente, no último
mês, enquanto em abril tinham ficado abaixo de 0,1%.
“Não se pode subestimar tais impactos para o controle inflacionário brasileiro.
Considerando que a MP estabelece que os preços serão revisados semestralmente e,
não havendo publicação de nova tabela, essa será corrigida para cima pelo IPCA”,
disseram as entidades no comunicado.
O texto aponta, também, que produtores rurais não compraram fertilizantes para a
safra 2018/19 no prazo correto por causa da tabela do frete. Eles devem adquirir o
insumo a preços mais altos, o que deve acarretar maior custo de produção na próxima
temporada e aumento dos preços dos alimentos. Também há a tendência, dizem as
organizações, de a produção cair em virtude dos mesmos fatores.
Outros prejuízos relatados pelas organizações foram a previsão de comprometimento
da segunda safra de feijão, em decorrência de os preços do alimento terem caído com
a “falta de demanda” pelo produto; alta de 40% no preço do transporte pago por
laticínios para buscar o leite nas propriedades rurais; aumento de 30% no frete
cobrado da indústria da soja na movimentação de produtos.
“Ouvimos o relator Osmar Terra que sua intenção era estabelecer um piso mínimo de
frete baseado apenas nos custos. Não foi isso que ele fez ao publicar seu relatório”,
afirmaram as organizações na nota, alegando que no conceito de piso mínimo foram
contemplados todos os custos operacionais, incluindo os “de agenciamento” pelas
transportadoras.
Conforme o comunicado, todos os esforços das entidades propondo alterações ao texto
“não sensibilizaram” o relator da matéria, que manteve o texto sem mudanças
significativas em comparação à MP enviada ao governo federal em maio. Por isso, as
entidades avaliam que as oportunidades para alteração do texto foram “esgotadas”.
Abiove: Prejuízo ‘mais dramático’ da MP do frete recairá sobre produção de
2019
10/07/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 09-07-2018)
O prejuízo “mais dramático” da MP do Frete recairá sobre a produção de 2019, afirmou
nesta segunda-feira, 9, o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos
Vegetais (Abiove), André Nassar, num vídeo divulgado nas redes sociais. “Ninguém

sabe quanto vai custar o transporte, impedindo produtores e tradings de atuar no
mercado futuro para se proteger contra oscilações de preço”, disse. “Uma menor safra
reduz o PIB e gera inflação.”
O plenário da Câmara dos Deputados pode votar a MP esta semana. Depois, a matéria
precisa passar pelo plenário do Senado para ser convertida em lei. Se essas etapas
não forem superadas até 7 de outubro, a MP perde validade e o tabelamento deixa de
vigorar.
O vídeo foi dirigido aos parlamentares, com um apelo para que não aprovem a
proposta. Entre as consequências negativas do tabelamento, o executivo diz que ele
gera inflação. A variação de preços dos alimentos medidos pelo IPC/Fipe e IPCA/IBGE
aumentou 3,14% e 2,03%, respectivamente, em junho. E, como a MP diz que a tabela
será corrigida semestralmente pela variação do IPCA, estabelece-se um ciclo de
retroalimentação de alta de preços.
Para o setor, o frete já subiu entre 30% e 50% e se transformou num “serviço de alto
risco”, alertou. “Como os preços serão tabelados e os embarcadores serão punidos
caso não cumpram a tabela, contratar frete vira uma atividade sujeita a judicialização.”
A medida também pode voltar-se contra quem pretende proteger: os caminhoneiros,
principalmente os autônomos. Muitas empresas vão montar frotas próprias, alertou
Nassar.
Artigo: Mercado ou intervenção?
10/07/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 09-07-2018)
Uma estratégia de preço pode ser estabelecida no meio do cominho entre
preços flutuantes e o tabelamento subsidiado

