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Com nova lei trabalhista, grandes sindicatos enfrentam impasses para fechar
negociações
07/08/2018 – Fonte: G1
No primeiro semestre, a quantidade de convenções acertadas recuou 45,2% na comparação
com o mesmo período de 2017. Os grandes sindicatos que sentam à mesa de negociação até
o fim do ano vão encarar um ambiente adverso para conseguir fechar as convenções coletivas
nas primeiras discussões sob a validade da nova legislação trabalhista. Já no primeiro
semestre a quantidade de convenções acertadas recuou 45,2% na comparação com o mesmo
período de 2017, segundo um levantamento da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica
(Fipe). No mesmo período, os acordos recuaram 34%.

A dificuldade vem desde novembro do ano passado, quando entrou em vigor a reforma, que
alterou uma série de pontos e tornou a negociação entre empregado e patrões mais aberta
e, consequentemente, postergando os acertos.
"Alguns sindicatos patronais estão querendo tirar conquistas obtidas anteriormente. Isso
deixa tudo mais difícil e, por isso, a quantidade de negociações concluídas está caindo", afirma
o pesquisador da Fipe e responsável pelo levantamento, Helio Zylberstajn.
As convenções estipulam uma série de cláusulas econômicas e sociais e precisam ser
aprovadas pelos sindicatos dos trabalhadores e patronais da categoria para ter validade e, por
isso, estão mais difíceis de serem concluídas. Os acordos podem envolver apenas o sindicato
e uma empresa.

O segundo semestre é marcado pelas negociações de categorias importantes - como
bancários, metalúrgicos e químicos -, e impactam milhares de trabalhadores. Os resultados
dos pleitos costumam servir de referência para outros sindicatos.
Quantidade de negociações concluídas
Estrutura da negociação 1º semestre de 2017 1º semestre de 2018 Redução
Acordos
11.462
7.563
34%
Convenções
1.680
920
45,2%
Total
13.142
8.483
39,6%
Fonte: Fipe
A reforma trabalhista obrigou sindicatos patronais e de trabalhadores a reverem ponto a ponto
as convenções coletivas porque ela acabou com a chamada ultratividade. Até então, com a
ultratividade, os benefícios adquiridos estavam garantidos.
A mudança na legislação trabalhista também determinou que as convenções e acordos vão
prevalecer sobre a legislação em diversos em pontos como jornada de trabalho, intervalo,
banco de horas, plano de carreira, home office, trabalho intermitente e remuneração por
produtividade.
Contribuição tem sido entrave
O principal entrave para a concretização das negociações até agora tem sido a interpretação
pelos sindicatos dos trabalhadores com relação à possibilidade de cobrança da contribuição
sindical. A dúvida é se ela pode valer para todos se aprovada em assembleia. As entidades
patronais sempre foram contrárias.
Antes da reforma, a contribuição sindical era um desconto obrigatório que equivalia a um dia
de trabalho. Com o fim dessa cobrança, as entidades sindicais perderam recursos. A receita
do Sindicato dos Químicos de São Paulo, por exemplo, caiu R$ 7 milhões, de R$ 23 milhões
para R$ 16 milhões.
"O que a reforma trabalhista determinou é que a autorização para o desconto da contribuição
sindical tem de ser expressa e individual pelo trabalhador", afirma o coordenador do Insper
Direito, Rodrigo Rebouças. "Se a empresa optar pelo desconto, sem autorização, pode ser
processada."

Em junho deste ano, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou a tese de
obrigatoriedade com a cobrança da contribuição sindical.
Arrecadação sindical

Volume arrecadado em milhões de R$
Sindicatos antecipam discussões

Bancários de Lages entraram em greve nesta quinta (Foto: Sindicatos dos
Bancários/Divulgação)
Com o cenário incerto para a formalização das negociações, trabalhadores e patrões
anteciparam as conversas com o objetivo de acertar uma convenção coletiva.
No caso dos químicos, a data-base para as negociações é apenas em 1º de novembro, mas
eles já formaram uma comissão bipartite para debater o que se deseja colocar na mesa de
negociação.
"Nessas primeiras conversas estamos debatendo os pontos de todas as partes. É uma
preliminar do que virá pela frente", diz o coordenador-geral do Sindicato dos Químicos,
Osvaldo Bezerra.
O consultor jurídico do Simproquim, Enio Sperling Jacqus, diz que, com a mudança na
legislação trabalhista, as empresas já estudam alterações em alguns pontos como no trabalho
temporário.
"Vamos procurar fazer alguns ajustes. Com relação ao reajuste salarial, isso ainda é uma
incógnita por causa da situação econômica do país."
Os metalúrgicos começaram a conversar com os sindicatos patronais no primeiro semestre,
embora a data-base da categoria seja em 1º de setembro. Na pauta de reivindicação,
entregue em julho, a convenção coletiva é o primeiro de vários eixos. Os outros eixos incluem
participação, salário e obviamente aumento real.

"Falamos da importância da convenção e temos tido esse tipo de conversa com os
trabalhadores nos últimos meses", afirma o presidente da Federação dos Sindicatos de
Metalúrgicos da CUT São Paulo (FEM/CUT), Luiz Carlos da Silva Dias.
Mais avançada, a negociação dos bancários já ocorre desde junho. A data-base da categoria
também é 1º de setembro. Entre as reivindicações dos trabalhadores do setor, estão a
manutenção da convenção coletiva e uma reposição salarial real de 5%.
"Não vamos recuar com as conquistas da nossa convenção coletiva, com validade nacional,
que este ano completa 27 anos", afirma a presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo,
Osasco e região, Ivone Silva.
Por meio de nota, a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) destacou que a antecipação
das negociações deste ano ocorreu justamente para "permitir o amplo diálogo requerido pelo
novo ambiente decorrente da atualização da legislação trabalhista."
Força dos sindicatos

Base de representação de cada sindicato
Brasil fica entre os últimos lugares em ranking de automação de empresas
07/08/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
País é só o 39º entre 44 que mais usam a robótica; especialistas veem perda
de competitividade
Depois que um profissional da fábrica da Unilever em Aguaí (SP) coloca um conjunto
de 93 latas vazias na esteira, ninguém mais precisa encostar nelas para que caixas de
desodorantes cheios e tampados das marcas Dove e Rexona deixem a empresa.
Trabalham ali empilhadeiras autônomas, que levam caixas com insumos e itens
prontos de um lado para o outro, máquinas que sozinhas enchem as garrafas e as
tampam em fração de segundo e braços robóticos que fazem o encaixotamento dos
itens.
Há também um robô que, de duas em duas horas, pega itens prontos e verifica
características como peso e diâmetro.
As máquinas registram tudo o que fazem e geram gráficos para que os operadores
acompanhem o processo.
Equipadas com sensores, elas se comunicam. Ninguém precisa avisar que faltam
latinhas na esteira. O sistema faz solicitações de mais suprimentos por conta própria.

Braços humanos não são usados nem para abastecer o caminhão que leva os itens
para o centro de distribuição da empresa. Caixas com o produto final são empilhadas
sobre uma esteira posicionada na frente do veículo e descarregam o conteúdo ali
dentro.
Ricardo Gomes, diretor da fábrica, diz que ela foi desenvolvida buscando o que há de
mais atual em termos de sustentabilidade e tecnologia. Com três anos, é a unidade
mais nova da companhia no Brasil. A Unilever tem dez complexos fabris no país.
Segundo ele, a automação torna a produção mais eficiente, aumentando a qualidade
e reduzindo o desperdício.
Em algumas semanas, até o abastecimento da esteira com latas será feito por
máquinas.
Gomes nega que a adoção de automação diminua o número de trabalhadores.
Segundo o executivo, ela permite que eles deixem atividades repetitivas e
desconfortáveis e passem a se dedicar a buscar melhorias para a produção ou atuar
em outras áreas.
"Temos de desmistificar a ideia de que a automação impacta a participação de pessoas.
Quando a usamos, precisamos do ser humano, mas em áreas estratégicas."
A companhia não informa qual o número de profissionais na unidade de Aguaí.
Apesar de a robótica estar em crescimento no Brasil, exemplos como o da
multinacional ainda são raros no país.
Segundo dados da IFR (Federação Internacional de Robótica, na sigla em inglês), o
Brasil tem dez robôs a cada 10 mil trabalhadores. A média global é de 74.
O Brasil fica na 39ª posição em um ranking de 44 países que mais usam a tecnologia.
A liderança é da Coreia do Sul, com 631 robôs por 10 mil trabalhadores, seguida por
Singapura (488) e Alemanha (309).
O atraso ameaça a competitividade das empresas brasileiras, segundo Fernando
Madani, coordenador do curso de engenharia de controle e automação do Instituto
Mauá de Tecnologia.
"Existe o medo da perda de empregos que a automação traria. Mas, se não formos
mais eficientes, vamos perder todos os empregos", diz.
Segundo Madani, um desafio para empresas que querem adotar robótica é ter mão de
obra especializada para dar manutenção aos sistemas, especialmente no caso de
pequenas e médias companhias.
"Um robô não é mais tão caro, é possível comprar muitos deles pelo preço de um carro
premium, de R$ 300 mil."
Empresas que fornecem robôs no Brasil, as estrangeiras ABB e Kuka e a nacional
Pollux dizem que, apesar da presença baixa deles no país, a demanda vem em alta.
"Na crise, os grandes investimentos em linhas automotivas [em que robôs são mais
adotados] foram menores, mas outros setores estão investindo mais", afirma Daniel
Diniz, gerente de marketing e vendas da ABB.
Edouard Mekhalian, diretor-geral da Kuka para o Brasil, diz que a demanda por robôs
cresce cerca de 15% ao ano.

