16 DE JULHO DE 2018
Segunda-feira


CURSOS DE AGOSTO NO SINDIMETAL/PR



NÚCLEO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS: LEI Nº 19.595, DE 12 DE JULHO DE 2018
:: CONVÊNIO CONFAZ Nº 16/2015



USO DO ESOCIAL PASSA A SER OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS EMPRESAS



ECONOMIA BRASILEIRA ENCOLHE 3,34% EM MAIO, APONTA BANCO CENTRAL



ECONOMISTAS DIMINUEM EXPECTATIVA PARA O PIB EM 2018



MINISTÉRIO DO TRABALHO É INVADIDO E AMANHECE COM SALAS REVIRADAS; 1º
ANDAR É INTERDITADO



CORTE DE VAGAS DE TRABALHO CRESCE 600% NOS SINDICATOS APÓS FIM DE
IMPOSTO



ARTIGO: ASSOCIATIVISMO DE RESULTADOS: O FUTURO DA ORGANIZAÇÃO SINDICAL
NO

BRASIL



VÁRIOS DIRIGENTES DE ENTIDADES PATRONAIS SÃO ACUSADOS DE CORRUPÇÃO



COMANDO ENVELHECIDO FRAGILIZA ENTIDADES PATRONAIS EM TODO O PAÍS



REPASSE DE R$ 16,4 BI PARA SISTEMA S INCENTIVA APEGO A COMANDO DE
ENTIDADE PATRONAL



MICRO E PEQUENAS SÃO O PRIMEIRO EMPREGO PARA 55% DOS JOVENS, MOSTRA
ESTUDO



ARTIGO: EXPORTADORES PEGOS DE SURPRESA



1.º SEMESTRE PERDIDO E INCERTEZA ELEITORAL TRAZEM DE VOLTA A SOMBRA DA
RECESSÃO



EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO VEEM PERSPECTIVA DE MELHORA



INFLAÇÃO DE SUPERMERCADOS EM JUNHO É A MAIOR JÁ REGISTRADA DESDE 2000



PREVIDÊNCIA EXIGIRÁ REFORMA ‘MAIS DURA’



HERDEIROS DE EMPREGADOS E SERVIDORES TAMBÉM PODEM SACAR COTAS DO
PIS/PASEP



ESCOLHA A MELHOR HORA PARA SE APOSENTAR E ELEVE A RENDA



LARES DEPENDENTES DA RENDA DE APOSENTADOS CRESCERAM 12% EM UM ANO



ARTIGO: RENTABILIDADE PASSADA NÃO SE REPETE



CPI DOS CARTÕES ABRE BRECHA PARA CRÉDITO FICAR MAIS CARO



DESVALORIZAÇÃO DE 10% DO REAL LEVARÁ INFLAÇÃO A 5% EM 2019, AFIRMA
BANCO



CÂMBIO PARA FIM DE 2018 SEGUE EM R$ 3,70, PROJETA FOCUS



ALTA DOS PREÇOS ADMINISTRADOS EM 2018 PASSA DE 6,40% PARA 6,45%,
REVELA

FOCUS



SELIC NO FIM DE 2018 PERMANECE EM 6,50% AO ANO, APONTA FOCUS



IPCA PARA 2018 CAI DE 4,17% PARA 4,15%, REVELA FOCUS



IBC-BR CAI 3,34% EM MAIO ANTE ABRIL, COM AJUSTE, REVELA BC



ENERGIA ELÉTRICA PRESSIONA INFLAÇÃO AO CONSUMIDOR NO IGP-10 DE JULHO



ARTIGO: GREVE DE MAIO: ONZE DIAS QUE AINDA NÃO ACABARAM



INCERTEZAS

POLÍTICAS E GREVE REDUZEM PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO DO

BRASIL EM 2018 A 1,8%, DIZ FMI


GUARDIA FAZ CONCESSÕES PARA SALVAR AJUSTE FISCAL



MERCEDES TRAZ PILOTO AUTOMÁTICO PARA ÔNIBUS RODOVIÁRIO QUE PREVINE
COLISÕES



ZF MOSTRA DIREÇÃO ELÉTRICA PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS AUTOMATIZADOS



VOLKSWAGEN FAZ NOVAS PARCERIAS POR CARROS ELÉTRICOS NA CHINA



MERCEDES-BENZ LANÇA PACOTE DE SEGURANÇA ATIVA PARA ÔNIBUS



CONSÓRCIO HONDA CRESCE 26,3% NO SEGMENTO DE MOTOS



AUDI E HUAWEI FARÃO TECNOLOGIA QUE CONECTA CARROS E INFRAESTRUTURA



FCA FAZ RECALL DE QUASE 20 MIL CARROS DO GRUPO



PRODUÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO DA VALE SOBE 5,3% NO 2º TRI PARA 96,755
MI T
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Fonte: BACEN

CORTA PREVISÃO DE

Cursos de Agosto no SINDIMETAL/PR
16/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo

Núcleo de Assuntos Legislativos: Lei nº 19.595, de 12 de julho de 2018 ::
Convênio CONFAZ nº 16/2015
16/07/2018 – Fonte: FIEP
Foi publicada no Diário Oficial do dia 13 de julho a Lei nº 19.595, de 12 de julho de
2018, que ""Institui benefícios para incentivar o aproveitamento de energia elétrica
produzida por microgeradores e minigeradores de energia distribuída e adota outras
providências".
Esta Lei trata da isenção do ICMS incidente sobre energia elétrica injetada na rede de
distribuição na mesma unidade consumidora e estabelece créditos de energia para o
mesmo titular, nos termos do Sistema de Compensação de Energia estabelecido pela
Resolução Normativa nº 482/2012, de que trata o Convênio CONFAZ/ICMS nº
16/2015.
Segue a íntegra da publicação.
Uso do eSocial passa a ser obrigatório para todas as empresas
16/07/2018 – Fonte: G1
Entra em vigor nesta segunda-feira (16) a obrigatoriedade de adesão ao eSocial para todas
as empresas. O sistema deve ser usado para registrar informações de empregados e de
eventos como férias e horas extras.

Desde o dia 8 de janeiro, as empresas com faturamento anual superior a R$ 78 milhões já
estão obrigadas a utilizar o eSocial. Já os entes públicos só terão que aderir ao sistema a partir
de 14 de janeiro de 2019.
De acordo com a Receita Federal, a determinação inclui as micro e pequenas empresas e as
cadastradas no MEI. O governo estima que a implantação do eSocial pode aumentar a
arrecadação em R$ 20 bilhões por ano só por eliminação de erros, que levam as empresas a
pagarem menos do que o devido.
Antes, somente patrões de empregados domésticos estão obrigados a usar o eSocial para o
registro dessas ações.
Altemir Linhares de Melo, assessor especial da Receita Federal para o eSocial, prevê que o
uso do sistema vai permitir mais controle sobre pagamento de tributos e aumento da
arrecadação.

Economia brasileira encolhe 3,34% em maio, aponta Banco Central
16/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Expectativa de analistas era de queda de 3,45%
Após expansão em abril, a economia brasileira teve recuo no mês de maio de 2018,
segundo dados do Banco Central.
O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), espécie de sinalizador do
Produto Interno Bruto (PIB), caiu 3,34% em maio, na comparação com o mês anterior,
divulgou o Banco Central nesta segunda-feira (16).
A expectativa em pesquisa da Reuters era de uma queda de 3,45% para o mês,
marcado pela paralisação dos caminhoneiros, conforme projeções de especialistas
consultados.
Na comparação com maio de 2017, o IBC-Br recuou 2,90%, e no acumulado em 12
meses registrou alta de 1,13%, de acordo com o BC, nos dois casos em dados
observados.
Os impactos da paralisação dos caminhoneiros já foram sentidos em diversos setores
da atividade e ajudaram a derrubar ainda mais as previsões de crescimento do PIB
neste ano, inclusive dentro do governo.
Em maio, a produção industrial despencou 10,9%, ritmo mais forte de contração em
quase uma década e desde a crise financeira mundial, enquanto que as vendas no
varejo tiveram a primeira contração no ano e o volume de serviços a maior queda em
sete anos.
Pesquisa Focus do BC divulgada nesta segunda (16) mostrou que a projeção de
crescimento do PIB em 2018 agora é de 1,5%, metade dos 3% indicados há alguns
meses.

O Ministério da Fazenda, que também chegou a falar em crescimento de 3% neste
ano, agora calcula expansão de 1,6%, mesmo cenário do Banco Central.
O IBC-Br incorpora projeções para a produção nos setores de serviços, indústria e
agropecuária, bem como o impacto dos impostos sobre os produtos.
Economistas diminuem expectativa para o PIB em 2018
16/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Boletim Focus, do BC, aponta crescimento econômico de 1,50% em 2018
Os economistas diminuíram mais uma vez a expectativa para o crescimento
econômico deste ano, reduzindo também a projeção para a inflação em 2018, segundo
pesquisa Focus do Banco Central divulgada nesta segunda-feira (16).
A previsão é que a expansão do PIB (Produto Interno Bruto) em 2018 será de 1,5%,
sobre 1,53% na leitura anterior e o patamar de 3% que já chegou a ser indicado
poucos meses antes, após a paralisação dos caminhoneiros e queda na confiança dos
agentes econômicos. Para o ano que vem, a conta segue de crescimento de 2,5% do
PIB.
A economia brasileira teve contração de 3,34% em maio sobre o mês anterior,
conforme IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), espécie de
sinalizador do PIB, divulgado também nesta segunda-feira (16).
Diretamente afetado pela paralisação dos caminhoneiros, o desempenho corrobora a
leitura de grande parte dos agentes de uma atividade bem mais fraca que a esperada
este ano. O próprio Ministério da Fazenda, que também chegou a falar em crescimento
de 3 por cento neste ano, agora calcula expansão de 1,6%, mesmo cenário do Banco
Central.
Já para a alta do IPCA, a estimativa, segundo o Focus, caiu a 4,15% este ano, sobre
4,17% na semana anterior, com a conta para 2019 permanecendo em 4,10%.
O centro da meta de inflação para este ano é de 4,5% e para 2019 é de 4,25%, ambos
com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.
Para o dólar, os especialistas consultados no levantamento semanal continuaram
vendo a moeda a R$ 3,70 neste ano. Em 2019, contudo, a projeção sobe a R$ 3,68
reais, sobre R$ 3,60 anterior.
As expectativas para a taxa básica de juros não sofreram alterações. A visão dos
economistas é de que a Selic terminará neste ano a 6,5% e, em 2019, a 8%.
O Top-5, grupo que reúne os que mais acertam as previsões, também manteve as
contas da taxa básica de juros a 6,5% ao fim de 2018 e 7,75% ao fim de 2019.
Ministério do Trabalho é invadido e amanhece com salas reviradas; 1º andar
é interditado
16/07/2018 – Fonte: G1

Servidores do Ministério do Trabalho encontraram diversas salas do órgão reviradas
ao chegar para trabalhar na manhã desta segunda-feira (16). Documentos oficiais
estavam atirados no chão.

A assessoria de imprensa do ministério informou ao G1 que duas salas dos setores
destinados ao seguro-desemprego e às carteiras de trabalho foram invadidas. "Uma
das salas teve armários abertos; na outra, documentos e objetos foram espalhados
pelo chão e sobre móveis", apontou a pasta em nota. O órgão, no entanto, não soube
dizer o que foi levado.
Imagem de câmera de segurança mostra momento em que homem força
entrada em sala no Ministério do Trabalho (Foto: Guilherme Timóteo/TV Globo)
Segundo o Ministério do Trabalho, a invasão foi registrada por câmeras de segurança
do prédio. As imagens serão encaminhadas para a perícia da Polícia Federal.
Até a última atualização desta reportagem, o órgão não soube informar o horário em
que ocorreu a invasão. As imagens das câmeras mostram um homem forçando a
porta de uma sala às 23h49 deste domingo (15).
Todo o primeiro andar do ministério foi isolado pela segurança do órgão. A PF foi
acionada e chegou ao local às 9h50.

Por causa do isolamento, funcionários tiveram de deixar o primeiro andar e foram
levados para o térreo do ministério. Embora o primeiro andar do edifício esteja
interditado, o expediente no Ministério do Trabalho não foi alterado.
Parte da área externa do térreo foi isolada na área onde vigilantes ouvidos
pelo G1 dizem acreditar que a invasão ocorreu.
Por volta das 10h, agentes da Polícia Federal começaram a fazer a perícia da área
isolada pelos seguranças do ministério e colheram impressões digitais.
A Superintendência da Polícia Federal em Brasília instaurou inquérito para apurar o
caso. As investigações terão reforço da equipe que apura as irregularidades na
Operação Espúrio, que ficará responsável por acompanhar todos os passos da
investigação e auxiliar os trabalhos.

O Ministério do Trabalho é alvo de uma investigação da Polícia Federal. Em 30 de
junho, a PF deflagrou a operação Registro Espúrio, a fim de desarticular suposta
organização criminosa integrada por políticos e servidores que teria cometido fraudes
na concessão de registros de sindicatos pelo Ministério do Trabalho.
Segundo as investigações da Polícia Federal,





os registros de entidades sindicais no ministério eram obtidos mediante
pagamento de vantagens indevidas;
não era respeitada a ordem de chegada dos pedidos ao ministério;
a prioridade era dada a pedidos intermediados por políticos;
a operação apontou um "loteamento" de cargos do Ministério do Trabalho entre
os partidos PTB e Solidariedade.

Na semana seguinte, o ministro Helton Yomura foi afastado do cargopor decisão de
Edson Fachin, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF). Em nota, a defesa
afirmou que Yomura não cometeu nenhum ato ilícito e que "nega veementemente
qualquer imputação de crime ou irregularidade". No mesmo dia, ele pediu
demissão do cargo.

O substituto de Yomura, Caio Vieira de Mello, tomou posse no ministério na última
terça-feira (10).
Na cerimônia, afirmou que vai administrar o ministério "tecnicamente", e não
"politicamente". Ainda segundo ministro, "se for necessário, será feita" uma limpa no
ministério.
A emissão de registros sindicais está suspensa pelo Ministério do Trabalho até
outubro. A decisão do ministro Caio Vieira de Mello foi publicada no "Diário Oficial da
União" na última quinta-feira (12).
Corte de vagas de trabalho cresce 600% nos sindicatos após fim de imposto
16/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Entidades perdem 3.140 postos formais em 6 meses, na contramão do país,
que tem avanço tímido
O desemprego bate à porta dos sindicatos brasileiros. O corte de postos de trabalho
com carteira assinada nas entidades cresceu 600% após o fim do imposto sindical
obrigatório.

Dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do
Trabalho, levantados pela Folha, mostram a perda de empregos nas entidades.
Depois da reforma trabalhista, entre dezembro do ano passado e maio de 2018 —
últimos dados disponíveis no cadastro—, houve o encolhimento de 3.140 vagas
formais nos sindicatos.
Nos mesmos meses anteriores, entre 2016 e 2017, o saldo entre admissões e
demissões foi de 458 postos fechados.
"De certa maneira, a reforma trabalhista traz elementos que revelam o
enfraquecimento financeiro dos sindicatos", afirma Bruno Ottoni, pesquisador do
Ibre/FGV e da consultoria IDados.
"Os números vão na direção do que se imaginava com o fim do imposto sindical", diz
ele.
O avanço no saldo de empregos no país foi em outra direção, apesar de ainda tímido.
De dezembro do ano passado a maio de 2018, foram gerados 41 mil postos, segundo
o Caged. Entre dezembro de 2016 e maio de 2017, foram perdidas 398 mil vagas
formais.
O levantamento no Caged considera os acertos dos dados --quando as informações
são enviadas fora do prazo.
Foram recolhidas informações de estabelecimentos registrados no CNAE (Cadastro
Nacional de Atividades Econômicas) como atividades de organizações sindicais.
Os dados não contêm, por exemplo, trabalhadores terceirizados demitidos em função
de rompimento de contratos com sindicatos.
Para Ottoni, esse cenário ainda é incerto, em razão da insegurança jurídica e da
formação de jurisprudência em relação à reforma trabalhista, em vigor desde 11 de
novembro do ano passado.
"Os sindicatos vão ter de buscar outras formas de financiamento. Os sindicatos
menores, que se financiavam só com o imposto [obrigatório], vão perecer", diz Ottoni.
"Os maiores [sindicatos] vão usar vias voluntárias de financiamento. Talvez venham
a crescer para preencher esses espaços no médio prazo."
De acordo com o advogado Domingos Fortunato, sócio do escritório Mattos Filho, ainda
restam no Brasil sindicatos sem representatividade que se sustentavam com a receita
do imposto quando a cobrança era obrigatória.
"Era esperada essa redução de empregos nos sindicatos. São os pequenos que fizeram
essas demissões, é um movimento normal. Sindicatos sérios podem até crescer. Nada
impede que eles venham a se unir", explica Fortunato.
Em 29 de junho, o STF (Supremo Tribunal Federal) pôs fim aos questionamentos sobre
a extinção do imposto.
Pela nova CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), o trabalhador deve autorizar o
desconto de um dia de jornada para financiar as entidades.
Para os ministros do STF, a contribuição voluntária, instituída pela reforma trabalhista,
é constitucional.
Essa nova realidade, segundo o professor de direito do trabalho da USP Flávio Roberto
Batista, vai exigir articulação das entidades.

"A solução, sem depender de um financiamento obrigatório, é aumentar a base de
filiados", afirma Batista. "Agora, a tendência é que o financiamento das entidades
sindicais mingue ainda mais após a decisão do STF."
Presidente da UGT (União Geral dos Trabalhadores) e do Sindicato dos Comerciários
de São Paulo, Ricardo Patah diz que as entidades estão em busca de novos associados.
"Estamos em mudança, com qualificação de sindicalistas para que eles atraiam mais
associados. E intensificamos as negociações coletivas", afirma.
Segundo Patah, ao longo de um ano, o quadro de funcionários de sua entidade de
base foi reduzido de 650 empregados para 300. "Fomos os primeiros a fazer um PDV
[programa de demissão voluntária]", conta o dirigente.
Ele responsabiliza dois fatores pela onda crescente de demissões nas entidades: a
crise econômica do país e a reforma trabalhista.
"O governo não é capaz de apresentar uma política industrial nem uma reforma
tributária. Juntou um governo ineficaz no crescimento da economia e a reforma
trabalhista", diz. "É um cenário de filme de terror."
Desde 2016, pior momento da crise econômica do Brasil, os sindicatos têm registrado
perda de empregos.
Os dados do Caged mostram que, em pouco mais de dois anos, o saldo negativo de
carteiras assinadas nas entidades é de 7.014 vagas. Entre 2007 e 2016, o balanço
positivo foi de 9.570 postos formais.
Para Ottoni e Fortunato,os números refletem a realidade econômica.
Artigo: Associativismo de resultados: o futuro da organização sindical no
Brasil
16/07/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 15-07-2018)
Iniciam-se movimentos que entenderam por bem negociar condições
específicas para os associados dos sindicatos, que são quem de fato garantem
sua sobrevivência

A reforma trabalhista alterou significativamente o cenário das relações de trabalho,
afetando o cotidiano entre empresas e empregados, as regras processuais, e, em
especial, a organização sindical no Brasil.
É certo que o país ainda conta com um número absolutamente desproporcional de
entidades que não são representativas de fato e cuja existência era condicionada
exclusivamente à sustentação do até então vigente “imposto sindical”, previsto de
forma compulsória na Consolidação das Leis do Trabalho.
A aprovação da reforma, em meio a um cenário de efervescência social turbinada por
crise econômica e sensação de lacuna na representação política, fez alguns setores da
sociedade potencializarem os efeitos da nova legislação.

Tal fato se deu sem que houvesse, por quem de direito – no caso, os tribunais –, uma
análise aprofundada acerca da interpretação dos dispositivos.
Em relação à contribuição sindical, proliferaram análises acerca de seu sepulcro, ainda
que toda a sua estrutura de arrecadação – mantido o monopólio da Caixa Econômica
Federal e a generosa fatia estatal de 20% - tenha se mantido inalterada.
Em verdade, o artigo 579 criou uma condicionante – a autorização prévia e expressa
– cuja expressão ainda não está sedimentada na jurisprudência, havendo correntes
favoráveis à legitimação da cobrança ora por meio de decisão coletiva da categoria,
ora por meio individual escrito.
Os sindicatos estão, agora, obrigados a abandonar a zona de conforto
De toda sorte, a contribuição sindical persiste; mas se condiciona, de forma ou outra,
à participação efetiva da categoria nos processos decisórios, inclusive de
convencimento à sustentação da própria estrutura da entidade.
Tal condição obriga as entidades a abandonarem a zona de conforto: caberá a
trabalhadores e empresários tomarem as rédeas das entidades representativas para a
condução de seu destino, inclusive para a extinção daquelas que não vierem a mostrar
eficiência.
Neste ideal, iniciam-se movimentos que, no âmbito supremo dos sindicatos – as
assembleias –, entenderam por bem negociar condições específicas para os associados
das entidades, que são quem de fato garantem sua sobrevivência, tendo por base o
rol de possibilidades trazido pelo artigo 611-A da CLT.
Tal cenário, até então inédito no setor de saúde, teve como pioneiro o Sindicato dos
Hospitais e Estabelecimentos de Saúde do Estado do Paraná (Sindipar).
Nas bases de Curitiba e Foz do Iguaçu, a utilização de escalas específicas como a
12x36, o banco de horas e a dispensa de inspeção prévia para compensação de
jornada em ambiente insalubre – compulsória pela disposição do artigo 60 da CLT –
são privilégios exclusivos de associados.
As empresas que optam por se dissociar do sistema sindical podem se utilizar das
prerrogativas do artigo 620 da CLT, pelo qual a prevalência de seus acordos coletivos
sobreporá a norma geral; mas deverão suportar os ônus da negociação individual com
a representação patronal sem a força do coletivo.
A estrutura negocial proposta pelo setor de saúde nos parece equilibrada diante de
um sistema incoerente, que mistura conceitos de liberdade sindical com a manutenção
de representação única e compulsória.
Ela também privilegiará a efetiva representatividade e prestação de serviços,
sepultando sindicatos inócuos e não reconhecidos por aqueles que dizem representar.
A prevalência do associativismo de resultados, com esforços focados nos seus
representados, poderá convergir anseios e tornar secundária a questão da contribuição
sindical; ao passo que sua função precípua, a negociação coletiva, passará a ser de
fato a maior base de sustentação.
Bruno Milano Centa, advogado, é mestre em Direito e professor da pós-graduação
em Direito e Processo do Trabalho da Universidade Positivo (UP).

Vários dirigentes de entidades patronais são acusados de corrupção
16/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 15-07-2018)
Investigados e até presos em ações da PF, alguns renunciam, outros
permanecem no comando
Assuero Doca Veronez, presidente da Faeac (Federação da Agricultura do Acre), foi
preso, em Rio Branco, pela Operação Delivery, da Polícia Federal, por suspeita de
participar de uma rede de exploração sexual de menores em novembro de 2012.
No ano seguinte, ele foi condenado a seis anos de reclusão, com o direito de recorrer
em liberdade.
Na época em que o escândalo veio à tona, Assuero era vice-presidente da CNA
(Confederação Nacional da Agricultura) e foi rapidamente afastado do cargo. Mas,
passados seis anos, a situação voltou a ser exatamente a mesma.
Assuero acaba de ser reeleito para mais um mandato, que vai até 2021, à frente da
Faeac e continua como vice-presidente da CNA.
Procurada, a assessoria de imprensa da Faeac não retornou às ligações.
A assessoria da CNA não quis comentar a situação do líder sindical, se ele foi
condenado ou inocentado em segunda instância, e disse apenas que todos os
presidentes de federação são vice-presidentes da confederação.
A acusação ao dirigente acriano é apenas a mais extrema. A Folha identificou outros
exemplos de presidentes e ex-presidentes de federações e confederações presos,
investigados ou suspeitos de ter cometido crimes —os mais comuns são nepotismo,
corrupção e desvio de recursos.
Orlando Diniz, então presidente da Fecomercio do Rio de Janeiro, foi preso acusado de
participar do esquema de lavagem do dinheiro do ex-governador Sérgio Cabral (MDB).
Posteriormente liberado por um habeas corpus concedido pelo ministro Gilmar
Mendes, do Supremo Tribunal Federal, Diniz acabou renunciando à presidência da
entidade.
Desde então, o Sesc e o Senac do Rio passaram a ser administrados por um interventor
indicado pela CNC (Confederação Nacional do Comércio), cujo presidente é inimigo
político de Diniz.
Luiz Gastão Bittencourt se licenciou da presidência da Federação do Comércio do Ceará
para ocupar o cargo.
Pairam sobre o interventor suspeitas de ligações entre suas empresas, que
administram presídios, e políticos —acusações que ele nega e argumenta que "não há
qualquer decisão desfavorável" da Justiça.
Também foi preso neste ano, no Rio, Lelis Teixeira, presidente da Fetranspor
(Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Rio).
Com o maior empresário de ônibus do Estado, Jacob Barata Filho, Lelis foi acusado de
participar de outro esquema de Cabral. Ele renunciou ao comando da Fetranspor.
Clésio Andrade, presidente da CNT (Confederação Nacional do Transporte) foi
condenado a cinco anos de prisão por participar do desvio de recursos de estatais
mineiras quando era vice-governador do estado, conhecido como "mensalão tucano".

Segundo a assessoria de imprensa da entidade, a condenação é "injusta e absurda" e
"se refere ao período em que Clésio estava licenciado para concorrer como vicegovernador, não havendo, portanto, relação com as atividades na CNT".
Comando envelhecido fragiliza entidades patronais em todo o país
16/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 15-07-2018)
Levantamento da Folha mostra um sistema marcado por baixa rotatividade e
falta de diversidade
Quando Fábio de Salles Meirelles assumiu a presidência da Faesp (Federação da
Agricultura de São Paulo), em 1975, o general Ernesto Geisel presidia o Brasil, um
jovem chamado Bill Gates fundava a Microsoft e o cantor John Lennon estava em turnê
pelo Reino Unido com o novo sucesso "Imagine".
Há 43 anos no cargo, Meirelles é o mais longevo dos líderes do patronato brasileiro,
mas não o único a se eternizar no poder.
Antonio José Domingues de Oliveira ocupa a presidência da CNC (Confederação
Nacional do Comércio) faz 38 anos. José Arteiro da Silva, Abram Szajman e José
Roberto Tadros também estão no comando das federações do comércio de Maranhão,
São Paulo e Amazonas há, respectivamente, 35, 34 e 32 anos.
José Zeferino Pedrozo é presidente da Federação da Agricultura de Santa Catarina faz
28 anos.
Nas últimas duas semanas, a reportagem da Folha pesquisou as 114 confederações
e federações de agricultura, indústria, comércio e transportes do Brasil. Obteve, por
internet e telefone, informações de quase uma centena delas.
O resultado mostra um sistema envelhecido, com baixa rotatividade e diversidade,
cada vez mais político, e sobre o qual pairam suspeitas de nepotismo, desvio de
recursos e corrupção.
Das 99 entidades em que foi possível obter dados, 41 presidentes já ultrapassaram
oito anos no cargo, o equivalente a um mandato de quatro anos e uma reeleição. Pior:
17 dirigentes estão no comando faz mais de duas décadas.
Não existe hoje nenhuma mulher na cúpula do patronato —a mais importante delas
foi a senadora Kátia Abreu (PDT-TO), que deixou a presidência da CNA (Confederação
Nacional da Agricultura) em 2016.
O sistema sindical patronal se tornou um trampolim eleitoral, como já ocorreu com
sindicatos de trabalhadores e cujo exemplo mais impactante é o ex-presidente Lula.
Pelo menos dez comandantes de federações estão licenciados em todo o país para se
candidatar em outubro —o mais conhecido deles é Paulo Skaf, presidente da Fiesp
(Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), que concorre ao governo.
O levantamento da Folha, porém, mostra apenas o topo da pirâmide.
É provável que o mesmo retrato se repita pelos sindicatos patronais que compõem
federações, que, por sua vez, se agrupam em confederações. Existem 5.275 sindicatos
patronais —69% urbanos e 31% rurais.
DESINTERESSE E POLITICAGEM EXPLICAM DISTORÇÃO
Pessoas que conversaram com a reportagem sob a condição de anonimato dizem que
dois fenômenos distintos explicam a longevidade dos líderes.

O primeiro é a falta de disposição das multinacionais, que chegaram em peso ao Brasil
nos últimos anos, para o comando de entidades.
Sem querer expor os executivos, deixam as entidades para empresários locais, que
são cada vez mais raros.
O segundo é o abuso de poder por parte do comando das federações, que se
aproveitam da pouca representatividade e do baixo poder econômico de muitos
sindicatos para conquistar voto com pequenos favores.
Há também casos de fraude, com sindicatos que existem apenas no papel.
O exemplo mais evidente é o do Amapá, onde Sesi e Senai estão sob intervenção
desde 2013, quando a então presidente da Fiap (Federação das Indústrias do Amapá),
Joziane Araújo Rocha, foi afastada.
Ela foi acusada de forjar a existência de sindicatos para controlar a federação e de
desviar recursos do sistema S. Depois de cinco anos, as eleições para a presidência
da Fiap estão marcadas para julho.
É comum que um mesmo grupo político permaneça no comando, mesmo quando troca
o presidente. Há exemplo de dirigente que só deixa o cargo por problemas de saúde
e é substituído por pessoa de confiança —e, em um caso, acabou tudo em família.
Na Fetracan (Federação das Empresas de Transporte de Carga do Nordeste), o
pernambucano Newton Gibson assumiu a presidência em 1989, dois anos após a
fundação, e ficou até 2015, quando adoeceu.
Deixou o filho, Nilson Gibson como presidente interino, que acabou eleito em 2017.
Há nove anos, os representantes do sindicato do Ceará travam uma batalha judicial
para assumir o comando da Fetracan, sem sucesso.
Repasse de R$ 16,4 bi para Sistema S incentiva apego a comando de entidade
patronal
16/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 15-07-2018)
Sistema reúne entidades como Sesi, Senai, Senac, Senat, entre outras

O sistema sindical empresarial surgiu com o dos trabalhadores, em 1943, quando o
então presidente Getúlio Vargas lançou a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). O
objetivo era organizar patrões e empregados para negociarem reajustes de salários e
condições de trabalho.
Para financiar o sistema, o governo criou dois tributos: a contribuição assistencial e o
imposto sindical obrigatório, além do pagamento voluntário dos sindicalizados.
Equivalente a um dia de trabalho por ano do empregado e a um percentual do
faturamento da empresa, o imposto sindical obrigatório foi extinto pela reforma
trabalhista do governo Michel Temer.