Desde o prenúncio da paralisação dos caminhoneiros, em maio, ficou claro um conflito
distributivo entre Petrobras, mercado financeiro, governo federal e população
brasileira.
A decisão acertada com os caminhoneiros, de reduzir e eliminar tributos sobre o diesel
e subsidiar o preço final em 46 centavos, além do controverso tabelamento do preço
mínimo do frete, são situações extremas que só poderiam ser ajustadas por um
governo fraco, com baixa popularidade e legitimidade contestável.
A saída de Pedro Parente, respondendo ao risco político de aprofundar a intervenção
do governo na estatal, e a negação do STF às vendas de ativos estatais são mais
elementos que comprovam a baixa governabilidade.
Mas o que fazer com o preço do diesel? A questão já faz parte do debate eleitoral e há
posições extremadas na mesa: por um lado, a proposta que mais agrada à empresa,
seus devedores e acionistas: a liberação do preço, para o ajuste livre pela empresa.
Por outro lado, há os que defendem o preço do diesel – base da matriz energética dos
transportes de carga e de passageiros urbanos – tabelado, sem pressão sobre o custo
de vida.

Como estatal, a empresa sofre com as ingerências políticas, o que sempre é um mau
negócio
A Petrobras, além de ser uma empresa estatal, detém o monopólio da produção e
importação de diesel do país. Como estatal, a empresa sofre com as ingerências
políticas, o que sempre é um mau negócio. Como monopolista, ela controla o mercado
e define o preço atendendo seus interesses de capitalização. Mas há questões que
superam a perspectiva meramente empresarial.
A Petrobras é parte relevante da estratégia nacional de soberania energética. Por isso
lhe é dada uma condição privilegiada na prospecção, na exploração, na instalação de
infraestrutura, no financiamento de projetos internacionais e na posição de mercado
de produção e distribuição de combustíveis.
A má gestão que sofreu nas últimas décadas não justifica que ela seja desmontada,
com venda de ativos subvalorizados, sejam refinarias, redes de oleodutos, ou adote
medidas que oferecem resultados ao mercado financeiro, mas promovem ineficiência
alocativa e distributiva no mercado de combustíveis.
O petróleo não é um mercado em livre concorrência, mas é dominado por grandes
players mundiais, vários deles estatais. A empresa é líder mundial em vários critérios
de competitividade, mesmo porque é exportadora de petróleo e derivados.
As vendas para o mercado nacional deveriam criar economia de escala no refino e
distribuição, que geraria ganhos de eficiência a preços razoáveis, com o pleno uso da
capacidade instalada.
A estratégia de importar diesel para revender ao mercado interno traz rentabilidade à
empresa e aos fornecedores internacionais, mas não atende aos propósitos da
população, que paga por um combustível dolarizado e com preço do petróleo
internacional agravado pela crise iminente (dada a relação beligerante entre o Irã e
os Estados Unidos).
Uma estratégia de preço pode ser estabelecida no meio do cominho entre preços
flutuantes ao sabor do mercado internacional, do dólar e do fluxo de caixa da Petrobras
e lucro dos acionistas, e o tabelamento subsidiado.
Não faz sentido subsidiar os lucros e juros que a Petrobras está pagando no mercado
internacional, sobretudo com recursos caros para a saúde, educação e segurança
pública.
Pode-se ajustar as receitas fiscais, principalmente as estaduais, com unificação dos
preços de referência e de alíquota de ICMS, abrindo espaço para restabelecer o
mecanismo da Cide, que funciona como contrapeso na variância diária do preço. São
algumas alternativas de ajustes possíveis que corrijam as falhas de mercado, a
assimetria de informação dos gestores e os interesses econômicos e sociais da
Petrobras e de seu (por enquanto) acionista principal.
Wilhelm Milward Meiners é economista, professor e pesquisador da PUCPR.
Nissan admite manipulação em testes de poluição
10/07/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado em 09-07-2018)
A Nissan informou que mediu indevidamente as emissões de escapamento e a
economia de combustível de 19 modelos de veículos fabricados no Japão. A montadora
disse que encontrou, na maioria de suas fábricas no país, ambientes de testes em
desacordo com os padrões e que os relatórios de inspeção foram baseados em
medições alteradas.