Segundo ele, entre os fatores que dificultam o avanço da robótica no Brasil estão o
mercado historicamente mais fechado (o que diminuiria a busca por competitividade),
as incertezas com relação à política e à economia (que afastam investimentos) e um
mercado consumidor que não é acessado por toda a população.
José Rizzo, presidente da Pollux, afirma que o avanço do uso de robôs na década ficou
abaixo de sua expectativa.
Ele diz que acreditava que, com o barateamento da tecnologia e o aumento do custo
da mão de obra, haveria um crescimento forte a partir de 2014. Porém, como resultado
da elevação do desemprego, o interesse por eles não foi o esperado.
Como os clientes não estavam dispostos a fazer investimentos, a companhia passou a
oferecer robôs como serviço, alugando os equipamentos e ficando responsável por sua
programação e manutenção.
Desde 2017, em vez de o cliente ter de investir R$ 400 mil em um projeto com robô,
ele passa a ter a opção de pagar R$ 8.000 mensais para usar a tecnologia.
"Dificilmente iríamos acelerar a adoção no modelo antigo. Agora, de cada dez robôs
instalados, oito são nesse modelo."
Apesar de a iniciativa ter dado bons resultados, ele diz que a situação do país é
preocupante: "Se não mudarmos nossa realidade, nem em cem anos tiraremos o
atraso".
Presidenciáveis colocam indústria da construção civil como prioridade
07/08/2018 – Fonte: GS Notícias /Gazeta do Povo
Três presidenciáveis que participaram de um ciclo de conversas organizado pela
construção civil na tarde desta segunda-feira (6) adequaram seus discursos ao
setor. Alvaro Dias (Podemos), Ciro Gomes (PDT) e Henrique Meirelles (MDB) falaram
a uma plateia média – não mais que 100 pessoas – e afirmaram, cada qual à sua
maneira, que a área é essencial para alavancar a economia do país.
Os candidatos participaram do evento "o futuro do Brasil na visão dos presidenciáveis
2018", organizada pela Coalizão pela Construção, que reúne 26 entidades nacionais
ligadas à construção civil, entre construtores, revendedores, empreiteiros. Pela
manhã, estiveram por lá Marina Silva (Rede) e Geraldo Alckmin (PSDB).
Todos falaram em ampliação da confiança, com consequente impacto na
competitividade. E ressaltaram, em diversos momentos o papel do setor. "A
construção civil emprega gente. O setor que corresponde à demanda, em que você
ganha e ganha", afirmou Ciro Gomes, afeito à linha econômica, discurso que se
aproximou de Henrique Meirelles: "A alavancagem do setor de construção funciona
como multiplicador de emprego e renda".
DESEJOS PARA O BRASIL: Mais espaço para a iniciativa privada
Já Alvaro Dias, em uma retórica mais voltada ao campo político, afirmou que vai
dialogar com o setor para entender as demandas. "Vamos instituir um conselho
consultivo do setor da construção para dialogar permanentemente com o presidente
da República. Veja bem, é com o presidente, não com um ministro".
Questionados sobre as burocracias enfrentadas por empresários, defenderam
mudanças na legislação para ampliar a segurança jurídica. E não pouparam, claro,
críticas a governos anteriores e aos adversários.

Campanha
Dirigindo-se aos concorrentes, Ciro disse que não é afeito à estratégias de marketing
e que, inclusive já poderia pedir votos. Pautou sua fala na crítica às gestões anteriores
e disse que o "Brasil perdeu a obviedade". "A solução é obvia: gastar menor e ganhar
mais. Não tenho um dia de déficit em minha vida pública. Eu sei reverter a situação”.
DESEJOS PARA O BRASIL: Uma economia rica e competitiva
Dias, que adotou para sua campanha o mantra da "refundação da República", fala em
uma série de reformas para melhorar o ambiente econômico.
“De nada adianta o candidato dizer que vai mudar a economia se não for pela mudança
na reforma do Estado e por reformas que devem ser colocadas à mesa desde o início
do mandato, que passa pela diminuição da máquina pública, reduzindo ministérios e
privilégios”, disse o candidato.
Já Henrique Meirelles, que abusa das referências à época em que esteve à frente do
Ministério da Fazenda do governo Temer, destacou seu programa de governo, em que
se compromete com estratégias de curto, médio e longo prazos.
"Passam pela retomada imediata de mais de 7 mil obras que estão paralisadas ou
andando lentamente, com investimentos na ordem de R$ 80 bilhões; pela agilidade
nas obras em andamento e aquelas com potencial para atração de recursos privados".
Guerra comercial pode trazer 'efeitos indesejados' no médio prazo, diz
ministro da Indústria
07/08/2018 – Fonte: G1 (publicado em 06-08-2018)
Segundo Marcos Jorge, governo ainda não tem registros impactos nas exportações com o
aumento do protecionismo
O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, disse nesta segundafeira (6) que o crescimento do protecionismo mundial pode trazer "efeitos indesejados" para
as exportações brasileiras no médio prazo.
Por ora, segundo o ministro, não há registro de nenhuma alteração nas exportações com o
aumento do protecionismo mundial.
"No curto prazo, não registramos nenhuma anomalia. Mas, se essas medidas foram levadas
adiantes, podem trazer impactos no médio prazo", afirmou Jorge.
Um dos impactos no médio prazo, segundo o ministro, seria o aumento do custo do produto
brasileiro. Com o embate entre Estados Unidos e China, o país asiático poderia passar a
comprar mais soja brasileira, o que elevaria o preço da oleaginosa, mas tiraria a
competitvidade internacional de produtos que têm a soja na cadeia - como da carne de frango
- porque haveria um aumento de custo de produção.
Em março, o governo dos Estados Unidos começou a adotar uma série de medidas
protecionistas, desencadeando uma guerra comercial, sobretudo com a China. Contra o
produto brasileiro, os EUA adotaram medidas restritivas ao aço e alumínio.

Investimentos crescem em junho, mas têm queda de 0,9% no 2º trimestre,
aponta Ipea
07/08/2018 – Fonte: G1 (publicado em 06-08-2018)
Alta de 9,4% em junho compensou tombo de 10,4% em maio, mas não foi suficiente
para impedir que o indicador fechasse o segundo trimestre no negativo.
O Indicador Ipea de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), espécie de termômetro do nível
dos investimentos no Brasil, caiu 0,9% no segundo trimestre, em relação ao trimestre
anterior. No ano, entretanto, o indicador acumula avanço de 4,3%.
Em junho, os investimentos tiveram um crescimento de 9,4%, resultado que compensou
quase todo o tombo de 10,4% registrado em maio, em meios aos impactos da greve dos
caminhoneiros. No entanto, o crescimento de junho não foi suficiente para impedir que o
indicador de fechasse o segundo trimestre no vermelho frente ao 1º trimestre.
Apesar da queda no 2º trimestre, na comparação com o mesmo período do ano passado, os
investimentos tiveram uma expansão de 5,1%. Com isso, o resultado acumulado em 12
meses foi uma alta de 2,9%.
Entre os componentes do indicador, houve crescimento de 2,3% no 2º trimestre no consumo
aparente de máquinas e equipamentos (Came), que corresponde à produção doméstica
líquida das exportações acrescida das importações. A produção interna de bens de capital
líquida de exportações, entretanto, caiu 2,5%, e foi mais do que superada pela importação
de bens de capital, que avançou 11,5% na comparação com o trimestre anterior.
O indicador de construção civil, por sua vez, caiu 3,4% no trimestre, e ainda permanece no
vermelho no acumulado no ano (-0,8%) e em 12 meses (-1,3%).
O indicador mede o quanto as empresas aumentaram os seus bens de capital, ou seja,
aqueles bens que servem para produzir outros bens. São basicamente máquinas,
equipamentos e construção civil. Ele é importante porque indica se a capacidade de produção
do país está crescendo e também se os empresários estão confiantes em relação ao futuro.

A Formação Bruta de Capital Fixo cresceu 0,6% no 1º trimestre, na 4º alta consecutiva,
segundo o IBGE, contribuindo para a alta de 0,4% do PIB nos 3 primeiros meses do ano.
Com a recuperação da economia em ritmo mais lento que o esperado, desemprego ainda
elevado e confiança dos empresários ainda baixa diante das incertezas em relação às eleições,
as projeções para o crescimento da economia no ano têm sido revisadas para baixo.
Pesquisa Focus mais recente do Banco Central, que ouve cerca de uma centena de
economistas todas as semanas, mostrou que as expectativas para o crescimento da economia
para este ano estão em 1,50%, metade do que era esperado alguns meses antes.
O próprio governo federal reduziu recentemente sua previsão de crescimento do PIB neste
ano de 2,5% para 1,6%. Até maio, estava em 2,97%.
Como o uso de dados de funcionários pelas empresas está mudando o
mercado de trabalho
07/08/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 06-08-2018)
Se você trabalhasse na fábrica da Ford em 1914, em algum momento de sua carreira
um detetive particular seria contratado para segui-lo até em casa. Se você parasse
para beber no caminho, brigasse com sua esposa ou fizesse qualquer coisa que o
marcasse como um funcionário problemático, seu chefe ficaria sabendo disso no dia
seguinte.
Essa investigação se devia, em parte, ao salário mais alto dos funcionários da Ford em
relação à concorrência.
A empresa automobilística aumentou o salário de US$ 2,39 para US$ 5 por dia, o
equivalente a US$ 124 (R$ 440) em números de hoje. Mas você precisava ser um
cidadão modelo para fazer jus a essa remuneração.
Sua casa tinha de ser limpa, seus filhos tinham de ir à escola, sua conta-poupança
devia estar em ordem. Se alguém na fábrica achasse que você estava no caminho
errado, você poderia não apenas perder uma promoção, mas seu emprego estaria por
um fio.