O tributo era a principal origem de recursos para os sindicatos dos trabalhadores, mas
os patronais contam também com outra fonte de receita: o Sistema S, que reúne
entidades como Sesi, Senai, Senac, Senat, entre outras.
O Sistema S também foi concebido na década de 1940 para promover capacitação de
mão de obra, cultura e lazer para o trabalhador. Até hoje, em muitas cidades, é a
única fonte de formação e de diversão a preços acessíveis.
Custeado pela contribuição das empresas, passou a ser administrado pelas federações
patronais, que recebem uma espécie de "taxa de gestão". Os presidentes das
federações se tornaram presidentes das entidades do Sistema S em seus estados.
O apego ao comando das estruturas sindicais patronais pode ser explicado pelo imenso
volume de recursos movimentado pelo Sistema S, que recebeu R$ 16,4 bilhões no ano
passado em repasses da Receita Federal, que arrecada os recursos compulsoriamente
das empresas.
A reportagem encontrou ao menos nove casos de dirigentes e ex-dirigentes de
federações suspeitos de corrupção e outros crimes.
Os sindicatos patronais seguem as mesmas regras dos sindicatos dos trabalhadores e
realizam eleições regularmente, com prazos que variam de três a cinco anos,
dependendo do estatuto.
No caso das federações, votam os presidentes dos sindicatos que as compõem. Os
comandantes das federações só conseguem se manter nos cargos por décadas,
porque, na maioria das entidades, não há limite para a reeleição.
A Folha encontrou apenas dois casos —a Fiergs (Federação das Indústrias do Rio
Grande do Sul) e a Fieg (Federação das Indústrias de Goiás)— que permitem apenas
um mandato e uma reeleição.
OUTRO LADO
Fábio Meirelles, da Faesp, confirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que
está na presidência da entidade desde 1975, mas disse que são realizadas eleições
"em escrutínio secreto, democraticamente, a cada quatro anos". Também negou
qualquer suspeita de nepotismo.
A área de comunicação da CNC informou que Antonio Oliveira Santos assumiu a
presidência da entidade em 1980 e que as eleições se deram por processos "abertos
e democráticos" a cada quatro anos.
Também disse que ele manifestou a decisão de não se candidatar a um novo mandato
no pleito a ser realizado em setembro. Santos tem 92 anos.
A assessoria de imprensa da FecomercioSP, comandada por Abram Szajman, disse
que são realizadas eleições de "quatro em quatro anos" conforme previsto no estatuto.
A Fecomercio Amazonas informou que "os estatutos são cumpridos rigorosamente" e
ocorrem "eleições normalmente". Segundo a assessoria de imprensa, "a experiência
mostra que entidades que adotam limite para a reeleição acabando voltando atrás".
As federações do comércio do Maranhão e a federação de Agricultura de Santa
Catarina não responderam aos pedidos de entrevista.
Nilson Gibson, presidente da Fetracan, negou enfaticamente que tenha sucedido o pai
como uma espécie de "capitania hereditária". Segundo ele, existem cada vez menos
empresários dispostos a se dedicar à vida sindical.

Questionado sobre as iniciativas do sindicato do Ceará de assumir a federação,
respondeu que "eles perderam a eleição".
Micro e pequenas são o primeiro emprego para 55% dos jovens, mostra
estudo
16/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 15-07-2018)
Comércio de roupas, de produtos farmacêuticos e de alimentos são setores
mais contratam

Carteira de trabalho e previdência social - Gabriel Cabral/Folhapress
16.jul.2018 às 2h00
Pesquisa realizada pela primeira vez pelo Sebrae aponta que 55% das pessoas que
conseguiram seu primeiro emprego em 2017 no país foram contratadas por micro e
pequenas empresas.
É o equivalente a 775 mil pessoas, de acordo com dados do ano passado do Caged
(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), compilados pelo Ministério do
Trabalho.
Comércio de roupas, sapatos e acessórios, de produtos farmacêuticos e de alimentos
contrataram um terço desses trabalhadores.
Recrutar jovens é mais barato, mas exige, por outro lado, que o empreendedor
dedique horas a mais para capacitar bem esse profissional.
“Como o pequeno empresário está muito mais envolvido com o dia a dia do negócio
do que donos de grandes empresas, ele deve aproveitar essa chance de treinar a
pessoa de perto, do seu jeito”, afirma Paulo Fonseca, analista de gestão estratégica
do Sebrae.
Fonseca recomenda que em um primeiro momento, o empreendedor se capacite com
bons cursos de gestão de pessoas, disponíveis tanto em plataformas à distância quanto
em escolas de negócios.
Vale também incentivar o profissional a experimentar cursos gratuitos nas áreas de
finanças, marketing, planejamento, vendas e o que mais ajudá-lo no dia a dia.
Mais tarde, quando esse jovem conseguir assumir responsabilidades
acompanhamento, aí vale gastar com treinamento fora da empresa.

sem

Quem ainda não tem verba para contratar alguém em tempo integral pode testar
funcionários intermitentes e criar uma relação de confiança com eles aos poucos,
aponta Fonseca.
É útil pedir indicações a amigos e parentes, já que custa caro fazer um processo
seletivo formal, comum nas grandes empresas.

Artigo: Exportadores pegos de surpresa
16/07/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 15-07-2018)
Mudança no Reintegra é inconstitucional por não respeitar o prazo mínimo
exigido quando há aumento de tributos, ainda que indireto

Jonathan Campos/Gazeta do Povo
O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas
Exportadoras (Reintegra) foi criado pela Medida Provisória 540, posteriormente
convertida na Lei 12.546/2011, e tem por objetivo promover a devolução, ainda que
parcial, do valor de tributos – a lei se refere à Contribuição para o PIS e à Cofins – que
oneraram a cadeia de produção de bens exportados. Os beneficiários do incentivo
fiscal, portanto, são as empresas exportadoras de bens manufaturados no país.
Por meio desse regime especial, as pessoas jurídicas nele cadastradas estão
autorizadas a apurar um crédito sobre o valor das vendas de produtos industrializados
para o exterior – diretamente ou via empresa comercial exportadora (ECE) –,
condicionado ao atendimento dos seguintes requisitos: que o bem exportado tenha
sido produzido/industrializado no Brasil; que o bem exportado tenha classificação na
Tabela de Incidência do IPI; e que o custo total de insumos importados de países fora
do bloco Mercosul não seja superior ao limite porcentual do preço de exportação fixado
pelo governo federal (a regra é 40%, com algumas exceções de 65%).
Os créditos apurados admitem ressarcimento em espécie e/ou compensação com
débitos próprios relativos a tributos administrados pela Receita Federal, a critério do
contribuinte e mediante Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso
e Declaração de Compensação, respeitado, para fins de aproveitamento do incentivo
fiscal, o prazo prescricional de cinco anos contado do encerramento do trimestrecalendário ou da data de averbação de embarque, o que ocorrer por último.
Instaurado para vigorar até 2012, o Reintegra foi prorrogado até o fim de 2013 pela
Lei 12.844/2003. Contudo, como o cenário econômico continuou adverso para as
indústrias exportadoras, em meados de 2014 esse regime foi reinstituído pela Medida
Provisória 651, posteriormente convertida na Lei 13.043/2014, que delegou ao
Executivo a fixação dos percentuais da receita de exportação que podem ser utilizados
como crédito passível de ressarcimento e/ou compensação na forma supracitada,
desde que respeitados os limites de 0,1% a 3%. O Ministério da Fazenda logo expediu
a Portaria 428/2014, que fixou em 3% a alíquota do crédito.
A revogação ou a redução do benefício não poderá ser feita imediatamente, ao alvedrio
da esfera de governo
Com o advento do Decreto 8.415/2015, porém, o porcentual para apuração de créditos
no Reintegra foi reduzido para 1%, de 1.º de março de 2015 a 31 de dezembro de
2016, bem como se estabeleceu um cronograma de majoração da alíquota para os
períodos seguintes: 2% em 2017 e 3% em 2018.
Ocorre que o governo federal, sempre com dificuldades para cumprir suas previsões
orçamentárias – haja vista o desperdício de receitas públicas com gastos muitas vezes
supérfluos, politicamente direcionados ou ilegais –, não demorou muito para rever o

cronograma em questão, alterando-o com a regulamentação do Decreto 8.543/2015,
que reduziu o crédito das indústrias exportadoras para 0,1% da receita de exportação
entre 1.º de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016, mantidas as alíquotas de
2% e 3% para os anos de 2017 e 2018, respectivamente. Na sequência, com fulcro
no Decreto 9.148/2017, a União estendeu a alíquota de 2% para todo o ano de 2018.
Esse cenário, no entanto, sofreu alteração abrupta no fim do mês de maio, em
decorrência da crise de desabastecimento desencadeada pela greve nacional dos
caminhoneiros.
Necessitando de mais recursos para garantir o cumprimento do acordo firmado com
as lideranças dos grevistas, que envolvia a redução dos custos do óleo diesel mediante
subvenção e outras reivindicações específicas, o governo federal não só houve por
bem aumentar a carga tributária de diversos setores econômicos, mas também
expediu às pressas o Decreto 9.393/2018, publicado no Diário Oficial da União em
edição extra e que alterou a alíquota do crédito no âmbito do Reintegra, reduzindo-a
de 2% para o mínimo legal, ou seja, 0,1%.
Por causa dessa última alteração, que passou a vigorar a partir de 30 de maio de 2018,
algumas empresas exportadoras têm buscado o Judiciário para garantir o direito de
usar o porcentual de 2% para apurar os créditos no Reintegra pelo menos até 7 de
setembro de 2018.
Os argumentos a favor dos contribuintes são convincentes. Como o incentivo conferido
pela legislação do Reintegra refere-se à recuperação dos valores pagos em demasia
pelas indústrias exportadoras a título de Contribuição para o PIS e Cofins, obviamente
a revogação ou a redução do benefício não poderá ser feita imediatamente, ao alvedrio
da esfera de governo, pois ela implica majoração indireta de tributos e, com isso,
afigura-se necessário conceder um prazo razoável para que o contribuinte possa
organizar previamente seus negócios e atividades para fazer face às novas exigências
fiscais.
Com efeito, é aplicável ao caso o princípio da anterioridade “nonagesimal” previsto no
artigo 195, § 6.º, da Constituição e que impede a majoração da carga tributária antes
de decorridos 90 dias da mudança legislativa.
Além de funcionar como garantia fundamental ao contribuinte, limitativa do poder
impositivo estatal, esse princípio é uma medida de coerência abraçada pelo legislador
constituinte, porquanto fundada no primado da “proibição da surpresa”, que merece
interpretação garantista e extensiva no que diz respeito ao dever de pagar tributos.
Na linha de raciocínio de Paulo de Barros Carvalho, em Direito Tributário - Linguagem
e Método:
“O administrado tem o direito de saber, com antecedência, qual o conteúdo e alcance
dos preceitos que lhe serão imputados, para que possa programar-se, tomando
iniciativas e dirigindo suas atividades consoante a orientação que lhe advenha da
legislação vigente. É aquilo que alguns preferem chamar de ‘princípio da não
surpresa’”.
O mesmo entendimento é compartilhado por Misabel Derzi, que escreveu na Revista
de Direito Tributário: “só o saber antecipado e antecipatório pode conviver
adequadamente com a livre iniciativa do sistema capitalista, possibilitando o
planejamento empresarial eficaz, prevenido e consciente do custo total da atividade,
no qual se incluem, sem dúvida, os encargos tributários”.
De fato, o princípio da anterioridade é imprescindível para se conferir aos contribuintes
a certeza do montante do tributo que vai ser recolhido aos cofres públicos, o que,
repita-se, é de fundamental importância para que ele possa bem planejar suas

finanças, adaptando-se à nova realidade. E nem poderia ser diferente no caso em tela.
A previsão da alíquota de 2% para fins de mensuração do crédito no âmbito do
Reintegra estava prevista desde o Decreto 9.148/2017 (publicado em 29 de agosto de
2017), e teria validade até o fim do ano de 2018.
Essa circunstância criou nos contribuintes contemplados pelo benefício fiscal uma justa
expectativa de que a tributação se manteria a mesma até a data programada,
servindo, assim, de substrato para negociação inclusive do preço praticado em suas
exportações no curto e médio prazo. O princípio da anterioridade é imprescindível
para se conferir aos contribuintes a certeza do montante do tributo que vai ser
recolhido aos cofres públicos
Logo, em se tratando de regra que suprime direito do contribuinte, acarretando
indiretamente o aumento da carga tributária por ele suportada, deve-se respeitar ao
menos um prazo de transição de 90 dias (“noventena”), desrespeitado pelo recente
Decreto 9.393/2018, expedido ao arrepio de garantia fundamental do Estado
Democrático de Direito, como já destacou o saudoso Geraldo Ataliba, também na
Revista de Direito Tributário:
“Um sistema de governo em que a representatividade republicana é a chave de
abóbada de todo o Direito não admite insegurança, surpresa e deslealdade como clima
de relacionamento Estado-cidadão. A previsibilidade da ação estatal é um timbre do
Estado civilizado e sobretudo do Estado de Direito”.
O ponto central da controvérsia, portanto, diz respeito à importância da
previsibilidade, a fim de que os contribuintes possam organizar suas condutas com um
mínimo de segurança, isto é, sem que sejam surpreendidos com inesperada majoração
da carga tributária que irá repercutir imediatamente em seus patrimônios.
Deve prevalecer, nesse sentido, a alíquota prévia de 2% sobre a receita de exportação
obtida até o encerramento do prazo de 90 dias supramencionado. Em outras palavras,
a redução da alíquota do crédito para 0,1%, promovida pelo Decreto 9.393/2018,
somente poderá ter eficácia a partir de 7 de setembro de 2018.
A propósito de remate, cumpre destacar que a matéria já foi enfrentada diversas vezes
pelo Supremo Tribunal Federal, que se mostrou favorável à tese dos contribuintes, ao
reconhecer que tanto a majoração direta de tributos quanto a majoração indireta
decorrente de revogação de benefícios fiscais atraem a aplicação do princípio da
anterioridade nonagesimal.
Como corolário do que se expôs, merece prosperar, no Judiciário, o reconhecimento
do direito de os contribuintes apurarem seus créditos no âmbito do Reintegra mediante
a aplicação da alíquota de 2% sobre a receita de exportação auferida até 7 de
setembro de 2018.
Francisco Bittencourt de Camargo, advogado com pós-graduação em Direito
Tributário, foi professor de Direito Tributário, Processo Tributário e Direito
Constitucional em cursos de graduação e pós-graduação, e é membro do Instituto de
Direito Tributário do Paraná.
1.º semestre perdido e incerteza eleitoral trazem de volta a sombra da
recessão
16/07/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 15-07-2018)
Desempenho da economia nos três primeiros meses do ano foi fraco e a
tendência é de estagnação ou queda no segundo trimestre. Apesar da
desconfiança, previsões do mercado ainda não trabalham com recessão

Se a recuperação da economia já viria mais lenta do que o esperado, os impactos
causados pela greve dos caminhoneiros, o clima de incerteza eleitoral e até mesmo a
alta do dólar indicam que o crescimento econômico deste ano deve ser ainda mais
modesto.