Veículos exportados não foram afetados, já que os testes em questão se aplicam a
requisitos destinados especificamente ao mercado japonês.
"Esta é uma questão profunda e séria para a nossa empresa", disse o diretor de
operações, Yasuhiro Yamauchi.
"Percebemos que a nossa conscientização quanto à conformidade continua faltando",
disse ele, acrescentando que a empresa realizará uma investigação sobre a questão,
que pode levar mais de um mês.
As ações da montadora fecharam em baixa de 5% nesta segunda-feira (9), em seu
menor valor em mais de um ano.
O incidente é o mais recente de uma crescente lista de adulteração de dados que
prejudicou a imagem da indústria local, conhecida pela produção eficiente e de alta
qualidade.
A Nissan admitiu em outubro de 2017 que, durante décadas, inspetores não
certificados assinaram as verificações finais dos carros vendidos no Japão, provocando
um recall de 1,2 milhão de veículos.
Naquele ano, chegou a suspender a produção por algumas semanas para resolver os
problemas de inspeção.
Justiça alemã obriga Volkswagen a abrir arquivos sobre o 'dieselgate'
10/07/2018 – Fonte: G1
Volkswagen nunca publicou os resultados da investigação sobre os motores que
burlavam testes de emissões de poluentes.
Carros Volkswagen são armazenados em deserto próximo a Victorville, na Califórnia.
Veículos foram recomprados devido ao escândalo "Dieselgate" (Foto: Lucy
Nicholson/Reuters)
A Volkswagen perdeu um processo judicial para impedir que os promotores examinem
documentos não publicados sobre seu escândalo de emissões de poluentes, com a decisão da
Suprema Corte alemã de que arquivos apreendidos de um escritório de advocacia dos Estados
Unidos sejam revisados.
Isso significa que as informações dos arquivos podem ser tornadas públicas como parte de
qualquer processo criminal, fornecendo assim mais munição para acionistas e proprietários
de automóveis que buscam indenização.
Pouco depois de o escândalo do 'dieselgate' estourar em setembro de 2015, a VW contratou
o escritório de advocacia Jones Day e a empresa de consultoria Deloitte para investigar a
questão e analisar quem era o responsável.
A Volkswagen nunca publicou os resultados da investigação, embora um resumo tenha sido
compilado na forma de um relatório para o Departamento de Justiça dos EUA.

Os procuradores realizaram uma busca e apreensão nos escritórios de Munique do Jones Day
em março de 2017 em conexão com uma investigação de fraude relacionada aos motores a
diesel de 3 litros fabricados pela marca premium da Volks, a Audi.
A VW lutou contra o uso de quaisquer arquivos obtidos na operação, e o tribunal emitiu em
julho passado uma ordem temporária impedindo que os promotores de Munique avaliassem
o material.
A decisão judicial contrária à VW desta sexta-feira é um golpe adicional para a montadora,
que ainda está lidando com as implicações do escândalo do 'dieselgate' quase três anos após
sua revelação.

Acordo bilionário nos EUA
Já nos Estados Unidos, um tribunal federal de apelações confirmou na segunda-feira o acordo
de US$ 10,03 bilhões com os proprietários de quase 500 mil veículos a diesel, que emitiram
até 40 vezes os poluentes permitidos legalmente.
No total, a Volkswagen concordou em pagar mais de US$ 25 bilhões nos Estados Unidos para
reclamações de proprietários, reguladores ambientais, estados e revendedores e se ofereceu
para comprar de volta cerca de 500 mil veículos norte-americanos poluidores.
As recompras continuarão até o final de 2019. A decisão nesta segunda-feira refere-se ao
acordo que abrange os proprietários e ex-proprietários de 475 mil veículos poluidores de 2.0
litros.
A VW concordou em oferecer aos proprietários dos veículos entre US$ 5.100 e US$ 10.000
em compensação, além do valor estimado do veículo. A Volkswagen se recusou a comentar
a decisão do tribunal de apelações.