Essa operação "Big Brother" era tocada pelo Departamento Sociológico da Ford, uma
equipe de inspetores que visitava as casas dos trabalhadores sem anunciar sua
chegada. Seu objetivo era promover "a saúde, a segurança e o bem-estar dos
funcionários", como dizia um documento interno. O departamento oferecia tudo, desde
planos médicos até cursos de manutenção da casa.
O programa durou oito anos. Era caro, e muitos trabalhadores não gostavam do seu
tom paternalista e o consideravam intrusivo. Hoje, a maioria de nós o consideraria
inaceitável —o que o meu trabalho tem a ver com as minhas roupas lavadas, minha
conta bancária ou meus relacionamentos?
Ainda assim, a ideia de empregadores tentando controlar a vida dos funcionários além
do local de trabalho se manteve, e ferramentas digitais facilitaram essa prática mais
do que nunca. É provável que você use várias tecnologias que podem criar um perfil

detalhado de suas atividades e hábitos, dentro e fora do escritório. Mas o que
empregadores podem (e não podem) fazer com esses dados? E como podemos impor
limites a essa prática?
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Homem se exercita às margens de rio em Berlim, na Alemanha
Qual é minha pontuação como funcionário?
Todos estamos sendo avaliados todos os dias. As passagens caras de avião que eu
comprei recentemente já entraram na minha avaliação de crédito. O fato de que eu
parei de correr todas as manhãs foi percebido pelo meu aplicativo de exercícios —e,
se estivesse conectado com uma companhia de seguros, essa mudança poderia
influenciar nos preços.
Pelas minhas atividades online, o Facebook sabe que eu amo cerveja e acredita que a
minha tela é um bom lugar para colocar publicidade de cervejarias hipsters. Um site
recentemente afirmou que eu sou o 1.410° usuário de Twitter mais influente da
Colômbia —algo que poderia aumentar minha pontuação de crédito, aparentemente.
E, sim, minha eficiência como funcionário também pode ser avaliada e determinada
por um número.
E não estamos apenas falando de serviços avulsos. Um sistema de pontos foi
incorporado ao mundo corporativo.
Departamentos de recursos humanos estão lidando com volumes cada vez maiores de
informações para avaliar funcionários de uma forma mais meticulosa. Desde softwares
que gravam cada registro nos teclados até máquinas de café tecnológicas que só lhe
darão um café se você usar seu crachá. Há mais oportunidades do que nunca para
chefes acompanharem comportamentos. Alguns analistas acreditam que essa
indústria valerá mais de US$ 1 bilhão (RS$ 3,68 bilhões) até 2022.
Um grande objetivo da coleta de dados é fazer "previsões sobre quanto tempo um
funcionário ficará no cargo, o que pode influenciar contratações, demissões ou
retenção de empregados", diz Phoebe Moore, professora de política econômica e
tecnologia da Universidade de Leicester (Reino Unido) e autora do livro "The Quantified
Self in Precarity: Work, Technology and What Counts" (O Ser Quantificado na
Precariedade: Trabalho, Tecnologia e o que Vale).
A coleção de dados está "mudando relações de empregabilidade, a forma como as
pessoas trabalham e as expectativas de como poderia ser", diz Moore.
Um problema dessa estratégia é que ela é cega a alguns aspectos não-quantificáveis
do trabalho. Algumas das coisas mais sutis que eu faço para escrever melhor, por
exemplo, não são quantificáveis: tomar um drink com alguém que me conta uma ótima
história, ou imaginar um texto durante o caminho até o trabalho. Nenhuma dessas
coisas apareceria na minha "pontuação profissional".
"Muitos dos aspectos qualitativos do trabalho estão sendo descartadas", diz Moore,
"porque se você não pode medi-las, elas não existem".
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Análises de trabalho combinam software e metodologia para ler as informações
relacionadas a funcionários
O dilema dos dados
Uma pessoa saudável e fisicamente ativa é um funcionário melhor? Pesquisas indicam
que atividades físicas diminuem as ausências e aumentam a produtividade. Isso levou
ao crescimento da indústria de saúde e bem-estar com programas que valem bilhões.
Funcionários dão valor a esses programas de saúde não só porque seus chefes podem
lhes dar folga para participar deles, mas também porque, se eles gravarem seus
exercícios pelo celular ou pulseiras de monitoramento, podem receber recompensas.
"Eu uso esse aparelho, ganho pontos e compro coisas por fazer coisas que eu já faria
sem ele", diz Lauren Hoffman, uma ex-vendedora de um desses programas de saúde
dos Estados Unidos e que também participava deles.
Há vários motivos econômicos para coletar dados dos funcionários —desde fazer uma
melhor administração de riscos até avaliar se comportamentos sociais no local de
trabalho podem levar à discriminação de gênero. "As empresas não entendem como
as pessoas interagem e colaboram no trabalho", diz Ben Waber, presidente e CEO da
Humanyze, uma empresa americana que agrupa e analisa dados sobre o local de
trabalho.
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Algumas empresas usam câmeras e sensores infravermelhos para detectar quantas
pessoas estão trabalhando em uma parte específica do escritório e o quanto estão
se movendo
A Humanyze coleta dados de duas fontes. A primeira é a metadata das comunicações
do funcionário: email, telefone e serviço corporativo de mensagens. A empresa diz
que analisar metadata não inclui ler o conteúdo dessas mensagens, nem as
identidades das pessoas envolvidas, mas envolve avaliar a informação mais geral,
como duração, frequência e localização geral para que se saiba em que departamento
o funcionário está.
A segunda área remete aos dados coletados de gadgets como sensores infravermelhos
de Bluetooth que detectam quantas pessoas estão trabalhando em uma determinada
parte do escritório e como elas se movem. Eles também usam crachás de identidade
"supercarregados" que, como diz Waber, contêm "microfones que não gravam o que
você diz, mas fazem processamento de voz em tempo real". Isso permite a medição
da proporção de tempo que você fala ou quão frequentemente você é interrompido.

Após seis semanas de pesquisa, o empregador recebe um quadro geral do problema
que quer resolver com base nos dados avaliados. Se o objetivo, por exemplo, for
aumentar as vendas, eles podem analisar o que o(a) melhor vendedor(a) faz que
outros não fazem. Ou, se quiserem medir produtividade, eles podem deduzir que os
funcionários mais eficientes falam mais frequentemente com seus gestores.
Waber diz que é "uma lente em questões muito grandes do trabalho, como
diversidade, inclusão, avaliação de cargas de trabalho, planejamento do escritório ou
riscos regulatórios". Seu argumento financeiro é que essas ferramentas ajudarão
empresas a poupar milhões de dólares e anos de tempo.
Coleta e proteção
Mas nem todos estão convencidos da utilidade dessas técnicas ou de que tecnologias
intrusivas nas vidas pessoais podem ser justificadas. Uma pesquisa da empresa de
consultoria PwC de 2015 indicou que 56% dos empregados usariam um dispositivo
móvel "wearable" dado por seu empregador se fosse para aumentar seu bem-estar no
trabalho.
"Deveria haver algum tipo de recompensa por algo assim, algum benefício em termos
de condições de trabalho ou vantagens", diz Raj Mody, um analista da firma. E Hoffman
lembra que esses programas não são um negócio fácil de vender. "Você vai pegar os
dados e usá-los contra mim", ouvia ela frequentemente de funcionários desconfiados.
E há um problema crucial: essas medidas de exercícios físicos frequentemente não
são exatas. As pessoas não são boas em reportar a si mesmas e esses aparelhos não
são os mais precisos. Uma avaliação recente apontou que diferentes modelos e
técnicas apontam para diferentes resultados e é muito difícil fazer comparações entre
eles.
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Estudos indicam que nossa potência mental está diretamente ligado à nossa saúde
física
Mas também não está claro se contar degraus, por exemplo, é uma maneira realmente
boa de medir atividade, tanto porque essa medição não leva intensidade em conta —
um passo correndo conta tanto quanto um passo em casa— e caminhar é mais difícil
para uns do que para outros.
Outra questão é a quantidade de dados que esses programas conseguem coletar. Eles
não apenas monitoram sua atividade diária, mas muitas vezes também oferecem
exames de saúde para os participantes, o que permite que eles registrem coisas que
não parecem ser da conta do seu chefe: seu nível de colesterol, seu peso, ou até
mesmo seu DNA.
Na maioria dos casos, é ilegal nos EUA e na Europa a discriminação contra funcionários
com base em seus dados sobre saúde ou qualquer teste genético sobre saúde, mas
há algumas áreas cinzentas. Em 2010, Pamela Fink, a chefe de relações públicas de
uma empresa de energia americana, processou seu empregador alegando ter sido
demitida devido a uma mastectomia dupla para reduzir sua probabilidade de
desenvolver câncer.