A economia já teve um fraco desempenho nos três primeiros meses do ano e, agora,
a tendência é de estagnação ou queda no segundo trimestre. Sobrará para o último
semestre de 2018 salvar o país do atoleiro e evitar que a economia entre novamente
em recessão.
O mercado, em geral, ainda não trabalha com a possibilidade de o Brasil voltar à
recessão neste ano. Mas a expectativa de crescimento nunca esteve tão baixa. A média
do mercado, medida pelo Boletim Focus, é de um crescimento de apenas 1,53% do
Produto Interno Bruto (PIB), indicador que mede a atividade econômica. O número,
porém, vem caindo semanalmente desde o início do ano, quando era projetada uma
alta de 2,69% para 2018.
Todos os agentes financeiros revisaram e devem continuar revisando suas projeções
do PIB para baixo. O Banco Central reduziu a previsão de crescimento da economia de
2,6% (feita no início do ano) para 1,6%; o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea) de 3% para 1,7%; o Bradesco de 2,8% para 1,5%; o Santander de 3,2% para
2%; o Itaú de 3% para 1,3%; o Banco Fator de 2,9% para 1,5%; a GO Associados de
3,2% para 2%; e a 4E Consultoria de 1,9% para 1,4%.
As revisões foram feitas em junho ou início de julho, após a greve dos caminhoneiros.
Mas uma nova avaliação é esperada após a divulgação do PIB do segundo trimestre,
quando se saberá de fato o impacto da greve na economia.
Depois de cinco trimestres seguido de alta, PIB pode voltar a cair
E o resultado não será nada animador. O Ipea afirma que os indicadores já disponíveis
para o segundo trimestre de 2018 permitem projetar crescimento praticamente nulo
de abril a junho na comparação com o trimestre imediatamente anterior.
Entre os indicadores que demonstram isso estão a queda de 15,4% na produção de
veículos em maio, a retração de 10,9% na produção industrial e a inflação de junho
em 1,26%, a maior taxa para o mês desde 1995. Todos os índices são em relação ao
mês anterior.
Diante de tantos números negativos, o Ipea acredita que o PIB do segundo trimestre
deve ser de apenas 0,1%, ou seja, praticamente uma estagnação. A mesma estimativa
é feita pela 4E Consultoria. O Bradesco tem um palpite levemente melhor: 0,2%. Já a
GO Associados e o Banco Fator estimam queda da economia no segundo trimestre: 0,3% e de -0,2% a -0,3%, respectivamente. Se confirmada, seria a primeira queda
após cinco trimestres seguidos de PIB positivo.
Greve dos caminhoneiros e falta de confiança dificultam a retomada
econômica
A culpa do resultado ruim do segundo trimestre será da greve dos caminhoneiros.
“Vamos ter um número muito ruim por causa da greve [dos caminhoneiros]. Tivemos
dez dias de paralisação da produção e da distribuição e os efeitos se prolongaram até
a primeira, segunda semana de junho.

Então, maio vai dar um susto em todo mundo. Todas as atividades econômicas vão
sofrer. Na agricultura, por exemplo, há atividades que tiveram que sacrificar três
meses de produção”, diz Claudio Considera, pesquisador associado do FGV/IBRE, ao
lembrar dos animais que tiveram que ser sacrificados devido à falta de ração e à
dificuldade de escoamento da produção.
Os efeitos causados pela greve (paralisação da produção, dificuldades de distribuição
e redução da confiança de empresários e consumidores) vão pressionar a inflação, que
deve subir no segundo trimestre deste ano, ajudando a jogar o resultado do PIB no
período para baixo. O mercado, porém, espera que esses efeitos fiquem restritos aos
meses de maio e junho.
A expectativa é que a economia volte a crescer neste terceiro trimestre, até mesmo
pela demanda reprimida causada pela paralisação. Se o resultado positivo vier a ser
confirmado, evitaria que o país entrasse em recessão técnica neste ano. O termo é
utilizado para explicar quando há dois trimestres consecutivos de queda de PIB.
Recuperação cada vez mais lenta, quase parando
Mas, apesar da expectativa de crescimento de julho a setembro, isso não significa que
a economia vai voltar a avançar a níveis suficientes para reverter o déficit estrutural
do PIB.
A solução que o governo adotou para resolver a greve, os próprios dias de paralisação
e o clima de incerteza eleitoral contaminam os já baixos índices de confiança de
empresários e consumidores. E, sem confiança, o empresário não investe e a família
não consome, travando qualquer chance de recuperação mais forte da economia.
“Além dos efeitos diretos sobre a produção e os preços, a greve pode ter piorado a
percepção de risco dos agentes em relação ao ambiente econômico e político – já
naturalmente elevada em face das incertezas do quadro eleitoral –, tornando-os ainda
mais cautelosos em suas decisões de consumo e investimento.
Todos estes fatores vêm tornando mais desafiadora a tarefa da política monetária de
buscar a recuperação cíclica da economia ao mesmo tempo em que mantém a taxa de
inflação e as expectativas inflacionárias sob controle”, explica o Ipea na Carta de
Conjuntura 2.º trimestre de 2018.
Há, ainda, o fato de a economia já ter apresentado um desempenho ruim no primeiro
trimestre: crescimento de 0,4%, quando era esperado 1%. A principal explicação para
o crescimento baixo no primeiro trimestre está ligada à falta de confiança do
consumidor e do empresariado.
E a falta de confiança existe porque o governo não conseguiu adotar sua agenda
reformista, a redução da taxa de juros ainda não chegou ao consumidor, o desemprego
continua em alta e ninguém sabe quem vai ganhar as eleições no fim de outubro.
Cenário externo também não ajuda a economia brasileira
O cenário externo também tem dado sua contribuição para puxar as previsões do PIB
para baixo. “Dois fatores com origem nos Estados Unidos parecem ter influenciado
mais fortemente a economia brasileira: a perspectiva de uma elevação mais rápida
dos juros e o recrudescimento das medidas protecionistas contra importações naquele
país. O principal impacto interno dessa mudança no cenário internacional tem sido a
pressão sobre a taxa de câmbio, que já desvalorizou 20% contra o dólar desde o final
de janeiro”, diz o Ipea.
O economista Luiz Castelli, da GO Associados, resume: “O cenário interno é o que
mais contribui [para a queda nas expectativas de crescimento]. Mas o cenário externo
também não é dos melhores, com os Estados Unidos subindo os juros e as perspectivas
de guerra comercial. Parece que nada está conspirando a nosso favor.”

Eleição será crucial para definir o rumo da economia
Apesar de parecer que tudo está jogando contra, a expectativa é que o país consiga
crescer alguma coisa neste ano. A ameaça de uma nova recessão, afirmam os
economistas consultados pela reportagem, é mais forte a partir do próximo ano, caso
um candidato populista e não comprometido com reformas vença as eleições.
“No ano que vem, se o candidato vencedor for populista e não fizer a reforma fiscal e
as demais reformas esperadas, não deverá haver recuperação dos investimentos e,
consequentemente, do emprego”, diz o economista Bruno Lavieri, da 4E Consultoria.
“Qualquer desfecho [das eleições] não esperado pelo mercado pode levar a nova
queda do PIB”, acrescenta Castelli.
Já o economista-chefe do Banco Fator, José Francisco de Lima Gonçalves, não descarta
a possibilidade de o país entrar em recessão ainda neste ano. Ele lembra que a
economia já vem lenta desde o primeiro trimestre, com o empresário, em geral, não
fazendo grandes investimentos e nem contratando com carteira assinada diante do
ambiente de incertezas – agravado ainda mais pela greve. E a tendência, diz
Gonçalves, é manter esse ritmo, principalmente porque todos estão esperando pelo
desfecho das eleições.
“Julho já foi e agosto está indo. Não tem como recuperar a atividade de maneira
relevante em um ambiente desse”, diz Gonçalves.
Empresas de construção civil não veem perspectiva de melhora
16/07/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 14-07-2018)
Nenhum outro setor da economia teve um desempenho tão negativo nos últimos anos
quanto a construção civil. No primeiro trimestre, o PIB do setor, que engloba tanto o
faturamento das construtoras como o salário dos trabalhadores, recuou 2,2% na
comparação com o mesmo período de 2017. Foi a 16.ª queda consecutiva. E as
empresas não veem perspectiva de melhora.
“Em nenhum momento a situação do setor (da construção civil) melhorou de verdade.
O que estamos enxergando é que o ritmo da queda está diminuindo, mas continua
caindo”, avalia o vice-presidente de Economia do Sindicato da Indústria da Construção
Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP), Eduardo Zaidan.
A análise do executivo reflete a situação das empresas e, também, a realidade do
mercado de trabalho do setor. Apesar de o ritmo de demissões na construção civil ter
diminuído consideravelmente, ainda não há sinais de que as empresas começarão a
contratar. Nos últimos 12 meses encerrados em abril, 58 mil vagas foram fechadas.
Nos 12 meses anteriores, haviam sido 431 mil.
Por outro lado, a confiança do empresário – fator importante para que as contratações
sejam retomadas e o segmento volte a se movimentar – caiu após a greve dos
caminhoneiros. Em junho, marcou 79,3 pontos, ante 82,4 em maio.
“O País realmente está em um mato sem cachorro. Temos uma insegurança muito
grande, que impede a geração de empregos e dificulta a tomada de decisões do
consumidor”, afirma o empresário Milton Bigucci, dono da construtora MBigucci.
“Mesmo sem dívidas, a minha empresa não vai lançar mais imóveis do que deve.”
Ele diz que a construtora lançou quatro empreendimentos neste ano e tem outros seis
projetos, já aprovados pela Prefeitura de São Paulo, na gaveta. A empresa só fará
novos lançamentos quando sentir que o consumidor está mais confiante para comprar
um imóvel.
“As incertezas na economia e na política estão muito fortes e o setor sente que o
cliente está mais inseguro do que no começo do ano”, diz Bigucci.

Distratos
Diante desse cenário de crise, nem a aprovação na Câmara do projeto de lei que
regulamenta os distratos – como são chamadas as desistências de compra de imóveis
– parece animar Bigucci. “A pacificação dos distratos não me faria lançar os seis
projetos (engavetados), mas lançaria quatro deles com mais segurança.”
Durante a crise, muita gente devolveu imóveis comprados na planta e isso se tornou
um pesadelo para as construtoras, que ficaram com produtos encalhados, tendo de
ressarcir os compradores. O setor reivindica uma regulamentação para amenizar as
perdas quando houver devolução.
Para Alexandre Frankel, dono da construtora Vitacon, o consumidor está mesmo mais
assustado. “As incertezas fizeram com que a preocupação com a eleição se
antecipasse. O que seria uma tempestade curta, de três meses, virou uma inquietação
de seis meses.” De acordo com ele, a empresa não revisou a meta de lançar nove
empreendimentos neste ano por acreditar que as vendas deverão melhorar depois do
pleito de outubro.
Zaidan também projetava que 2018 seria o ano da recuperação, mas a realidade tem
se mostrado diferente, diz. “Até maio, tínhamos a expectativa de que a economia
pudesse reagir, mas, depois disso, tudo mudou. O otimismo desapareceu.”
Para ele, a situação da construção decorre da falta de investimento. “A construção é
reativa ao estado da economia. As obras correspondem a 50% dos investimentos no
País. Com o volume de investimento atual, não se faz nem manutenção da
infraestrutura, muito menos construção.”
Inflação de supermercados em junho é a maior já registrada desde 2000
16/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Impulsionados por paralisação dos caminhoneiros, preços subiram 3,55% em
relação a maio

A inflação mensal nos supermercados em junho foi a mais alta dos últimos 18 anos,
segundo a Apas (associação paulista do setor) e a Fipe (Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas).
Houve aumento de 3,55% nos preços em relação a maio. A principal causa foi a
paralisação dos caminhoneiros, afirma Thiago Berka, economista da entidade setorial.
“No início do ano prevíamos um crescimento de 3% a 4% nos valores praticados nos
supermercados em 2018. Passado o impacto da greve, poderemos ver uma leve
elevação no ano como um todo, mas nada que ultrapasse os 5%”, diz ele.
A maior parte dos preços já está praticamente normalizada, com exceção do leite, que
ainda tem tido alta em julho, afirma Marcio Valle, diretor-presidente da rede Coop.
O produto foi um dos que apresentou a maior variação em junho (19,28%).

Além de uma parte da oferta ter sido descartada durante a crise dos caminhoneiros,
o momento atual no mercado leiteiro é de entressafra, e a produção diminuiu devido
à elevação dos custos.
Entre os itens que não tiveram aceleração na inflação estão produtos de higiene e
bebidas alcoólicas.
“Houve até deflação no segmento de cervejas, por exemplo. Muito se deve às
iniciativas da indústria para fazer promoções e aumentar o consumo da bebida durante
Copa do Mundo”, diz o economista da Apas.

Previdência exigirá reforma ‘mais dura’
16/07/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 15-07-2018)
Previsão é que os gastos saltem de R$ 649 bilhões este ano para R$ 876
bilhões em 2026

Se a reforma da Previdência não for feita pelo próximo governo, os gastos com
aposentadorias, pensões e benefícios sociais do INSS, para trabalhadores do setor
privado, saltarão de R$ 649 bilhões este ano para R$ 876 bilhões em 2026, segundo
estudo preparado pelo economista Fabio Giambiagi. Essa evolução praticamente
inviabiliza o cumprimento da regra do teto de gastos (que limita o crescimento das
despesas públicas aos números da inflação).
Para o teto ser cumprido, assumindo que os gastos com saúde e educação (que não
podem ser reduzidos) fiquem estacionados nos R$ 148 bilhões de 2018, as despesas
não obrigatórias, como custeio da máquina pública, investimentos e programas de
transferência de renda (como o Bolsa Família), cairão dos atuais R$ 250 bilhões para
R$ 60 bilhões.
Na visão de Giambiagi, a evolução das contas públicas sem uma reforma da
Previdência torna o teto inviável, pois não é possível um corte tão grande nos gastos
não obrigatórios. “Isso não existe”, disse o economista, chefe do Departamento de
Pesquisa Econômica do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) e especialista em contas previdenciárias. Felipe Pinto, da Parcitas

Investimentos, e Leandro Rothmuller, economista-chefe do banco Bocom BBM,
também assinam o estudo.
Para piorar, a reforma atualmente em discussão, conforme o formato definido na
comissão especial do Congresso Nacional que analisou a proposta enviada pelo
governo federal, talvez não garanta o teto, segundo Giambiagi. “A reforma proposta
pelo governo já não é mais suficiente, dada a intensidade dos problemas que se
acumularam desde então, notadamente o aumento dos gastos com pessoal, que
tolheu o espaço para as demais despesas”, disse.
Apesar de aprovada na comissão especial, a proposta acabou não sendo votada no
Congresso. O governo teve grande dificuldade em reunir uma base de apoio suficiente
para aprovar a reforma, e acabou “jogando a toalha” em fevereiro.
Nas contas dos economistas, no cenário com a reforma aprovada na comissão, os
gastos do INSS saltariam para R$ 803 bilhões em 2026, enquanto as despesas não
obrigatórias seriam comprimidas a R$ 133 bilhões, R$ 117 bilhões abaixo dos R$ 250
bilhões previstos para este ano – ou seja, mesmo com a reforma, os gastos cairiam à
metade.
Diante do agravamento do quadro, o estudo de Giambiagi, Pinto e Rothmuller sugere
uma proposta alternativa de reforma da Previdência, mais dura até mesmo do que o
desenho original apresentado pelo Ministério da Fazenda no fim de 2016 - depois
mudado no Congresso.
Os principais pilares são uma transição mais rápida, normas mais duras para a
aposentadoria dos servidores públicos e, paralelamente, a adoção, em 2019, de uma
regra para o salário mínimo, de 2020 a 2031, com reajuste apenas pela inflação. Para
angariar apoio da sociedade, a proposta é que as novas regras mais duras para os
servidores públicos começassem a valer no ano seguinte à aprovação, em 2020.
Com essa nova proposta de reforma, as despesas com aposentadorias, pensões e
benefícios sociais do INSS saltariam para R$ 766 bilhões ao ano em 2026, permitindo
que os gastos não obrigatórios fiquem em R$ 170 bilhões. Giambiagi defende ainda
uma discussão sobre essas despesas não obrigatórias, pois muitas poderiam ser
reduzidas ou eliminadas, como o abono salarial, que consumirá R$ 16 bilhões em
2019.
Na visão do economista, o abono fazia sentido nos anos 70, como um auxílio para os
trabalhadores de baixa renda.
Atualmente, com a evolução do salário mínimo em termos reais, a medida acaba
funcionando como um “14.º salário” para assalariados com emprego formal que nem
estão entre os mais pobres. “Faz sentido isso, quando a polícia não tem dinheiro para
colocar gasolina nos carros?”, questiona Giambiagi.
Herdeiros de empregados e servidores também podem sacar cotas do
PIS/Pasep
16/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Enquanto o calendário de saques das cotas do PIS/Pasep está bloqueado, herdeiros
de pessoas que trabalharam com carteira assinada ou foram servidores entre 1971 e
1988 podem preparar os documentos para retirar o dinheiro.
Os saques estão bloqueados para todos os cotistas até o dia 8 de agosto. O motivo é
a aplicação do índice de correção de 8,9714%.