Por mais que a empresa não tivesse acesso aos seus resultados de DNA, ela disse que
eles sabiam sobre o risco porque a cirurgia apareceu em suas contas de seguro. O
caso foi resolvido na corte.
Os que oferecem esses programas de bem-estar dizem que os empregadores só veem
dados agregados e anonimizados para que não seja possível focar em empregados
específicos com base em seus resultados de bem-estar. A Humanyze diz que seus
clientes não estão forçando seus empregados a serem monitorados, mas lhes dando
uma chance de participar.
Assim como outros programas de bem-estar, eles anonimizam e comparam a
informação que compartilham com funcionários. Waber enfatiza que sua empresa
nunca vende dados para terceiros e afirma que há transparência no processo.
Mas esse tipo de informação pode ser usado de maneiras mais controversas e a boa
vontade das empresas envolvidas não elimina todos os riscos. Dados podem ser
roubados em um ataque cibernético, por exemplo, ou usado de uma forma que não
seja transparente para os usuários. "Pode ser vendida basicamente para qualquer um,
com qualquer propósito, e recirculada de outras maneiras", diz Ifeoma Awunja, uma
socióloga e professora da Universidade de Cornell (EUA) que pesquisa o uso de dados
de saúde no mercado de trabalho.
Há casos de companhias que já estão fazendo isso —mesmo que os dados que elas
vendam sejam anônimos, eles podem ser cruzados com outras informações anônimas
para identificar pessoas. Nem todas essas empresas o fazem, e algumas dizem que
não é uma boa ideia fazê-lo. "Tirar um lucro a curto prazo no dado de usuários pode
prejudicar a reputação da empresa, o que diminuirá o volume de usuários e também
o seu valor para clientes", diz Scott Montgomery, CEO da Wellteq, uma empresa de
"bem-estar corporativo" com base em Singapura.
Mas mesmo que todas as empresas fizessem a coisa certa e agissem de acordo com
o interesse dos clientes, a boa intenção desses programas é a única proteção para
muitas pessoas. A lei dos Estados Unidos está "muito atrás" daquelas da União
Europeia (UE) e de outras partes do mundo em termos de proteção a clientes, diz
Awunja.
Na UE, uma nova Regulação Geral de Proteção de Dados (GDRP) entrou em vigor em
maio, proibindo qualquer uso de dados pessoais sem o consentimento explícito do
usuário. Nos Estados Unidos, a legislação varia de estado para estado. Em alguns
deles, compartilhar informações sobre saúde com terceiros não é ilegal contanto que
os dados não identifiquem as pessoas.
Segundo Gary Phelan, um advogado da firma Mitchell & Sheridan, desde que esse tipo
de informação não seja considerada médica, não tem as mesmas restrições de
privacidade. Já o Brasil ainda discute propostas para uma legislação específica que
discipline a proteção de dados pessoais. Na América Latina, diversos países têm
legislações de proteção de dados, como Chile, Argentina, Uruguai e Colômbia.
Há também a questão de retorno de investimento para os empregadores. Eles
realmente estão poupando dinheiro? Esses programas são feitos com o intuito de
diminuir o valor dos seguros de saúde tanto para as empresas quanto para os
funcionários, já que deveriam diminuir riscos de saúde, faltas devido a problemas de
saúde e custos hospitalares. Mas não está claro se isso realmente acontece.
Um estudo feito em 2013 pela Corporação Rand indicou que, enquanto esses
programas poupam dinheiro suficiente para que as empresas paguem por eles, eles
"têm pouco ou sequer algum efeito imediato na quantidade de dinheiro gasto em
planos de saúde".

Com todas essas ferramentas, "seres humanos são avaliados em termos dos riscos
que eles oferecem às empresas", diz Awunja. Qualquer que seja o benefício dessas
tecnologias, elas precisam ser balanceadas com os direitos de privacidade e as
expectativas dos funcionários.
Balanço
Há um episódio da série "Black Mirror", da Netflix, que traz um anúncio assustador.
Nesse episódio, cada pessoa recebe uma pontuação com base em suas interações em
uma plataforma social que parece muito com o Instagram.
Esses pontos definem quase toda oportunidade que elas terão na vida: que empregos
conseguirão, onde vão morar, quais passagens de avião podem comprar ou com quem
namorar. Aliás, em 2020, a China terá uma Pontuação de Cidadão obrigatória
calculada a partir de uma série de fontes de informação, desde seu histórico de
compras até os livros que você lê.
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Uma projeção de dados ao vivo do Twitter, Instagram e o departamento de
transporte de Londres é exibido na Somerset House em Londres
Ainda que a realidade não seja tão sinistra quanto o episódio de "Black Mirror", ele
ilustra as limitações éticas, tecnológicas e legais de fazer algo parecido em algum
lugar. Na maior parte do mundo, a lei proíbe que o departamento de Recursos
Humanos compartilhe ou peça dados sobre seu cartão de crédito, seu plano de saúde
ou seu site de encontros preferido, a não ser que você dê um consentimento explícito
para isso.
Isso deve manter a maioria das tentações cínicas à distância por ora, mas como
aproveitar os benefícios dos dados de uma maneira aceitável? É preciso achar esse
balanço: como diz Waber, dados podem lhe dar conselhos com base em evidências
para avançar na sua carreira ou para aumentar sua eficiência no trabalho. Ter um
espaço para tomar conta de sua saúde no trabalho pode aumentar sua felicidade no
emprego e alguns estudos sugerem que isso também é traduzido em um aumento de
produtividade.
Parte da resposta parece depender de padrões éticos. Em um artigo, Awunja propõe
algumas práticas, como informar empregados sobre os riscos em potencial de
discriminação com base em dados, não penalizar o que não quiserem participar desses
programas e determinar uma data de validade aos dados coletados.
É uma conversa importante para se ter, mesmo que você não tenha nada a esconder.
Aparentemente, abrir mão de seus dados fará parte do futuro do trabalho, ao menos
no mundo corporativo.
Queda da produção ante junho reflete menor demanda de exportação, diz
Anfavea
07/08/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 06-08-2018)
A queda de 4,1% da produção de veículos automotores na comparação entre os
resultados de julho e junho reflete o arrefecimento da demanda por carros brasileiros
no exterior, explicou nesta segunda-feira, 6, o presidente da Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Antonio Megale.

“No início do ano, tínhamos uma previsão de exportação de 800 mil unidades, que
precisou ser revisada no mês passado para 766 mil diante da volatilidade no cenário
internacional”, comentou Megale.
Se confirmado, o desempenho representará alta de 4,5% ante o volume exportado
em 2017.
“As empresas já fizeram pequenos ajustes para atender à demanda de exportação. Os
mercados consumidores, principalmente na América Latina, estão bastante voláteis”,
disse o executivo. As dificuldades estão relacionadas principalmente com as compras
pela Argentina e México, disse Megale.
O tabelamento dos preços de frete, pauta negociada pelo governo para solucionar a
greve dos caminhoneiros no fim de maio e início de junho, até poderá ter um efeito
positivo sobre a demanda interna, reconheceu Megale, mas não está incorporado no
cenário da Anfavea. “Ainda é cedo para avaliar se haverá aumento da frota por causa
do tabelamento do frete. O Supremo ainda vai decidir ainda sobre a validade do
tabelamento, portanto, não podemos considerar, por enquanto”, explicou, durante
coletiva de imprensa.
Para o presidente da entidade, o aquecimento da atividade econômica é um fator que
poderá ser mais determinante sobre a produção de veículos no País. “Esperamos que
o aumento da demanda venha pelo desenvolvimento econômico do País e não por
consequência de uma decisão sobre tabelamento de frete.”
Desenvolvimento Econômico debate hoje registro internacional de marcas
07/08/2018 – Fonte: Câmara dos Deputados
Deputado alerta para o risco de o Instituto Nacional de Propriedade Industrial perder
atribuições e recursos caso acordo internacional sobre o tema seja aprovado
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços promove
audiência pública hoje sobre o protocolo do Acordo de Madri e seu regulamento
comum, relativo ao registro internacional de marcas. O assunto é tratado no Projeto
de Decreto Legislativo (PDC) 860/17, em análise na comissão.
A audiência foi solicitada pelos deputados Daniel Almeida (PCdoB-BA) e Julio Lopes
(PP- RJ). Lopes destaca a importância de se debater a proposta que altera diversas
normas atualmente empregadas no País e aponta risco de favorecimento de
estrangeiros em detrimento dos nacionais.
Prazos
O Protocolo prevê, por exemplo, prazo para o exame de pedidos de registro de 12
meses, com possibilidade de extensão para 18 meses. Ao término do prazo, na
hipótese do exame não ser concluído, de acordo com o protocolo, os registros serão
concedidos de forma automática, enquanto os registros de empresas brasileiras
seguirão aguardando o exame pelo INPI.
“Nessa perspectiva, em decorrência da flagrante demora do Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI) no exame das solicitações nacionais, existe risco de
assimetria entre nacionais e estrangeiros, razão pela qual se demonstra a relevância
da discussão desse ponto”, afirmou Julio Lopes.
Recursos
O Protocolo ainda prevê a transferência de atribuições do INPI para a Organização
Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), bem como das receitas correspondentes.

“Para não haver perda de receita para o INPI deve haver uma determinação, no
decreto de aprovação, que o INPI deverá cobrar nos processos internacionais todas as
taxas oficiais em condições e valores idênticos aos que são exigidos nos processos
nacionais”, destacou o deputado.
Foram convidados para a audiência pública:
- o secretário de Inovação e Novos Negócios do Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços, Rafael Moreira;
- o presidente do INPI, Luiz Otávio Pimentel;
- o chefe da Divisão de Propriedade Intelectual do Ministério de Relações Exteriores,
Daniel Roberto Pinto;
- o presidente da OMPI, José Graça Aranha; entre outros.
A audiência ocorre às 15 horas no plenário 5.
 Íntegra da proposta:
 PDC-860/2017
‘Temos ficado muito reféns do modal terrestre de transporte’, diz MDIC
07/08/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 06-08-2018)
O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Marcos Jorge,
defendeu nesta segunda-feira, 6, a diversificação dos modais de transporte de carga
no Brasil.
Ele, que participou de almoço-debate promovido em São Paulo pelo Grupo de Líderes
Empresariais (Lide), disse que, dentre as medidas a serem adotadas para diminuir os
custos das exportações brasileiras, está uma atenção prioritária na diversificação dos
modais de transportes.
“Estamos, obviamente, num momento de pós-discussão de um modal que tem sido
importante para o Brasil, que é o modal terrestre, mas que nos deixa muito reféns
deste modal. Acredito que este é o momento ideal para debatermos investimentos nas
ferrovias e no fortalecimento nos transportes portuários”, disse o ministro.
Agenda comercial do Brasil está em linha com a da OCDE, diz ministro
07/08/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 06-08-2018)
O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Marcos Jorge,
disse nesta segunda-feira, 6, que, internamente, a pasta está revisando o seu estoque
regulatório por meio da Secretaria Executiva da Câmara de Comercio Exterior
(Camex). De acordo com ele, a primeira agenda regulatória é um instrumento inédito
de planejamento que visa a auxiliar a verificação e organização de temas que serão
acompanhados pela Camex até o fim de 2019.
“A agenda reguladora comercial do Brasil está em linha com as recomendações da
OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e tem como
objetivo promover a transparência e a previsibilidade do comércio exterior brasileiro”,
disse o ministro em palestra que fez durante almoço-palestra promovido pelo Grupo
de Líderes Empresariais (Lide), em São Paulo.
O ministro fez uma avaliação do desempenho do comércio exterior do Brasil no período
de sete meses compreendido de janeiro a julho e reiterou o crescimento próximo de
13% da corrente de comércio brasileira.
“Apesar do acirramento das tensões mundo a fora, vejo que o comércio exterior
permanece dinâmico e com grandes oportunidades. Por isso temos trabalhado com
determinação para integrar ainda mais o Brasil no mundo”, disse Marcos Jorge.

O ministro disse que o aumento das exportações é fundamental para garantir o
crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável de todos os elos da
economia. Ele destacou o aumento dos embarques no ano passado como peça
fundamental para o crescimento do PIB.
“Nossas vendas externas cresceram 18,5%, com destaque para aumento das
exportações de produtos manufaturados, como automóveis de passageiros, de carga,
máquinas e equipamentos, aço e calçados. Ressalto que para cada US$ 1,5 bilhão em
manufaturados exportados há o envolvimento de até 50 mil postos de trabalho”, disse
o ministro.
Marcos Jorge também lembrou que as importações tiveram o primeiro crescimento
após três anos, caracterizadas com “um perfil saudável de aquisição de bens
intermediários e insumos industriais e agrícola”. “Isso demonstra que a economia
brasileira se preparava para produzir mais e retomar a sua atividade”, afirmou.

Temer veta projeto que readmitia empresa inadimplente no Simples Nacional
07/08/2018 – Fonte: Tribuna PR
O presidente Michel Temer vetou integralmente projeto de lei complementar que
permitia a readmissão no Simples Nacional de microempreendedores individuais,
microempresas e empresas de pequeno porte excluídos do regime em 1º de janeiro
de 2018 por causa de dívidas tributárias. A decisão está publicada no Diário Oficial da
União (DOU) desta terça-feira, 7.
A permissão da volta dessas empresas ao Simples foi aprovada, com amplo apoio, no
Congresso no dia 10 de julho. Na razão do veto, o governo reconhece a importância
dos pequenos negócios na economia do País, mas lembra que o Simples Nacional já é
um regime de tributação favorecida, e o retorno dos inadimplentes, por meio de Refis,
“ampliaria a renúncia de receita, sem atender a condicionantes das legislações
orçamentária e financeira” e “prejudicando os atuais esforços de consolidação fiscal”.
O veto integral ao projeto foi recomendado ao presidente Temer pela Advocacia-Geral
da União (AGU) e pelos ministérios do Planejamento e da Fazenda, este por meio do
Comitê Gestor do Simples Nacional, que emitiu parecer contrário à medida.
As empresas poderiam ter pedido reinclusão no regime no início de 2018, no prazo
regulamentar, mas, conforme o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo
Estado, informou na ocasião da aprovação da proposta, a principal suspeita é que
essas empresas foram lenientes e ficaram à espera da derrubada do veto do Refis do
Simples, o que ocorreu em abril deste ano. Com isso, elas puderam regularizar suas
pendências com descontos e, se o projeto de lei fosse sancionado, poderiam retornar
ao regime para pagar menos tributos.
Ao todo, 470,9 mil empresas foram excluídas do Simples no início deste ano. Dessas,
241,7 mil pediram a reinclusão, enquanto as demais 229,2 mil nem sequer pediram a
nova opção pelo regime. Para o Comitê do Simples, essa constatação “revela, no
mínimo, desinteresse pela permanência no regime”. Das que pediram, 83 mil tiveram
o pedido indeferido, por motivos que podem ir além dos débitos tributários. Ou seja,
o projeto teria potencial para alcançar 312,2 mil empresas.
No parecer do Comitê do Simples, revelado pela reportagem no fim de junho, o
colegiado ligado à Fazenda dizia que “eventual reabertura do prazo em meados de
2018 seria frontalmente contrária às ações de educação fiscal, criando expectativas
de que futuramente haveria novas reaberturas e prorrogações de prazo, o que
desestimularia o cumprimento espontâneo dos prazos”.

O Comitê, que é presidido pelo secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, disse
também que a criação desse privilégio só desvaloriza a ação de quem recorreu a tempo
aos meios legais para regularizar sua situação.
Lei exige condições mínimas em quarto de empregados
07/08/2018 – Fonte: Senado Notícias
Foi sancionada na última semana a Lei 13.699/18, que exige condições mínimas de
acessibilidade, utilização e conforto dos quartos de empregados domésticos, além
estabelecer requisitos mínimos de dimensionamento, ventilação, iluminação,
ergonomia, privacidade e qualidade dos materiais utilizados.
Reprodução/TV Câmara

Lei estabelece critérios para dependência de empregados
O texto acrescenta artigo ao Estatuto da Cidade (Lei 10.257/01) obrigando que
dependências internas de edificações urbanas destinadas a moradia e serviço de
trabalhadores domésticos cumpram “condições condignas de acessibilidade, utilização
e conforto”.
A nova lei tem origem no Projeto de Lei do Senado (PLS) 212/08, do senador
Cristovam Buarque (PPS-DF), aprovado no Senado em 2016 e votado sem
modificações na Câmara dos Deputados em julho de 2018.
Indicador antecedente de emprego é o menor desde dezembro de 2016
07/08/2018 – Fonte: Tribuna PR
O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) recuou 0,8 ponto em julho ante junho,
para 94,7 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Após cinco meses
consecutivos de quedas, o indicador atingiu o menor nível desde dezembro de 2016,
quando estava em 90,0 pontos.
“O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) continua sua trajetória de queda,
convergindo para níveis próximos da média histórica prévia à crise (87 pontos). Este
fato mostra que a geração de emprego ao longo dos próximos meses deverá ser mais
modesta, relacionando-se com o crescimento econômico mais moderado do que o
previamente esperado”, avaliou o economista Fernando de Holanda Barbosa Filho, do
Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.
Já o Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) diminuiu 1,0 ponto em julho ante
junho, para 96,1 pontos.
O ICD é construído a partir dos dados desagregados, em quatro classes de renda
familiar, da pergunta da Sondagem do Consumidor que procura captar a percepção
sobre a situação presente do mercado de trabalho. Já o IAEmp é formado por uma
combinação de séries extraídas das Sondagens da Indústria, de Serviços e do
Consumidor, todas apuradas pela FGV. O objetivo é antecipar os rumos do mercado
de trabalho no País.
“O Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) continua mostrando sua estabilidade,
ainda que em nível elevado, o que indica um mercado de trabalho bastante difícil. O