A partir da reabertura, herdeiros podem solicitar a cota. Enquanto esperam, é hora de
levantar a documentação necessária para ter o dinheiro.
Para saber se tem direito, o herdeiro do trabalhador da iniciativa privada deve fazer a
consulta na Caixa Econômica Federal.
No caso de quem é herdeiro de servidor público, a checagem é feita no Banco do
Brasil.
Segundo a Caixa, é preciso apresentar documento de identificação de quem deseja
sacar, certidão de óbito do titular da cota do PIS, além de documentos que comprovem
que a pessoa é herdeira, como certidão de dependentes do INSS e cópia do inventário
e da partilha.
O Banco do Brasil, que paga o Pasep, diz que, além de fazer a consulta nas agências,
é possível conferir se há valores a serem pagos pelo site www.bb.com.br/pasep. É
preciso ter o número de inscrição no Pasep e o CPF do titular da cota.
Nos dois programas, o saque só sai nas agências.
Com a volta do calendário de saques, cotistas de qualquer idade poderão receber o
dinheiro até 29 de setembro.
A liberação ocorre primeiro para quem tem conta na Caixa ou no Banco do Brasil. Os
valores serão debitados em conta no dia 8 de agosto.
A partir do dia 14 do mesmo mês, todos os demais trabalhadores poderão sacar.
Como receber os valores das cotas
> O calendário de saque das cotas do PIS/Pasep voltará em agosto
> Além dos trabalhadores, os herdeiros também podem solicitar o dinheiro
Quem tem direito
A cota é paga para quem trabalhou com carteira assinada ou foi servidor público entre
1971 e 4 de outubro de 1988
Como consultar
PIS (Programa de Integração Social)
> O benefício é pago pela Caixa Econômica Federal para os trabalhadores da
iniciativa privada
> O herdeiro poderá procurar uma agência da Caixa e pedir a informação
> É preciso levar a certidão de óbito do titular e alguns outros documentos:
-Documento de identificação pessoal válido
-Certidão ou declaração de dependentes habilitados à pensão por morte expedida
pelo INSS ou
-Alvará judicial designando o sucessor/representante legal e carteira de identidade
dessa pessoa (na falta da certidão de dependentes habilitados) ou
-Documento formal de partilha ou a escritura pública de inventário e partilha
-Comprovante de inscrição no PIS/Pasep, nome de que morreu
-Documento de identificação de quem vai sacar os valores
Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público)
> Essa cota é para pelo Banco do Brasil
> Nesses casos, também é preciso apresentar documentos que comprovem a morte
do participante e a condição de beneficiário legal
Dentre os documentos válidos estão:
-Certidão de óbito

-Declaração de dependentes ou inventário
> Se tiver o número de inscrição no Pasep ou CPF e a data de nascimento do titular
da cota, é possível fazer a consulta no site www.bb.com.br/pasep
Como sacar
O saque dos valores só pode ser feito nos bancos, mediante a apresentação dos
documentos
Dinheiro parado no fundo terá reajuste
> A cota parada no fundo PIS/Pasep terá reajuste de 8,9%, conforme anunciado
pelo governo
> Para quem é herdeiro do trabalhador do setor privado, na segunda-feira, já é
possível saber qual o valor a ser pago em agosto
Entenda as movimentações
> O fundo PIS/Pasep contém o dinheiro que foi depositado por empresas e órgãos
públicos em nome dos trabalhadores entre 1971 e 1988
> Até 2017, os saques só eram permitidos nos casos de aposentadoria, idade
mínima de 70 anos, invalidez, morte e algumas doenças específicas
> Uma medida provisória do governo do ano passado permitiu o saque para
mulheres a partir de 62 anos e para homens com 65 anos ou mais
> Em seguida, outra MP garantiu os saques a partir de 60 anos tanto para mulheres
como para homens
> No mês passado, o governo liberou o saque para todos os trabalhadores com
dinheiro no fundo PIS/Pasep, independentemente da idade
Até dia 29 de setembro, todos os cotistas podem pegar o dinheiro
Dinheiro liberado
> Os saques serão novamente liberados em 14 de agosto
> Todos os trabalhadores com direito ao saque poderão fazer a retirada até o dia 29
de setembro
> Para os herdeiros, não há prazo final para a retirada
Pagamento antecipado
Quem tem conta na Caixa e no Banco do Brasil receberá a cota PIS/Pasep no dia 8 de
agosto
Escolha a melhor hora para se aposentar e eleve a renda
16/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 15-07-2018)
Adiar a data de pedir o benefício quase sempre resulta em vantagem, mas
não compensa para todos
Quem pede a aposentadoria ao INSS no momento errado pode estar abrindo mão de
uma parte considerável da renda que irá receber até o fim da vida. Evitar esse prejuízo,
porém, exige muita atenção às regras dos benefícios, que podem variar bastante
conforme o perfil de cada trabalhador.
Solicitar a aposentadoria assim que as condições para isso são atingidas é uma atitude
que só compensa para segurados cujas contribuições são, na maioria, baixas—
resultando em um benefício de um salário mínimo, independentemente da duração do
período em que ocorreram os recolhimentos— ou para aqueles que completam os
requisitos com idades mais avançadas.

O trabalhador que sempre contribuiu com valores acima do piso salarial do país,
porém, deve considerar adiar a aposentadoria até atingir os requisitos necessários
para anular ou reduzir ao máximo o desconto do fator previdenciário, sendo o cálculo
com a fórmula 85/95 o principal atalho para alcançar esse objetivo. Confira os detalhes
ao lado.
Entretanto, atrasar a aposentadoria para ganhar mais não é uma receita que vai
funcionar para todos os segurados. Em algumas situações, as condições para a
aposentadoria são atingidas tão cedo que, com um benefício prejudicado pelo fator, o
segurado receberá a renda por um período tão longo que compensará a desvantagem
de um salário reduzido.
"Esta é a conta que recomendamos: quanto tempo leva para o segurado compensar o
período em que a aposentadoria foi adiada", explica o advogado Luiz Veríssimo, do
Ieprev (Instituto de Estudos Previdenciários).
ANTECIPAR BENEFÍCIO EXIGE ATENÇÃO
O trabalhador que fez as contas e, mesmo assim, decidiu se aposentar cedo precisará
redobrar a atenção com as finanças pessoais.
Manter-se empregado e aplicar ao menos parte da aposentadoria em investimentos
seguros a médio e longo prazos, como são alguns títulos do Tesouro Direito, é uma
estratégia interessante para poupar para a velhice, quando os gastos com saúde
costumam subir.
ANIVERSÁRIO E TABELA DO FATOR
Todo mês de dezembro, o INSS adota uma nova tabela do fator previdenciário,
ajustando-a à expectativa de vida da população divulgada no mesmo período pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Essa alteração, na prática, vem
anualmente aumentando o desconto na renda de quem se aposenta.
Para diminuir o impacto do fator, o segurado deve considerar a data de mudança da
tabela. O prejuízo será menor para quem pedir o benefício até 30 de novembro.
Mas, ainda mais importante, é o aniversário do segurado. Aposentar-se logo após
completar mais um ano de vida trará vantagem em relação ao pedido feito dias antes.
Lares dependentes da renda de aposentados cresceram 12% em um ano
16/07/2018 – Fonte: Tribuna PR
Carmen Victolo não planejava chegar assim aos 58 anos. Desempregada desde 2014,
ela mora com os pais de mais de 90 anos e depende da aposentadoria deles para
bancar despesas básicas.
Dois cursos superiores e pós-graduação não foram suficientes para levá-la de volta ao
mercado e restituir o salário que ganhava como coordenadora de marketing. “Virei
teúda e manteúda dos meus pais”, brinca, tentando dar leveza ao seu drama pessoal.
Como Carmen, pelo menos 10,8 milhões de brasileiros dependem da renda de idosos
aposentados para viver. Só no último ano, o número de residências em que mais de
75% da renda vem de aposentadorias cresceu 12%, de 5,1 milhões para 5,7 milhões.
O estudo feito pela LCA Consultores a pedido do jornal O Estado de S. Paulo
considera domicílios onde moram ao menos uma pessoa que não é pensionista ou
aposentada, e que abrigam um total de 16,9 milhões de pessoas, incluindo os próprios
aposentados.

Essa dependência sempre foi mais forte no Nordeste, que nos governos do PT viu
benefícios como aposentadorias e Bolsa Família crescerem mais que a renda do
trabalho.
O desemprego, no entanto, está levando mais lares, em outras regiões do País, à
mesma situação. No Nordeste, a fatia da Previdência na renda das famílias passou de
19,9% em 2014 para 23,2% em 2017. No País, foi de 16,3% para 18,5%, aponta a
consultoria Tendências.
“À medida que o mercado de trabalho demora para se recuperar, as aposentadorias
acabam ganhando espaço no orçamento familiar”, diz Cosmo Donato, economista da
LCA e responsável pelo estudo.
Nos domicílios em que mais de 75% da renda vem da aposentadoria, o número de
desempregados é quase o dobro da média do País. O metalúrgico aposentado Antonio
Alves de Souza, de 72 anos, sustenta, com uma renda de R$ 3 mil, três filhos
desempregados de 26, 32 e 36 anos.
Eles não moram juntos, mas fazem todas as refeições e tomam banho na casa de
Souza. Quando falta dinheiro para pagar as contas, também é ao pai que os três
recorrem. “Se a renda fosse só para mim e para minha mulher dava para quebrar o
galho, mas não tem jeito, tenho de ajudar porque eles não conseguem emprego.”
Esse não é um fenômeno exclusivo do Brasil. Na Espanha, no período mais agudo da
recessão recente, economistas chegaram a chamar os idosos espanhóis de heróis
silenciosos da crise, por bancarem financeiramente filhos e netos desempregados e
evitarem, em certa medida, um colapso social. Familiares chegaram a tirar
aposentados de asilos para garantir uma renda.
“No Brasil, os avós estão virando arrimo de família”, diz o médico Alexandre Kalache,
especialista em longevidade. “Eles estão absorvendo o impacto do desemprego e da
instabilidade econômica.”
A consequência, segundo Kalache, é perversa. “A geração que hoje depende dos pais
pode ter dificuldade para se aposentar. Em breve, serão eles os idosos. E sem renda.”

Artigo: Rentabilidade passada não se repete
16/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Quem investe olhando pelo retrovisor resgata quando a rentabilidade
decepciona
A indústria de fundos de investimento sofreu resgate líquido de R$ 25,8 bilhões no
mês de junho. Os fundos de renda fixa responderam por R$ 15,9 bilhões desse resgate
em massa, reação imediata de investidores ressabiados com a rentabilidade negativa
em maio e pífia em junho, inferior à da poupança. Cotistas de fundos multimercado e
de ações resgataram a diferença.
Dois fatores podem explicar esse movimento: 1) decisão (equivocada) de investir com
base em rentabilidade passada; e 2) desconhecimento do produto, de sua política de
investimento e do impacto das oscilações na taxa de juros de longo prazo no valor das
cotas.
Além de prejudicar o investidor que resgata a aplicação temendo ampliar as perdas, a
onda de retiradas complica a vida dos gestores dos fundos. Quando alocam parte do
patrimônio em ativos de taxa prefixada ou atrelados a índices de inflação, por exemplo,

os gestores têm expectativa de queda na taxa de juros de longo prazo e valorização
dos ativos, para proporcionar aos investidores a rentabilidade esperada.
A expectativa de redução dos juros pode estar correta, mas raramente ocorre
imediatamente após a compra. Fatores inesperados podem atrasar a trajetória de
queda nos juros. É preciso paciência para colher os frutos da estratégia, sendo
necessário manter a posição em ativos de taxa prefixada que se valorizam e
recuperam eventuais perdas quando e se a expectativa de queda se confirma.
Ocorre que, perante uma onda de pedidos de resgate dessa proporção, os gestores
são obrigados a vender as posições do fundo, gerando caixa suficiente para pagar os
resgates dos cotistas. Ao fazer isso, comprometem a estratégia, em maior ou menor
escala, impondo aos cotistas que ficam a incerteza de ganhos no momento em que a
esperada queda dos juros ocorrer.
A decisão de aderir a fundo mais complexo baseado apenas na boa rentabilidade de
meses anteriores não é saudável nem para o investidor nem para a indústria. O fluxo
de captação líquida (aplicações superiores aos resgates) observado em janeiro sugere
a possibilidade de que o procedimento de suitability (adequação) talvez não tenha sido
conduzido corretamente pelos agentes comerciais e, também, pelos próprios
investidores.
Em janeiro, os fundos de renda fixa tiveram uma captação líquida de R$ 13,4 bilhões.
Investidores conservadores saíram de aplicações de taxa pós-fixada, como poupança,
CDBs e fundos DI, em busca de melhor retorno, sem o entendimento do novo produto
escolhido. Tudo indica que a decisão de investir foi baseada na crença de que a boa
rentabilidade do passado se repetiria nos próximos meses. Não é assim que funciona.
A rentabilidade dessas carteiras depende muito da política de investimento de cada
uma, da estratégia implementada pelos gestores, do prazo médio dos ativos que
compõem cada carteira, da concentração maior ou menor em ativos de taxa prefixada
—seja no mercado à vista, seja por meio de contratos de derivativos— e do perfil de
cotistas de cada fundo.
Fundos com cotistas qualificados, de perfil de risco moderado ou agressivo, tendem a
sofrer menos pedidos de resgate porque, em tese, os cotistas têm maior tolerância a
perdas potenciais.
Refiro-me à perda como potencial porque ela só se concretiza quando o cotista resgata
suas cotas, como fizeram milhares de investidores no mês de junho. Torço para que
você não esteja entre eles e tome decisões de investimento olhando para o futuro, e
não para o passado.
Marcia Dessen -Planejadora financeira CFP (“Certified Financial Planner”), autora de
“Finanças Pessoais: O Que Fazer com Meu Dinheiro”.
CPI dos Cartões abre brecha para crédito ficar mais caro
16/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Em vez de baixar gastos de clientes, propostas de senadores podem aumentálos
Medidas propostas pela CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) dos Cartões têm o
potencial de aumentar o custo do crédito para os clientes, ao invés de reduzi-lo. O
colegiado foi formado para investigar a cobrança de "juros extorsivos".
Senadores sugerem a criação de tarifas para o uso do rotativo do cartão de crédito e
do cheque especial, pedem que o parcelamento de compras com juros seja incentivado
e querem o fim da publicidade do parcelado sem juros.