índice de julho de 2018 encontra-se em patamar similar ao apresentado em março de
2018, mas inferior ao apresentado no ano de 2017. No entanto, o recuo tímido ilustra
um mercado de trabalho que ainda se apresenta em ritmo fraco e no qual a
recuperação deve continuar em ritmo moderado”, completou Barbosa Filho.
No IAEmp, quatro dos sete componentes tiveram redução em julho, com destaque
para o item que mede o Emprego previsto para os próximos três meses no setor da
Indústria de Transformação, com recuo de 11,0 pontos em relação a junho.
No ICD, as faixas de renda que mais contribuíram para a queda do indicador em julho
foram as duas mais baixas: consumidores com renda familiar mensal até R$ 2.100,00
(-2,5 pontos) e na faixa entre R$ 2.100,00 e R$ 4.800,00 (-1,5 ponto).
Editorial: A lógica do desemprego
07/08/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 06-08-2018)
A recuperação do emprego no Brasil depende diretamente do crescimento do
PIB, do aumento de investimentos pelo governo e do aumento do
investimento estrangeiro direto

Ao divulgar os dados sobre o nível de emprego, na primeira semana deste mês, o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que a taxa de
desempregados no fim do segundo trimestre de 2018 caiu para 12,4% em relação aos
104,8 milhões de pessoas que compõem a população economicamente ativa, o que dá
13 milhões de desempregados.
Houve queda na taxa de desempregados em relação ao trimestre anterior – quando o
desemprego estava em 12,7% –, mas o número de pessoas sem trabalho ainda é
muito alto e se constitui num dos maiores flagelos sociais do país.
No fim do segundo trimestre do ano passado, o desemprego estava em 13%; o índice
de 12,4% referente ao fim de junho passado revela pequena melhora (nos últimos 12
meses, o aumento de pessoas empregadas foi de 1,1%, equivalente a pouco mais de
1 milhão de trabalhadores), mas ainda muito longe da taxa de desemprego
considerada razoável, que é de 4% ou 5% da população ativa.
O Brasil continua sofrendo os efeitos amargos da queda do PIB durante os dois anos
mais graves da recessão, 2015 e 2016, e da modesta recuperação de 1% em 2017. O
otimismo para este ano foi dissipado, sobretudo porque a estimativa feita em janeiro
passado, prevendo crescimento de 3,5% para 2018, vem sendo revista para baixo,
em parte como consequência da greve dos caminhoneiros. Segundo as mais recentes
previsões, 2018 terá um crescimento em torno de 1,5%.
A situação do emprego foi agravada também pela perda de capacidade de
investimento do setor público
Vale mencionar que, ao iniciar um período recessivo, o emprego é uma das últimas
variáveis econômicas a serem prejudicadas, sendo possível que, nos primeiros meses
de queda do PIB, o desemprego não aumente na mesma proporção. No Brasil, isso foi
especialmente verdadeiro a ponto de a presidente Dilma Rousseff ter dito e repetido

na época que, “apesar da recessão, conseguimos segurar os empregos” – afirmação
que foi desmentida mais adiante, quando o número de desempregados aumentou
acentuadamente.
Na mesma linha, quando a recessão acaba e o PIB começa a crescer, o nível de
emprego é dos últimos segmentos a serem beneficiados, ou seja, a recuperação dos
empregos perdidos demora mais e ocorre lentamente. Essa é uma das razões pelas
quais o nível de emprego no Brasil não vem aumentando expressivamente.
Outro aspecto a ser considerado, embora de difícil mensuração, diz respeito à
reestruturação do sistema produtivo que ocorre em face da necessidade de ajuste aos
sacrifícios impostos pela recessão, quando muitas empresas, ao retomarem a
produção após o fim do período recessivo, automatizam processos e incorporam novas
tecnologias que requerem menor número de trabalhadores, o que contribui para
reduzir a geração de empregos na fase de expansão do PIB pós-crise. No caso
brasileiro, a situação do emprego foi agravada também pela perda de capacidade de
investimento do setor público, pois o baixo volume de obras contratadas pelos
municípios, estados e União contribui para a baixa geração de vagas nas empresas
fornecedoras do governo.
Se a tudo isso for adicionado o fato de que o investimento estrangeiro em obras de
infraestrutura e plantas empresariais no Brasil vem sendo muito abaixo da
expectativa, está formado o quadro que explica o total de 13 milhões de
desempregados e por que os empregos gerados nos últimos 12 meses ocorreram
basicamente nos setores informais, sem carteira assinada. As estatísticas sobre o
desemprego no Brasil precisam levar em conta outros fatores relevantes.
Um é a existência de um contingente superior a 4 milhões de trabalhadores que o
IBGE chama de “desalentados” por terem desistido de procurar emprego e, por isso,
saem das estatísticas de desempregados; além de outros quase 5 milhões de
subempregados, aqueles que não trabalham em jornada integral de 40 horas por
semana.
A recuperação do emprego no Brasil depende diretamente do crescimento do PIB, do
aumento de investimentos pelo governo (o que exige ajuste fiscal, a fim de que o
governo faça investimento com receitas tributárias e não com dívida) e do aumento
do investimento estrangeiro direto. Sem isso, o Brasil terá de amargar elevadas taxas
de desemprego por muitos anos.
Receita vê como ‘muito positivos’ esforços para redução de barreiras
comerciais
07/08/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 06-08-2018)
O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, avaliou como “muito positivos” os
esforços para redução de barreiras comerciais e facilitação do comércio exterior, após
participar de evento realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) sobre o
tema.
“Todo movimento voltado à facilitação do comércio é muito bem-vindo”, disse em
conversa com o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado. “Temos
trabalhado com o setor privado para reduzir o tempo de desembaraço de exportações
e importações, algo que seguramente vai melhorar o ambiente de negócios no País e,
consequentemente, a arrecadação”, declarou.
Um dos esforços citados por Rachid como essenciais para aumentar a corrente
brasileira de comércio exterior é a ampliação do programa Operador Econômico
Autorizado (OEA). “No OEA, temos 171 empresas, em torno de 20% do volume”,
aponta o secretário. As empresas registradas no programa levaram em média 3,8

horas para desembaraçar importações na aduana, enquanto as empresas fora do
programa demoraram 36,2 horas.
“Temos muito espaço para avançar e estamos caminhando de forma muito segura”,
afirma. “A ampliação do programa a mais empresas vai aumentar bastante o fluxo
comercial. Isso, ao cabo, melhora o PIB, atinge a arrecadação, gera emprego e
melhora a atividade econômica como um todo”, afirma Rachid.
As medidas trariam benefícios não apenas às empresas. “Esta fluidez é redução de
custos não apenas para o setor privado como também para o setor público. É um
modelo adotado no mundo, estamos seguindo os padrões da Organização Mundial de
Aduanas. É uma convergência à prática internacional”, disse o secretário da Receita.
Sem reforma da Previdência economia terá rápida deterioração, diz
economista
07/08/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 06-08-2018)
A economista-chefe da corretora XP Investimentos, Zeina Latif, disse nesta segundafeira, 6, que o ambiente macroeconômico no Brasil terá rápida deterioração se o
próximo presidente encerrar o primeiro ano do mandato sem realizar a reforma da
Previdência.
Em palestra sobre os desafios do governo que tomará posse em janeiro, a economista
avaliou que o candidato que vencer as eleições presidenciais de outubro terá que dar
continuidade à agenda de reformas para evitar tanto uma forte pressão cambial quanto
a estagnação da renda per capita do País.
“Não dá para crescer pouco. Crescer pouco é privilégio para ricos, não para nós”,
declarou Zeina, para quem a eleição deste ano será a mais importante da história do
ponto de vista econômico. “Se tropeçarmos agora, estaremos comprometendo o futuro
do Pais.”
Ao citar a atualização das leis trabalhistas, o regime fiscal que fixou um teto aos gastos
públicos e os cortes nos juros subsidiados do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), a economista avaliou que a agenda de reformas foi
iniciada pelo governo do presidente Michel Temer (MDB), mas sem a aprovação de
sua “espinha dorsal”: a reforma da Previdência.
“Se o próximo presidente perder o primeiro ano de mandato sem alterar a Previdência,
teremos rápida deterioração do ambiente macroeconômico”, assinalou a economista
da XP. Ela, ao emendar o comentário, frisou que, sem a reforma, o País vai retroceder
ao quadro experimentado durante o governo de Dilma Rousseff (PT), quando,
conforme lembrou, não se sabia para onde iriam os juros, a inflação e o câmbio.
Apesar dessas preocupações, Zeina transmitiu uma visão otimista sobre as eleições.
Para ela, a retomada econômica, ainda que em ritmo aquém das expectativas, reduz
o apelo dos discursos populistas, os candidatos não negam a necessidade da reforma
da Previdência e houve um amadurecimento do debate econômico.
“Não fazer a reforma da Previdência é não terminar o mandato”, comentou a
economista ao avaliar que a sociedade está hoje mais madura e não aceita inflação e
mais impostos.
Nesse ponto, Zeina aproveitou para criticar propostas de soluções para as contas
públicas que passam por aumento da carga tributária, citando, como exemplo, a ideia
de recriação da CPMF, tributo sobre movimentações financeiras. “Não dá para fazer
CPMF e tocar a vida. Se fosse assim, o MDB teria feito… O MDB virar reformista diz
algo sobre nosso momento.”