As medidas precisam de anuência do Banco Central ou de aprovação de leis.
A tarifa, que pode ser cobrada com os juros do rotativo do cartão de crédito e do
cheque especial, hoje proibida, já está em discussão no BC.
A argumentação de bancos, sustentada por senadores no relatório da CPI aprovado
na semana passada, é que ela existe em outros países, ajuda a remunerar o crédito
disponível e também a pagar o risco de calote.
Em junho, o BC fez simulação dos efeitos dessa tarifa sobre o rotativo e concluiu que
o cliente brasileiro ainda pagaria juros proporcionalmente mais altos do que os
americanos se ela fosse adotada.
O fato de a autoridade monetária ter feito o estudo e registrado em relatório público
deixou executivos de cartões otimistas com a eventual admissão da cobrança.
A criação da tarifa, porém, não é consenso.
Entre os executivos ouvidos pela Folha, há quem considere a medida apenas uma
forma de mascarar os altos juros —cartão de crédito e cheque especial têm taxas
acima de 300% ao ano.
Para Boanerges Ramos Freire, presidente da consultoria de varejo financeiro
Boanerges & Cia, o impacto sobre o mercado é imprevisível.
"Depende do consumidor, que pode se sentir inibido a usar o rotativo", afirma. Isso
tornaria a tarifa inócua.
Outro efeito, diz Freire, pode ser a manutenção do quadro atual: alguns clientes
ignoram as altas taxas cobradas, entram no rotativo e esperam uma proposta do
banco para renegociar a dívida.
"O banco finge que cobra muito e eu finjo que pago", diz.
No Brasil, 75% usam o cartão nas modalidades em que não há cobrança de juros,
segundo a Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e
Serviços).
Nos Estados Unidos ocorre o oposto: 70% do crédito tem incidência de juros.
Os dados constam da apresentação feita a senadores na CPI dos Cartões e costumam
ser usados para explicar por que os juros do rotativo são tão caros no Brasil.
"Cobram-se muito menos juros sobre muito mais gente", diz Boanerges.
Nos EUA, o juro do rotativo é de 16% ao ano, afirma ele.
Outro argumento frequente para a manutenção das taxas elevadas é a existência do
parcelado sem juros, que também está no alvo dos grandes bancos e, segundo
senadores, precisa ser combatido.
Quando um consumidor parcela em dez vezes sem juros estaria pagando juros que
foram embutidos no produto.
Senadores classificaram essa forma de pagamento como propaganda enganosa.
O instrumento que surge em substituição ao parcelado sem juros é chamado de
crediário, que seria controlado pelos emissores de cartões de crédito.

O lojista perderia o poder de decidir vender a prazo, o que caberia ao banco, mas
passaria a receber o valor integral da venda em 30 dias, não mais em parcelas
mensais.
A oferta do produto deve entrar em vigor, em testes, no último trimestre deste ano.
Aqui, o ceticismo de executivos é com a adesão
dos clientes.
Para atrai-los, executivos dos grandes bancos
prometem taxas de juros próximas às cobradas
no crédito consignado. A linha custa em média
1,9% ao mês.
Procurada, a Abecs disse que não comentaria o
assunto porque ainda não havia avaliado o
relatório da CPI.
PAGAMENTO AO LOJISTA
O texto final da CPI defende a redução do prazo
de repasse das compras feitas a crédito aos
lojistas. No débito, o pagamento já ocorre em
um dia.
Ponto de divergência na CPI, o relatório propõe
que as empresas devam pagar em 15 dias o
valor da compra, não nos atuais 30. A decisão
caberia ao BC.
Depois da votação do relatório, o presidente da
comissão, o senador Ataídes Oliveira (PSDBTO), apresentou na quinta-feira (12) um projeto
de lei para que o prazo seja reduzido a dois dias.
"Esse dinheiro é do empresário, e ele precisa do
seu dinheiro para investir", afirmou o senador.
A redução de prazo foi ensaiada pelo BC no fim
de 2016, mas saiu da pauta porque afetaria a
concorrência.
Emissores de cartões precisariam de mais dinheiro em caixa para repassar o valor ao
lojista. Para os grandes bancos, seria um aumento de custo. Para empresas novatas,
poderia inviabilizar a operação.
Já as maquininhas perderiam uma fonte de receita, que são os juros pagos pelos
lojistas para antecipar o recebível.
Executivos do setor financeiro afirmam que o gargalo está na forma como a indústria
de cartão de crédito é estruturada no Brasil.
Consumidores quase não pagam juros no cartão e o pagamento da fatura é realizado,
em média, 27 dias após a compra.
O lojista recebe 30 dias depois em razão do deslocamento do dinheiro entre todos os
elos da cadeia.

Desvalorização de 10% do real levará inflação a 5% em 2019, afirma banco
16/07/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Dólar forte encarece, matérias-primas que precisam ser importadas pela
indústria

Uma desvalorização de 10% do real no próximo ano pode levar a inflação medida pelo
IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) para 5%, aponta levantamento do
Credit Suisse obtido com exclusividade pela Folha.
O estudo busca prever os efeitos de um real mais fraco sobre os preços, o que é
conhecido pelos economistas como "pass-through".
Embora o impacto não seja claramente perceptível pelo consumidor comum, um dólar
mais forte encarece, por exemplo, matérias-primas que precisam ser importadas pela
indústria —o que acaba pressionando os preços.
O tamanho do repasse do câmbio para a inflação varia conforme o tempo e também
o ritmo da atividade econômica.
Segundo a equipe do Credit Suisse, em condições normais, esse efeito é considerável:
a cada 10% de desvalorização cambial, 0,7 ponto percentual é adicionado à inflação.
Mas como a economia brasileira está saindo de um período de recessão e passando
por um ciclo de retomada que ocorre a passos lentos, esse repasse cambial à inflação
não é desprezível, mas é menor.
No ambiente atual, de crescimento baixo e desemprego alto, uma desvalorização de
10% do real adicionaria 0,44 ponto percentual à inflação de 2019, diz Lucas Vilela,
economista do Credit Suisse.
O crucial nessa equação, explica o economista, é a elevada ociosidade das empresas.
Em um quadro de demanda mais fraca, a necessidade de importar da indústria, por
exemplo, pode ser menor.
Como a inflação esperada para 2019 pelo Credit Suisse está em 4,5%, o efeito a
levaria para perto de 5% —acima do centro da meta estabelecida pelo Banco Central,
de 4,25% no próximo ano, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual
para cima ou para baixo.
Por enquanto, esse não é o cenário central do banco, que espera um dólar médio de
R$ 3,65 em 2019.
Embora as projeções dos economistas para inflação tenham acelerado para algo ao
redor de 4% como consequência da paralisação dos caminhoneiros, o nível ainda é
considerado confortável.
De qualquer forma, o sinal de alerta em relação a pressões inflacionárias está aceso,
com ao menos dois importantes eventos com fôlego para mexer com o câmbio: o
período pré-eleitoral e os respingos de uma guerra comercial entre EUA e China.

Vilela prevê uma forte elevação da taxa Selic no próximo ano —dos atuais 6,5% para
9,5% no fim de 2019-- como forma de evitar uma inflação maior a partir de 2020.
Câmbio para fim de 2018 segue em R$ 3,70, projeta Focus
16/07/2018 – Fonte: Tribuna PR
O relatório de mercado Focus divulgado na manhã desta segunda-feira, 16, pelo Banco
Central (BC), mostrou manutenção no cenário para a moeda norte-americana em
2018.
A mediana das expectativas para o câmbio no fim deste ano seguiu em R$ 3,70, ante
R$ 3,63 verificados há um mês.
Já para 2019, a projeção dos economistas do mercado financeiro para o câmbio no fim
do ano passou de R$ 3,60 para R$ 3,68, ante os R$ 3,60 registrados quatro pesquisas
atrás.
Alta dos preços administrados em 2018 passa de 6,40% para 6,45%, revela
Focus
16/07/2018 – Fonte: Tribuna PR
O Relatório de Mercado Focus indicou nesta segunda-feira, 16, elevação na projeção
para os preços administrados em 2018. A mediana das previsões do mercado
financeiro para o indicador este ano foi de alta de 6,40% para avanço de 6,45%. Para
2019, a mediana passou de elevação de 4,44% para alta de 4,40%.
Há um mês, o mercado projetava aumento de 6,16% para os preços administrados
neste ano e elevação de 4,50% no próximo ano.
As projeções atuais do BC para os preços administrados, no cenário de mercado,
indicam elevações de 7,2% em 2018 e 4,6% em 2019. Estes porcentuais foram
atualizados no último Relatório Trimestral de Inflação (RTI).
Mais cedo, os economistas do mercado financeiro reduziram a previsão para o IPCA –
o índice oficial de preços – de 2018. O Focus mostrou que a mediana para o IPCA este
ano foi de 4,17% para 4,15%. Há um mês, estava em 3,88%. Já a projeção para o
índice em 2019 permaneceu em 4,10%. Quatro semanas atrás, também estava em
4,10%.
Selic no fim de 2018 permanece em 6,50% ao ano, aponta Focus
16/07/2018 – Fonte: Tribuna PR
Os economistas do mercado financeiro mantiveram suas projeções para a Selic (a taxa
básica de juros) para o fim de 2018 e de 2019. O Relatório de Mercado Focus trouxe
nesta segunda-feira, 16, que a mediana das previsões para a Selic este ano seguiu
em 6,50% ao ano.
Há um mês, estava no mesmo patamar. Já a projeção para a Selic em 2019
permaneceu em 8,00% ao ano, igual ao verificado há quatro semanas.
No caso de 2020, a projeção para a Selic seguiu em 8,00% e, para 2021, também
permaneceu em 8,00%. Há um mês, os porcentuais projetados eram de 8,00% para
ambos os anos.
Em 20 de junho passado, o Copom manteve a Selic no patamar de 6,50% ao ano. Na
decisão, o colegiado não deu sinais de que vá manter a Selic neste nível nos próximos
meses, ao contrário do que fez na reunião anterior, de maio.

O Copom procurou ressaltar que as próximas decisões sobre juros dependerão da
evolução da atividade, dos riscos para a inflação e das projeções para os índices de
preços. Isso foi reiterado tanto na ata do Copom quanto no Relatório Trimestral de
Inflação (RTI), divulgados no fim de junho.
Para o grupo dos analistas consultados que mais acertam as projeções de médio prazo
(Top 5), a mediana da taxa básica em 2018 seguiu em 6,50% ao ano, igual ao
verificado um mês antes.
No caso de 2019, a projeção do Top 5 para a Selic seguiu em 7,75% ante 8,00% de
quatro semanas atrás. No caso de 2020, continuou em 8,50% e, para 2021,
permaneceu em 8,50%. Há um mês, estavam em 9,00% para 2020 e 2021.
IPCA para 2018 cai de 4,17% para 4,15%, revela Focus
16/07/2018 – Fonte: Tribuna PR
Os economistas do mercado financeiro reduziram a previsão para o IPCA – o índice
oficial de preços – de 2018. O Relatório de Mercado Focus, divulgado nesta segundafeira, 16, pelo Banco Central, mostra que a mediana para o IPCA este ano foi de 4,17%
para 4,15%. Há um mês, estava em 3,88%. Já a projeção para o índice em 2019
permaneceu em 4,10%. Quatro semanas atrás, também estava em 4,10%.
O relatório Focus trouxe ainda a projeção para o IPCA em 2020, que seguiu em 4,00%.
No caso de 2021, a expectativa permaneceu em 4,00%. Há quatro semanas, essas
projeções eram de 4,00% para ambos os anos.
A projeção dos economistas para a inflação em 2018 está dentro da meta deste ano,
cujo centro é de 4,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto porcentual (índice de
3,0% a 6,0%). Para 2019, a meta é de 4,25%, com margem de 1,5 ponto (de 2,75%
a 5,75%). No caso de 2020, a meta é de 4,00%, com margem de 1,5 ponto (de 2,50%
a 5,50%). Já a meta de 2021 é de 3,75%, com margem de 1,5 ponto (de 2,25% a
5,25%).
Em 6 de julho, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o
IPCA de junho subiu 1,26%, sob o efeito da greve dos caminhoneiros, que perdurou
até o início do mês passado. A taxa acumulada no primeiro semestre foi de 2,60% e
nos 12 meses encerrados em junho de 4,39%.
Entre as instituições que mais se aproximam do resultado efetivo do IPCA no médio
prazo, denominadas Top 5, a mediana das projeções para 2018 no Focus continuou
em 4,10%. Para 2019, a estimativa do Top 5 passou de 4,00% para 4,06%. Quatro
semanas atrás, as expectativas eram de 3,83% e 4,00%, respectivamente.
No caso de 2020, a mediana do IPCA no Top 5 permaneceu em 4,00%, igual ao
verificado há um mês. A projeção para 2021 no Top 5 seguiu em 3,75%, também igual
ao visto um mês atrás.
Os economistas do mercado financeiro reduziram a previsão para a inflação em julho
de 2018 de 0,35% para 0,33%.
Para agosto, a projeção continuou em 0,10% e, para setembro, permaneceu em
0,21%. Há um mês, os porcentuais eram de 0,18% e 0,27%, respectivamente.
No Relatório Trimestral de Inflação (RTI), divulgado no fim de junho, o BC informou
que suas projeções de inflação no curto prazo são de 0,27% em julho e 0,20% em
agosto.