Retorno médio de investidor na Bolsa fica abaixo do desempenho do
Ibovespa
07/08/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 06-08-2018)
A valorização de 8,88% da Bolsa só no mês de julho pode até encorajar alguns
investidores a entrar de cabeça nesse mercado, sobretudo em tempos de juros baixos.
Porém, se aventurar por conta própria nesse tipo de investimento pode nem sempre
ser uma boa estratégia.
Segundo estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV), as pessoas físicas que investem
em ações obtêm, em média, retorno anual 8 pontos porcentuais abaixo do Ibovespa
– índice termômetro do mercado acionário brasileiro.
Isso quer dizer que, em caso de uma alta de 10% no índice, o investidor comum teria,
em média, valorização de 2% em seus ativos. Já se a Bolsa recuasse 10%, a perda no
bolso seria maior – da ordem de 18%.
O professor da FGV, Bruno Giovannetti, responsável pelo estudo, atribui essa diferença
a duas razões: custos operacionais, como as taxas de corretagem cobradas pelas
corretoras, e vieses comportamentais dos investidores.
O primeiro viés que ele aponta é o excesso de confiança. Segundo Giovannetti,
pessoas tendem a acreditar que são melhores do que a média. Com isso, acham que
suas ideias também são melhores e, por consequência, executam mais ordens de
compra e venda que um profissional, correndo mais riscos e pagando mais taxas de
corretagem. “Há também investidores que operam em busca de adrenalina, como se
aquilo fosse um jogo. Eles também fazem mais operações do que o necessário”, diz.
Quando um investidor comum compra uma ação e ela sobe, explica Giovannetti, ele
tende a vendê-la rapidamente e garantir o lucro. Já quando o preço cai, ele não a
vende com a mesma velocidade, carregando a ação mesmo que seu prejuízo comece
a se agravar. É o chamado efeito de disposição: a dificuldade de realizar um prejuízo
e assumir que sua estratégia deu errado.
A pesquisa, obtida com exclusividade pelo jornal O Estado de S. Paulo, analisou todas
as ordens de compra e venda de pessoas físicas realizadas na B3 de 2012 a 2015, com
dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Foram desconsideradas as operações
realizadas no mesmo dia, conhecidas no mercado financeiro como day trade.
A doutora em psicologia social, Vera Rita de Mello Ferreira, recomenda cuidado ao
investir em ativos tão voláteis e aconselha a procura por profissionais isentos que
possam assessorar as decisões dos investidores. “É importante reconhecer as
limitações próprias. Quando o dinheiro é meu, posso acabar tomando decisões que
nem sempre são as melhores.”
O engenheiro Nicholas Garcia, de 30 anos, por exemplo, conta que sua experiência no
mercado acionário foi traumática. “Eu tinha um perfil super agressivo e acreditava que
sabia muito mais do que realmente sabia.” Ele relata que fez cursos introdutórios de
mercado financeiro e passou a fazer operações na Bolsa, assessorado por um
especialista.
Garcia teve um período de ganhos: conseguia uma renda mensal no mercado
financeiro maior que seu salário à época, quase dobrando seu patrimônio. No final de
2014, porém, uma estratégia arrojada sugerida pelo analista acabou com tudo.
Como era uma operação vendida – que apostava na desvalorização de um ativo -, sua
perda foi maior que seu patrimônio total. Ele teve um prejuízo de R$ 200 mil e ainda
teve de negociar uma dívida de R$ 20 mil com a corretora. “Eu vejo que fazia, há

quatro anos, coisas que considero loucura hoje”, diz. Garcia afirma que voltaria a
investir em ações atualmente, mas de uma maneira mais contida.
Regras do jogo
Para Lucas Claro, analista da Ativa Investimentos, quem deseja começar na Bolsa deve
conhecer as regras do jogo e as ferramentas do mercado. Um desses recursos
disponíveis nas plataformas de negociação é conhecido como stop loss. Funciona como
uma trava contra eventuais perdas, interrompendo uma negociação que está dando
prejuízo antes que a perda seja ainda maior.
O analista também afirma que é preciso autoconhecimento para entender quanto risco
você está disposto a correr. “Investir na Bolsa precisando de dinheiro no curto prazo
pode gerar um nível muito elevado de estresse.”
Para quem deseja ter investimentos em renda variável mas não possui tempo ou
condições de analisar as várias empresas listadas, Giovannetti acredita que os ETFs
(Exchange Traded Funds) sejam boas opções. São fundos que replicam índices (como
o Ibovespa) e têm cotas negociadas em Bolsa.
Assim, segundo o professor, o investidor aloca seu capital em um ativo já diversificado
a um custo mais baixo.
Poupança tem entrada de R$ 3,8 bi em julho, melhor para o mês desde 2014
07/08/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 06-08-2018)
Depósitos superaram saques em R$ 2,1 bilhões no SBPE, aponta BC
A caderneta de poupança registrou entrada líquida de R$ 3,748 bilhões em julho,
divulgou o Banco Central nesta segunda-feira (6), quinto resultado mensal seguido no
azul e o melhor para o mês desde 2014.
Os depósitos superaram os saques em R$ 2,067 bilhões no SBPE (Sistema Brasileiro
de Poupança e Empréstimo) em julho, ao passo que na poupança rural houve ingresso
de R$ 1,681 bilhão.
No acumulado dos sete primeiros meses do ano, a poupança conta com entrada líquida
de R$ 11,097 bilhões, contra saída líquida de R$ 9,955 bilhões em igual período do
ano passado.
Tesouro Direto atrai recursos em meio a ambiente incerto
07/08/2018 – Fonte: GS Notícias/Valor Econômico
Após dez meses com mais saída de recursos do que aplicações, o Tesouro Direto,
programa de venda de títulos públicos pela internet, voltou a ter fluxo positivo. Em
junho - último dado disponível -, a captação líquida foi de R$ 188,9 milhões,
proveniente de R$ 1,3 bilhão em aportes e R$ 1,1 bilhão em resgates. A reversão no
fluxo pode representar o início de um movimento de retomada da aplicação,
sustentado pelo ambiente de incertezas e pela alta dos juros pagos pelos papéis,
afirmam especialistas.
Segundo analistas, as incertezas geradas pelo cenário eleitoral, a alta do dólar e as
tensões no mercado externo resultaram em uma maior volatilidade dos ativos, que,
apesar de provocar perdas tanto na renda variável quanto fixa, acabou elevando os
prêmios pagos pelos títulos públicos. O pico das taxas foi em junho, com uma
desaceleração agora no início de agosto, mas ainda assim bem acima das mínimas
observadas na virada de março para abril.

A taxa paga pela NTN-B com vencimento em agosto de 2024, por exemplo, depois de
cair à mínima de 4,33% ao ano no fim de março, hoje está em 5,18%, além da
correção pelo IPCA. A NTN-F com vencimento em 2023, que chegou a pagar uma taxa
prefixada de 8,72% no fim de março, hoje oferece 10,05%. Diante de uma taxa Selic
de 6,5% ao ano, a aplicação voltou a atrair investidores.
"Percebemos uma mudança de comportamento clara. As pessoas ainda estão um
pouco perdidas, porque o cenário é muito incerto, então buscam ativos mais seguros",
afirma Marcelo Sande, chefe de produtos e renda fixa da Genial Investimentos. Ele
explica que os investidores mais conservadores, que haviam migrado para os fundos
multimercados quando os juros caíram e derrubaram a rentabilidade dos produtos de
renda fixa, estão retornando aos títulos públicos.
"Eles saíram dos multimercados, que tiveram perdas elevadas desde o episódio da
greve dos caminhoneiros, período em que a percepção de risco mudou", diz.
Após o Copom surpreender gestores e analistas ao manter a Selic em 6,5% na reunião
de maio, a rentabilidade dos fundos caiu. Até abril, 11 das 16 categorias de
multimercados superavam o CDI - que acompanha de perto a taxa Selic e serve como
principal referência de produtos de renda fixa. Em maio e junho, apenas seis tiveram
rentabilidade maior que o referencial.
Conrado Navarro, especialista em finanças pessoais da Modalmais, também percebeu
a movimentação na corretora. Ele afirma que o rendimento dos títulos públicos que
acompanham a inflação (chamados de Tesouro IPCA ou NTN-B Principal) cresceu e
atraiu os investidores. "Hoje estamos vendo que o Tesouro IPCA voltou a pagar taxas
perto de 5,5% mais a inflação", afirma Navarro. Em junho, o Tesouro IPCA foi o
segundo título público mais vendido, com R$ 368,8 milhões. O primeiro lugar foi o
Tesouro Selic (LFT), que acompanha a taxa básica de juros, com R$ 539,1 milhões
aplicados.
Para Gabriel Sjlender, coordenador de renda fixa da Guide Investimentos, a incerteza
do cenário é o que coloca o Tesouro Selic no radar. "Ao aplicar em uma LFT, os clientes
estão deixando dinheiro em caixa. Seria a mesma coisa que migrar para um fundo DI,
esperar uma definição melhor de eleições, para então migrar para outros produtos",
diz Sjlender.
O executivo afirma que o saldo registrado em junho pelo Tesouro Direto foi "positivo,
mas não expressivo", principalmente porque o Tesouro não teve vencimentos no mês
de junho, o que ajudou o resultado a ficar positivo. Ele confirma, no entanto, que a
rentabilidade dos ativos aumentou, o que faz com que os investidores voltem a
procurá-los.
No acumulado do ano, o Tesouro ainda tem saldo negativo de aplicações, de R$ 2,02
bilhões. Até junho, as recompras - representadas por investidores que venderam
títulos de volta ao Tesouro antes do vencimento - tiveram alta de 52,6% em relação
ao mesmo período de 2017. Por outro lado, o número de aplicações caiu 35%.
Segundo Arnaldo Curvello, gestor da Ativa Investimentos, a taxa Selic em patamares
mais baixos foi o que estimulou esse movimento. Ele explica que os investidores que
tinham papéis atrelados à taxa, cujo rendimento acompanha sua variação, saíram da
aplicação devido à queda na rentabilidade.
O executivo afirma, no entanto, que os detentores dos títulos prefixados também se
desfizeram dos seus papéis ao longo do último ano, mas por outro motivo. O intuito,
nesse caso, era realizar o ganho com a venda. Ele explica que nos papéis prefixados
a rentabilidade é definida no momento da compra, de acordo com a expectativa do
mercado para os juros. Com a queda da Selic, os juros ficaram menores do que o