No Focus agora divulgado, a inflação suavizada para os próximos 12 meses foi de
3,80% para 3,77% de uma semana para outra – há um mês, estava em 4,39%.
Projeção mediana
A projeção mediana para o IPCA 2018 atualizada com base nos últimos 5 dias úteis
passou de 4,17% para 4,11%, conforme o Relatório de Mercado Focus. Houve 42
respostas para esta projeção no período. Há um mês, o porcentual calculado estava
em 3,94%.
Em 6 de julho, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o
IPCA de junho subiu 1,26%, sob o efeito da greve dos caminhoneiros que perdurou
até o início do mês passado. A taxa acumulada no primeiro semestre foi de 2,60% e
nos 12 meses encerrados em junho de 4,39%.
No caso de 2019, a projeção do IPCA dos últimos 5 dias úteis permaneceu em 4,10%.
Há um mês, estava no mesmo patamar.
Essas projeções do IPCA que consideram apenas os últimos 5 dias úteis são uma das
novidades do novo formato do Focus.
As projeções gerais do IPCA, que seguem fazendo parte do Focus, levam em conta os
últimos 30 dias. Conforme o BC, a intenção de divulgar projeções com base nos últimos
dias úteis tem como objetivo mostrar um retrato mais tempestivo do indicador de
inflação.
Outros índices
O Focus mostrou, ainda, que a mediana das projeções do IGP-M de 2018 passou de
7,67% para 7,70%. Há um mês, estava em 7,04%. No caso de 2019, o IGP-M
projetado foi de 4,48% para 4,47%, ante 4,47% de quatro semanas antes.
Calculados pela Fundação Getulio Vargas (FGV), os Índices Gerais de Preços (IGPs)
são bastante afetados pelo desempenho do câmbio e pelos produtos de atacado, em
especial os agrícolas.
IBC-Br cai 3,34% em maio ante abril, com ajuste, revela BC
16/07/2018 – Fonte: Tribuna PR
Após subir 0,50% em abril (dado já revisado), a economia brasileira registrou forte
retração em maio de 2018, em função da greve dos caminhoneiros. O Índice de
Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) teve baixa de 3,34% em maio ante
abril, na série com ajuste sazonal, informou nesta segunda-feira, 16, a instituição.
O índice de atividade calculado pelo BC passou de 138,01 pontos para 133,40 pontos
na série dessazonalizada de abril para maio. Este é o menor patamar para o IBC-Br
com ajuste desde dezembro de 2016 (132,87 pontos). A atividade em maio foi
bastante prejudicada pela paralisação dos caminhoneiros em todo o Brasil, verificada
nas últimas semanas do mês.
A baixa do IBC-Br ficou dentro do intervalo projetado pelos analistas do mercado
financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que esperavam resultado entre 5,70% e -2,10% (mediana em -3,40%).
Na comparação entre os meses de maio de 2018 e maio de 2017, houve baixa de
2,90% na série sem ajustes sazonais. Esta série encerrou com o IBC-Br em 132,82
pontos em maio, ante 136,78 pontos de maio do ano passado.
O indicador de maio de 2018 ante o mesmo mês de 2017 mostrou desempenho
próximo do apontado pela mediana (-3,00%) das previsões de analistas do mercado

financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast (-3,80% a -1,41% de intervalo). O
patamar de 132,82 pontos é o pior para meses de maio desde 2009 (124,41 pontos).
Índice acumulado
O IBC-Br acumulou alta de 0,73% em 2018 até maio, informou o Banco Central. O
porcentual diz respeito à série sem ajustes sazonais. Pela mesma série, o IBC-Br
apresenta alta de 1,13% nos 12 meses encerrados em maio.
Conhecido como uma espécie de “prévia do BC para o PIB”, o IBC-Br serve como
parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses. A previsão
atual do BC para a atividade doméstica em 2018 é de avanço de 1,6%.
O porcentual, informado pelo BC no fim de junho, é o mesmo considerado pelo
Ministério da Fazenda.
Siga a Tribuna do Paraná
Energia elétrica pressiona inflação ao consumidor no IGP-10 de julho
16/07/2018 – Fonte: Tribuna PR
A tarifa de energia elétrica pressionou a inflação ao consumidor no Índice Geral de
Preços – 10 (IGP-10) de julho, segundo informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) na
manhã desta segunda-feira, 16.
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10) registrou variação de 0,78% em julho,
após uma alta de 0,74% em junho. Quatro das oito classes de despesa registraram
taxas de variação mais elevadas.
O destaque foi o grupo Habitação, que passou de aumento de 1,04% em junho para
avanço de 1,63% em julho, sob impacto do item tarifa de eletricidade residencial, que
saiu de elevação de 5,39% para 7,60% no período.
Os demais acréscimos ocorreram nos grupos Educação, Leitura e Recreação (de 0,30% para 0,86%), Comunicação (de 0,22% para 0,40%) e Despesas Diversas (de
0,11% para 0,14%). As maiores influências partiram dos itens passagem aérea (de 7,92% para 20,81%), tarifa de telefone móvel (de 0,07% para 0,80%) e serviço
religioso e funerário (de 0,25% para 0,86%).
Na direção oposta, as taxas foram mais baixas nos grupos Alimentação (de 0,98%
para 0,51%), Vestuário (de 0,58% para -0,32%), Saúde e Cuidados Pessoais (de
0,55% para 0,33%) e Transportes (de 0,89% para 0,78%).
Os itens de maior contribuição foram hortaliças e legumes (de 11,74% para -15,74%),
roupas (de 0,57% para -0,35%), artigos de higiene e cuidado pessoal (de 0,25% para
-0,80%) e gasolina (de 4,48% para 1,28%).
Artigo: Greve de maio: onze dias que ainda não acabaram
16/07/2018 – Fonte: G1

O Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br) divulgado nesta segunda-feira (16) registrou
um baque profundo no ritmo da economia no mês de maio. Queda de 3,34% depois de alta
de 0,49% em abril.

O efeito dos onze dias da greve dos caminhoneiros, que paralisaram o sistema de transporte
rodoviário, não ficou limitado a esse período. A normalização plena do abastecimento
demorou pelo menos mais dez dias. O que significa dizer que os efeitos da greve encerrada
no final de maio se estendeu para os primeiros dias de junho.
Mas esse é efeito direto e imediato. A greve desencadeou uma espécie de reação negativa
em cadeia. Quebrou a trajetória de retomada, ainda que lenta, da economia. Todas as
projeções pioram a partir dela.
O que deixa para o futuro governo a ser eleito em outubro o desafio de reconstrução dos
fundamentos econômicos e resgate da confiança entre consumidores, empresários e
investidores.
João Borges – comentarista da Globo News.
Incertezas políticas e greve reduzem projeção de crescimento do Brasil em
2018 a 1,8%, diz FMI
16/07/2018 – Fonte: R7
As incertezas políticas e os prolongados efeitos da greve dos caminhoneiros levaram
o Fundo Monetário Internacional Internacional (FMI) a reduzir com força a projeção de
crescimento do Brasil em 2018, deixando a perspectiva para o país bem aquém da
expectativa esperada para os mercados emergentes.
O FMI cortou em 0,5 ponto percentual sua estimativa para o crescimento do Produto
Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2018, a 1,8 por cento, de acordo com a atualização
de seu relatório "Perspectiva Econômica Mundial" publicada nesta segunda-feira. Para
2019, o FMI manteve a projeção feita em abril, de expansão de 2,5 por cento.
"Embora preços mais altos de commodities continuem a dar suporte a exportadores
de commodities na região, o cenário fraco comparado com a abril reflete mais
perspectivas difíceis para economias importantes", apontou o FMI, citando
especificamente para o Brasil a greve e a incerteza política.
A revisão para baixo promovida pelo FMI acompanha reduções feitas pelo próprio
governo, Banco Central e economistas em geral, mas ainda é melhor do que o cenário
visto dentro do país.
O Ministério da Fazenda chegou a falar em crescimento de 3 por cento neste ano, mas
agora calcula expansão de 1,6 por cento, mesmo cenário do BC.
Pesquisa Focus com especialistas aponta expectativa de expansão do PIB em 2018 de
1,5 por cento, projeção que vem sendo reduzida constantemente ainda em meio às
incertezas que rondam o país poucos meses antes da eleição presidencial de outubro.
O impacto da paralisação dos caminhoneiros no final de maio ficou claro no resultado
do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), espécie de sinalizador
do PIB, que em maio registrou a pior leitura mensal na série histórica iniciada em 2003
ao recuar 3,34 por cento.
Com isso, o Brasil fica bem atrás se comparado com as expectativas para as economias
emergentes e em desenvolvimento como um todo. O FMI calcula crescimento de 4,9
por cento este ano para o grupo e de 5,1 por cento em 2019, inalterado ante o relatório
de abril.
Para a América Latina e o Caribe, entretanto, as contas foram reduzidas a expansão
de 1,6 por cento este ano e 2,6 por cento no próximo, contra respectivamente 2 e 2,8
por cento.

"O crescimento está se tornando mais desigual entre economias emergentes e em
desenvolvimento, refletindo as influências combinadas de alta dos preços do petróleo,
rendimentos mais altos nos Estados Unidos, mudanças de sentimento após a
intensificação das tensões comerciais e incertezas políticas domésticas", explicou o
FMI.
O FMI destacou que muitos desses países precisam melhorar a resiliência através de
uma combinação de políticas fiscal, monetária e cambial para reduzir a vulnerabilidade
ao aperto das condições financeiras globais e fortes movimentos cambiais, além das
reversões dos fluxos cambiais.
IBC-Br cai 3,34% em maio ante abril, com ajuste, revela BC
Guardia faz concessões para salvar ajuste fiscal
16/07/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 15-07-2018)
Em três meses de governo, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, viveu seu pior
momento na vida pública quando teve de ceder à “bolsa caminhoneiro” em meio à
greve da categoria que travou o abastecimento no País.
Desde que passou a comandar a equipe econômica, ele abriu mão de pontos nas
votações no Congresso e fez avançar parte da pauta que se comprometeu a cumprir
quando assumiu o cargo.
Com a farra fiscal promovida pelos parlamentares às vésperas das eleições, Guardia
se transformou num “ministro equilibrista” na corda bamba entre conseguir aprovar
projetos prioritários e tentar salvar o ajuste fiscal.
A cada avanço em um projeto de interesse do governo, ele precisa lidar com a pressão
por aumento de gastos, como o projeto que beneficia transportadoras de carga e pode
custar R$ 8,5 bilhões por ano.
“Não posso sofrer de excesso de ansiedade. Tenho de ir administrando um problema
a cada dia”, diz, quando questionado sobre a estratégia do governo para lidar com a
pauta bomba de R$ 100 bilhões que tramita no Congresso.
Embora contrário à concessão de benefícios, Guardia afirma que a bolsa caminhoneiro
teve zero impacto fiscal, pois foi compensada por outras ações. E destaca a atuação
da Fazenda no Banco Central para conter o pânico nos mercados após a crise dos
transportes.
“Foi uma das coisas mais difíceis que enfrentei no governo e a gente conseguiu uma
solução que preservou integralmente o fiscal. Você passar por uma dificuldade dessa
sem ter deterioração do fiscal é uma coisa digna de nota.”
O tripé que ele destacou como prioridade quando assumiu o cargo foi a reoneração da
folha de pagamento, a privatização das distribuidoras da Eletrobrás e a revisão do
contrato de cessão onerosa com a Petrobrás. Apenas a reversão de parte dos
benefícios às empresas na folha de salários passou pelo Congresso.
A cessão onerosa – obsessão do ministro – passou na Câmara, mas não conta com a
boa vontade do presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE).
O ministro dá como perdida a privatização da Eletrobrás. O esforço agora é para leiloar
as seis distribuidoras da estatal. A venda das empresas deficitárias no Norte e Nordeste
enfrenta a oposição de parlamentares e uma guerra jurídica. O projeto é boicotado
por interesses regionais até de integrantes da base, como o líder do governo no
Senado, Romero Jucá (MDB-RR).

Guardia tem evitado bater de frente com os presidentes da Câmara e do Senado e até
elogia o diálogo com Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Eunício. “Lembro que várias matérias
diziam que eu não ia dialogar com o Congresso, mas o diálogo está na mesa. Temos
enfrentado os problemas e buscado soluções.”
Na prática, tanto Eunício quanto Maia continuam criando dificuldades para a equipe
econômica. O Planalto também não tem ajudado, se mantendo em silêncio ou dando
carta branca para os parlamentares alterarem propostas do Executivo.
Mercedes traz piloto automático para ônibus rodoviário que previne colisões
16/07/2018 – Fonte: DCI
A Mercedes-Benz anunciou na sexta-feira (13) a chegada ao Brasil do piloto
automático para ônibus rodoviário que previne colisões. De acordo com a montadora,
o sistema acelera e freia sem intervenção do motorista, mantendo distância segura
em relação ao veículo à frente.
“O piloto automático adaptativo reduz o risco de acidentes, trazendo mais segurança
para passageiros, motorista e os outros veículos da via”, afirma o diretor de vendas e
marketing de ônibus da Mercedes do Brasil, Walter Barbosa.
Ele explica que devido à atuação de sensores, esse sistema identifica os veículos à
frente a partir de 200 metros, mesmo em situação de neblina. “Além disso, pelo fato
de atuar automaticamente, alivia o estresse do motorista, que pode se concentrar
mais à condução e ao tráfego.”
O piloto automático adaptativo da Mercedes é indicado, de acordo com a montadora,
para médias e longas distâncias rodoviárias.
“Especialmente para aquelas caracterizadas por retas muito longas e declives
acentuados, comuns no Brasil e na América Latina. Também é ideal para trechos de
serra, com curvas e neblina, pelo fato de identificar veículos à frente e
automaticamente frear ou acelerar, conforme a situação”, esclarece.
Rota 2030
A nova política industrial do setor automotivo prevê incentivos para empresas que
investirem em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e estímulos adicionais para
introdução de novas tecnologias, notoriamente aquelas ligadas à segurança, veículos
autônomos, entre outros.
No entanto, de acordo com a Mercedes, o piloto automático para ônibus rodoviários
faz parte da estratégia da montadora.
Barbosa ressalta que a introdução da nova tecnologia representa um importante passo
para a empresa rumo ao ônibus autônomo, que já está em desenvolvimento.
“Temos conhecimento e ampla experiência para isso”, garante.
O piloto automático para ônibus, de acordo com a Mercedes, também é importante
para redução do consumo de energia, tecnologia que já é vista com mais frequência
nos veículos de passeio inclusive no Brasil.
“Esse equipamento vai além de um piloto automático convencional, que mantém
velocidade constante do veículo conforme determinado pelo motorista,
proporcionando redução do consumo”, destaca o dirigente da Mercedes.

ZF mostra direção elétrica para caminhões e ônibus automatizados
16/07/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 13-07-2018)

/2018 | 20h24
Potente o bastante, protótipo pioneiro dispensa sistema hidráulico e periféricos
A ZF apresentou na Alemanha o primeiro protótipo de um sistema de direção
totalmente elétrico para veículos comerciais pesados. O equipamento dispensa o
sistema hidráulico e periféricos. Seu motor elétrico chega a 70 newtons/metro de força
e fornece a assistência total para as manobras.
Chamada Reax EPS (do inglês Electrically Powered Steering), a direção totalmente
elétrica é essencial para sistemas avançados de assistência ao motorista (Adas) e
funções de condução automatizada, que podem aumentar a segurança e reduzir o
cansaço do motorista.
O protótipo também foi projetado para dar suporte, no futuro, a aplicações autônomas,
que dispensem a ação do motorista, pois o esterçamento das rodas dianteiras pode
ser ativado exclusivamente pelo atuador eletromecânico, sem que haja movimentação
do volante.
Segundo a ZF, quando comparada à direção hidráulica convencional, a Reax EPS traz
vantagens porque reduz o peso e o espaço para instalação. “Estamos mostrando algo
que irá facilitar também o avanço da eletrificação”, explica Mitja Schulz, chefe da
unidade de sistemas de direção para veículos comerciais da ZF.
O novo equipamento foi desenvolvido a partir de um sistema eletromecânico de
direção para automóveis e a ZF adaptou a tecnologia para todos os tipos de caminhões
e ônibus.
Ela vem equipada com uma unidade de controle integrada, transmissão e sensores.
Apesar do tamanho compacto, fornece toda a potência exigida para manobrar veículos
pesados, dispensando totalmente um sistema adicional de bomba hidráulica.
“Após os primeiros testes, podemos dizer que a Reax EPS é mais eficiente que nosso
sistema eletro-hidráulico, além de pesar bem menos”, afirma Schulz. Por ser
compacta, a unidade abre espaço no veículo para instalação de outros sistemas que
interajam com a nova direção.
Volkswagen faz novas parcerias por carros elétricos na China
16/07/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 13-07-2018)
Grupo alemão fez acordos de cooperação com FAW, JAC e com instituto de
pesquisa de Pequim
O Grupo Volkswagen anunciou nos últimos dias três novos acordos para fortalecer

seus esforços para oferecer carros elétricos na China, maior mercado de veículos do
mundo.
A companhia assinou três parcerias: com a FAW, com o Instituto de Pesquisa Chinês
de Carros Conectados, sediado em Pequim, e com a JAC – em acordo que envolve a
marca Seat. Todas as colaborações pretendem desenvolver veículos elétricos,
conectados e autônomos, além de serviços relacionados a estas tecnologias.
Até 2022 a companhia alemã deve totalizar € 15 bilhões em investimentos nessas
áreas na China. Boa parte deste montante será aportada por meio das parcerias
firmadas no país.
As colaborações são ferramentas importantes para que a Volkswagen alcance o
objetivo de vender na região 1,5 milhão de veículos com propulsão alternativa em
2025, produzindo localmente 40 novos modelos com estas tecnologias.
“Ao trabalhar com os nossos parceiros estamos desenvolvendo um futuro elétrico,
inteligente e sustentável para a mobilidade individual na China”, declarou em
comunicado Jochem Heizmann, CEO do grupo no país asiático.
“O carro do futuro não será apenas eletrificado. Ele será digital, conectado e cada vez
mais capaz de se autoguiar. Isso vai prevenir acidentes, reduzir congestionamentos e
diminuir drasticamente a poluição sonora e do ar”, apontou Herbert Diess, CEO global
da companhia.
Mercedes-Benz lança pacote de segurança ativa para ônibus
16/07/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 13-07-2018)

Controle adaptativo de velocidade (ACC) com frenagem automática será
oferecido em modelos rodoviários
A Mercedes-Benz vai oferecer no mercado brasileiro um pacote de segurança
ativa para ônibus rodoviários O 500 R e RSD com câmbio automatizado, que inclui
controle adaptativo de velocidade e distância, o ACC, também conhecido como piloto
automático adaptativo, conjugado com o sistema de frenagem automática de
emergência (AEBS). Os primeiros veículos equipados com a tecnologia serão
entregues neste semestre à Viação Águia Branca, que opera linhas regulares de
passageiros nos estados do Sudeste e Nordeste.
O sistema modular também se integra com o alerta de derivação de faixa de rodagem,
o LDWS, que monitora com câmeras a pista e avisa ao motorista quando o veículo sai
da faixa sem que a seta seja acionada. Segundo a fabricante, o pacote
ACC+AEBS+LDWS será oferecido como opcional em toda a linha O 500 de rodoviários,
já está pronto para uso nos modelos 4x2 e 6x2 e, em breve, estará disponível também
no 8x2.
O preço gira em torno de 3% a 8% do valor do veículo. Walter Barbosa, diretor de
vendas e marketing de ônibus da Mercedes-Benz do Brasil, avalia que o valor não será
impeditivo para a disseminação da tecnologia no País, pois muitos frotistas enxergam
o aumento da segurança como responsabilidade social e economia com redução de
acidentes.

“O piloto automático adaptativo reduz o risco de acidentes, trazendo mais
segurança para passageiros, motoristas e outros veículos da via. Muitos
frotistas estão cada vez mais preocupados com isso e assimilam a elevação
de custo como benefício”, avalia Barbosa.
O ACC da Mercedes funciona com 15 sensores instalados na dianteira do ônibus, que
como um radar monitoram a pista de 0 a até 200 metros à frente. A partir das
informações desse monitoramento, uma vez acionado o ACC, o ônibus acelera e freia
sem interferência do motorista, mantendo constante a velocidade previamente
ajustada e reduzindo sempre que é detectado outro veículo dentro de uma zona de
distância à frente, que pode ser pré-ajustada em sete níveis.
O sistema é indicado para uso rodoviário, só funciona acima de 15 km/h e conjugado
com transmissão automatizada. A versão de ACC adequada para modelos urbanos,
capaz de fazer o veículo parar totalmente e acompanhar o fluxo no para-e-anda do
trânsito, ainda não está disponível.
Quando algum outro veículo cruza a frente de forma abrupta, entra em ação o AEBS,
o sistema de frenagem automática de emergência, que dependendo da distância
funciona em três estágios: no primeiro é emitido um alerta sonoro, no segundo o alerta
aumenta o volume e começa a ser executada a frenagem parcial, e por fim 100% da
força dos freios é acionada até a parada total para evitar a possível colisão.
“ACC e AEBS reduzem bastante o risco de acidentes, porque o motorista não precisa
se preocupar com acelerações ou frenagens e isso aumenta sua atenção ao que
acontece na estrada à frente” destaca Barbosa. “O sistema ganha ainda mais valor em
situações de baixa visibilidade, como neblina, chuva intensa ou à noite”, acrescenta.
SISTEMAS DE SEGURANÇA NA ROTA DA DIREÇÃO AUTÔNOMA
Piloto automático adaptativo, frenagem automática de emergência e alerta de
derivação de faixa são integrantes dos chamados sistemas avançados de assistência
ao motorista. A adoção conjugada desses e de outros módulos eletrônicos, atuadores
e sensores pavimenta a rota da direção autônoma, sem necessidade da interferência
do motorista.
A Mercedes-Benz já testa a tecnologia em trajeto controlado com seu protótipo Future
Bus em Amsterdã, na Holanda. No Brasil, a introdução de sistemas autônomos de
condução e segurança veicular deverá ser incentivada nos próximos por incentivos
fiscais previstos no Rota 2030, programa setorial de desenvolvimento recém-aprovado
pelo governo (leia aqui).
Com a introdução do ACC e AEBS, os ônibus da linha O 500 da Mercedes-Benz
passam a oferecer o total de 14 sistemas que aumentam a segurança e reduzem o
risco de acidentes:
• ACC (Active Cruise Control) – piloto automático adaptativo
• AEBS (Advanced Emergency Braking System) – sistema de frenagem automática
de emergência
• LDWS (Lane Departure Warning System) – sistema de alerta de faixa
• TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) – monitoramento da pressão e
temperatura dos pneus
• Retarder – sistema auxiliar de freio
• Top-Brake – freio-motor auxiliar
• Suspensão com sistema anti-tombamento
• ABS – sistema anti-travamento de freios
• ASR – sistema de controle de tração
• EBS – sistema eletrônico de freios

• ECAS – suspensão pneumática controlada eletronicamente
• ESP – controle eletrônico de estabilidade
• Eixo ERA direcional: maior estabilidade
Consórcio Honda cresce 26,3% no segmento de motos
16/07/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 13-07-2018)

Honda NXR 160 Bros está entre as motos mais vendidas pelo consórcio Honda
Montadora vendeu sozinha 205,6 mil novas cotas no 1º semestre de 2018
O consórcio Honda vendeu no primeiro semestre 205,6 mil novas cotas de consórcio
para motos, registrando alta de 26,3% sobre o mesmo período do ano passado. O
aumento foi tão expressivo que ajuda a explicar o porquê de a participação da
modalidade na venda de motos ter avançado de 30,5% para 32,5% nesse mesmo
intervalo de tempo, enquanto o Crédito Direto ao Consumidor (CDC) recuou de 38,8%
para 34,4% (veja aqui).
A alta expressiva também aparece no balanço da Associação Brasileira das
Administradoras de Consórcio (Abac) divulgado para o acumulado de janeiro até maio
(leia aqui).
O Nordeste registrou o maior volume de vendas no semestre, representando 48% das
novas cotas da Honda para motos. As regiões Norte e Sudeste vêm na sequência, com
20% e 19% do volume nacional, respectivamente. As motos mais financiadas são a
CG 160 Fan, a Pop 110, a Biz (110 e 125) e a NXR 160 Bros.
A Honda atribui a alta à estratégia comercial e de marketing do seu consórcio:
"Atuamos fortemente na rede de concessionárias para consolidar nossa parceria, além
de investirmos em estratégias de marketing e comunicação”, recorda o presidente da
Honda Serviços Financeiros, Marcos Fermanian. O executivo lembra também que os
planos são bastante atrativos, com opções entre 12 e 80 meses.
Audi e Huawei farão tecnologia que conecta carros e infraestrutura
16/07/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 13-07-2018)
A Audi firmou cooperação estratégica com a Huawei, companhia chinesa de
tecnologia e telecomunicações. Juntas as organizações vão trabalhar no
desenvolvimento de soluções para veículos inteligentes conectados, capazes de trocar
informações entre si e com a infraestrutura viária.
As primeiras soluções terão o mercado chinês como foco, com o objetivo melhorar o
trânsito e aumentar a segurança nas ruas e estradas do país. A tecnologia em que as
companhias trabalham também vai facilitar a evolução da direção autônoma e o
avanço dos serviços digitais dentro dos veículos.
Para que a troca de informações funcione de forma confiável, o sistema depende de
uma conexão de dados estável e rápida, algo que as duas empresas pretendem
desenvolver.

As organizações vão desenhar, em parceria, programas de treinamento para que os
especialistas de ambas as companhias tenham ferramentas para avançar na evolução
tecnológica.
FCA faz recall de quase 20 mil carros do grupo
16/07/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 13-07-2018)

13/07/2018 | 15h23
Possível falha no piloto automático envolve modelos Dodge, Chrysler, Jeep e
Fiat
A possibilidade de falha no piloto automático levou a FCA Fiat Chrysler a fazer um
novo recall, agora envolvendo um total de quase 20 mil carros com anos-modelos
entre 2014 e 2018, conforme o veículo.
Os Dodge Journey, Durango e Challenger, o Chrysler 300C, os Jeep Cherokee, Grand
Cherokee e Compass e o Fiat Freemont deverão ser levados a uma concessionária
para atualização do software da central da injeção eletrônica.
A montadora percebeu que, na hipótese de o piloto automático estar acionado, uma
eventual falha da central de injeção eletrônica não permitirá a desabilitação do piloto,
mantendo a aceleração do carro e aumentando o risco de colisão, com consequentes
danos físicos e materiais ao motorista, passageiros e terceiros.
No fim de dezembro, a montadora havia convocado 223 mil carros da marca Fiat pela
possibilidade de mau funcionamento ou pane no motor (veja aqui).
Desta vez, segundo a FCA, o problema ligado ao piloto automático pode ocorrer após
uma sequência improvável de eventos e, mesmo assim, a aceleração é anulada pelo
uso dos freios ou pela mudança da alavanca do câmbio para a posição N. A companhia
recomenda que se evite o uso do controlador automático de velocidade e informa não
ter conhecimento de acidente relativo a essa falha com os veículos envolvidos.
O atendimento ao recall começa em 16 de julho para a atualização gratuita do
software. O tempo estimado é de 30 minutos e a FCA recomenda o agendamento
prévio em uma concessionária. Outras informações podem ser obtidas pelos sites
www.dodge.com.br,
www.chrysler.com.br,
www.jeep.com.br
e
www.fiat.com.br ou nas centrais de serviços ao cliente das redes Dodge, Chrysler,
Jeep e Fiat, pelos telefones 0800 703 7140, 0800 703 7130, 0800 703 7150 e 0800
707 1000, respectivamente.
Veja abaixo os detalhes dos carros envolvidos:

Produção de minério de ferro da Vale sobe 5,3% no 2º tri para 96,755 mi t
16/07/2018 – Fonte: DCI
A produção de minério de ferro da Vale subiu 5,3 por cento no segundo trimestre de
2018 ante o mesmo período do ano passado, para 96,755 milhões de toneladas, um
recorde para o período, em meio a um aumento da produção na importante mina
S11D, no Pará, e redução em ativos de menor qualidade.
A maior produtora global da commodity disse ainda, em relatório trimestral publicado
ao mercado, que o resultado foi alcançado "apesar da ruptura nos sistemas produtivo
e logístico em todo Brasil, causada pelos 12 dias de greve nacional de caminhoneiros
em maio".
Vale reduz vendas de níquel no 2º tri em 13,7%; corta previsão de produção
em 2018
16/07/2018 – Fonte: R7
As vendas de níquel da Vale caíram 13,7 por cento no segundo trimestre ante o mesmo
período de 2017, enquanto a produção ficou quase estável na mesma comparação,
diante da estratégia da empresa de priorizar valor sobre volume, informou a
mineradora nesta segunda-feira.
A maior produtora global de níquel vendeu 61,6 mil toneladas de níquel entre abril e
junho, queda de 13,7 por cento ante o mesmo período de 2017 e avanço de 6,4 por
cento ante os primeiros três meses deste ano, informou a empresa, em seu relatório
trimestral de produção.
Em meio à queda dos embarques ante o ano passado, a empresa reduziu a previsão
de produção de níquel em 2018 para 250 mil toneladas, ante 263 mil na expectativa
anterior, "em função da estratégia de obtenção de mais valor sobre volume, das
condições atuais de mercado para os diferentes produtos" e "em linha com o
compromisso da Vale de disciplina na oferta de produção".
A queda nas vendas no segundo trimestre, segundo a Vale, ocorreu devido
principalmente à utilização de estoques de produtos acabados no segundo trimestre
de 2017 contra um aumento de estoques no mesmo período deste ano.
"Os volumes de venda foram menores do que os números de produção, refletindo a
prioridade da maximização de valor sobre volume, em função da menor demanda em
alguns segmentos de mercado e dos prêmios em outros segmentos cujas linhas de
produção tomam mais tempo para preparação do produto", afirmou a mineradora.
A produção de níquel da mineradora Vale somou 66,2 mil toneladas no segundo
trimestre, alta de 0,3 por cento ante abril a junho de 2017 e alta de 13 por cento ante
o primeiro trimestre deste ano.
O aumento em relação ao primeiro trimestre deveu-se principalmente ao retorno à
produção da refinaria de Matsusaka, no Japão, após parada programada de
manutenção, à maior produção em Vale Nova Caledônia (VNC), e ao retorno da
produção da mina de Coleman, em Sudbury, em abril.
"Espera-se que a produção de níquel alcance cerca de 60.000 toneladas no terceiro
trimestre de 2018, conforme Sudbury entra em uma parada programada de

manutenção ao mesmo tempo em que Thompson passará a ser uma operação de
'mine-mill', com seu concentrado sendo enviado para o 'smelter' de Sudbury para
processamento adicional", disse a Vale.
Em dezembro, a Vale já havia reduzido sua previsão de produção de níquel para o
ano. A empresa trabalha para melhorar a rentabilidade de ativos e se prepara para
um potencial aumento dos preços da commodity, em meio a expectativas de demanda
pelo setor de baterias para carros elétricos. Para isso, está buscando revisões
estratégicas na área.
No caso do cobre, as vendas da Vale alcançaram 94,6 mil toneladas no segundo
trimestre, queda de 8 por cento ante o mesmo período de 2017, devido a devido à
venda de estoques de produtos acabados no segundo trimestre de 2017, e avanço de
7,9 por cento ante os três primeiros meses do ano.
Já a produção de cobre alcançou 97,9 mil toneladas no segundo trimestre, queda de
2,9 por cento ante o mesmo período do ano passado e alta de 4,9 por cento ante o
primeiro trimestre deste ano.
O aumento comparado ao primeiro trimestre ocorreu, principalmente, devido ao
retorno à operação da mina de Coleman, em Sudbury, e ao forte desempenho da
operação de Salobo. A diminuição em relação ao segundo trimestre de 2017 ocorreu,
principalmente, devido à parada programada de manutenção em Voisey’s Bay e aos
menores teores em Sossego.