rendimento "contratado" no momento da compra, o que gerou a valorização dos
títulos.
Paulo Marques, gerente de relacionamento institucional do Tesouro Nacional, confirma
que muitos investidores de títulos prefixados "realizaram lucro" ao vender os títulos
antes do prazo de vencimento quando a taxa de juros começou a cair. "Só que muitos
investidores não veem que, quando ele faz esse resgate antecipado e quer comprar
títulos públicos novamente, ele pode não ter uma rentabilidade igual no vencimento",
diz. Ele afirma ainda que as taxas de juros estão mais elevadas devido à incerteza
política, o que torna os títulos públicos "ainda mais atrativos".
Marques argumenta que os títulos públicos devem ser considerados pelos investidores
mesmo em períodos de juros mais baixos, devido a sua segurança. "Acreditamos que
quanto mais pessoas entenderem o que é e como funciona o Tesouro Direto, mais elas
vão investir, independentemente da taxa de juros praticada no mercado", afirma.
Investidor espera solução para variação cambial, indica pesquisa
07/08/2018 – Fonte: GS Notícias/Valor Econômico
A redução do impacto da variação cambial nos financiamentos é a principal
recomendação feita por profissionais da área de infraestrutura ouvidos pela Secretaria
de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e reunidas em um estudo inédito
sobre os desafios para a ampliação de investimentos no setor.
A sugestão faz parte de uma lista de 32 recomendações detalhadas no relatório de
conjuntura da SAE intitulado "Desafios ao aumento do investimento privado em
infraestrutura no Brasil", ao qual o Valor teve acesso com exclusividade.
De acordo com o secretário especial de Assuntos Estratégicos, Hussein Kalout, o
objetivo do órgão foi abrir um canal de diálogo com o setor privado a fim de aprimorar
as políticas públicas e atrair novos agentes para atuar no segmento.
"Hoje o Brasil necessita de um volume de recursos significativo e é preciso criar novas
parcerias com investidores que tragam esses recursos e que, ao mesmo tempo,
contribuam para aumentar a qualidade dos serviços prestados ao cidadão", afirmou
Kalout ao Valor.
"Já demos início a uma nova fase do projeto, dialogando com setores do governo mais
diretamente envolvidos nos temas estratégicos abordados no estudo. A ideia é
conhecer um pouco melhor os problemas trazidos, avaliar a oportunidade e a
viabilidade das propostas, fomentar discussões entre os órgãos de governo e elaborar
propostas que ataquem os problemas apontados, no curto e médio prazos."
Cinquenta entrevistas foram realizadas pela equipe da SAE entre outubro do ano
passado e janeiro de 2018 com profissionais que atuam em escritórios de advocacia,
gestoras de recursos, consultorias e instituições financeiras. Na sequência, os autores
do estudo elencaram os temas citados em pelo menos cinco dessas conversas. E os
agruparam em oito eixos: planejamento, estruturação e licitação, elaboração de
contratos, financiamento, execução, licenciamento socioambiental, regulação e, por
fim, ambiente institucional.
"Ao longo das conversas percebemos que muitas questões trazidas tinham um caráter
matricial. Eram desafios pontuais que, de certa forma, influenciavam ou
condicionavam outros desafios e vice-versa. Da mesma forma, percebemos que
possíveis soluções para um determinado ponto poderiam gerar soluções parciais para
outros pontos identificados, em uma espécie de efeito positivo de transbordamento",
explicou o secretário.

"Esse formato facilita a identificação de prioridades de ação e permitirá o planejamento
e a adoção de políticas coordenadas, simultâneas e estruturadas por parte da
administração pública."
Para a SAE, essas 32 recomendações resumem a percepção de riscos em relação ao
ambiente de negócios no Brasil e mapeiam onde se pode intensificar parcerias entre
os setores público e privado, aumentando assim o potencial de liberação dos recursos
do Orçamento para outros usos. Por outro lado, o relatório pondera que as sugestões
incluídas no texto não refletem o posicionamento da Presidência da República e
tampouco devem ser consideradas "caminhos ou soluções prontos".
Além da redução do impacto da variação cambial nos financiamentos, outras das
principais sugestões elencadas foram, por exemplo, aumentar a efetividade do
planejamento de longo prazo, melhorar a estruturação de projetos a serem licitados,
garantir um calendário de licitações mais adequado e previsível, diversificar as fontes
de financiamento para infraestrutura e aumentar a confiança do setor privado em
relação às contrapartidas do governo.
Ainda na área de crédito, os entrevistados recomendaram definir melhor o novo papel
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), reduzir o uso de
garantias corporativas nos financiamentos, desenvolver o mercado de seguro-garantia
e ampliar o uso das debêntures incentivadas.
As agências reguladoras também foram objeto do levantamento, com demandas por
maior estabilidade, o aumento da autonomia das agências e melhorias no processo de
elaboração de normas e na interação entre as agências reguladoras e órgãos de
controle. Os entrevistados também apontaram a necessidade de se ampliar o uso de
mecanismos alternativos de resolução de conflitos, assim como dar maior
previsibilidade e rapidez aos processos judiciais.
"Um projeto estratégico que não esteja focado na melhoria qualitativa do investimento
privado em projetos vitais de infraestrutura tende a atrasar a capacidade de
desenvolvimento nacional. Por isso, a iniciativa do estudo. Essa matéria é tratada
como um assunto de Estado", destacou o secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência.
BC: evolução do cenário e do balanço de risco prescreve manutenção da Selic
07/08/2018 – Fonte: Tribuna PR
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reafirmou nesta terça-feira,
7, na ata do encontro da semana passada, que os próximos passos da política
monetária continuarão dependendo da evolução da atividade econômica, do balanço
de riscos e das projeções e expectativas de inflação.
Esta ideia já constou no comunicado do encontro da semana passada do Copom,
quando a Selic (a taxa básica de juros) permaneceu em 6,50% ao ano. Foi o terceiro
encontro consecutivo em que a taxa foi mantida neste patamar. “Na avaliação do
Copom, a evolução do cenário básico e do balanço de riscos prescreve manutenção da
taxa Selic no nível vigente”, disse o colegiado na ata, ao tratar de sua decisão.
Ao se referir aos choques recentes sobre a inflação, provocados pela greve dos
caminhoneiros e pela alta do dólar ante o real, o colegiado afirmou que os efeitos
“estão se revelando temporários, mas é importante acompanhar ao longo do tempo o
cenário básico e seus riscos e avaliar o possível impacto mais perene de choques sobre
a inflação (isto é, seus efeitos secundários)”.
O Copom afirmou ainda que entende que “deve pautar sua atuação com foco na
evolução das projeções e expectativas de inflação, do seu balanço de riscos e da

atividade econômica”. “Choques que produzam ajustes de preços relativos devem ser
combatidos apenas no impacto secundário que poderão ter na inflação prospectiva”,
acrescentou o BC, em referência aos impactos trazidos pelo choque cambial recente.
Os efeitos secundários dizem respeito à propagação do choque a preços da economia
não diretamente afetados pelo choque.
“É por meio desses efeitos secundários que esses choques podem afetar as projeções
e expectativas de inflação e alterar o balanço de riscos”, disse o BC na ata. “Esses
efeitos podem ser mitigados pelo grau de ociosidade na economia e pelas expectativas
de inflação ancoradas nas metas. Portanto, não há relação mecânica entre choques
recentes e a política monetária.”
Em outro trecho da ata, o BC voltou a defender a continuidade do processo de reformas
e ajustes na economia brasileira, visto como “essencial para a manutenção da inflação
baixa no médio e longo prazos, para a queda da taxa de juros estrutural e para a
recuperação sustentável da economia”.
Ao mesmo tempo, o BC repetiu na ata uma ideia acrescentada no último comunicado
do Copom. Sem citar diretamente o debate eleitoral, a instituição alertou que “a
percepção de continuidade da agenda de reformas afeta as expectativas e projeções
macroeconômicas correntes”.
Além disso, como tem feito em suas comunicações oficiais nos últimos meses, o Copom
reiterou que a conjuntura econômica “prescreve política monetária estimulativa, ou
seja, com taxas de juros abaixo da taxa estrutural”.
De acordo com o BC, a decisão de manter a Selic em 6,50% ao ano na semana passada
“reflete seu cenário básico e balanço de riscos para a inflação prospectiva e é
compatível com a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante para a
condução da política monetária, que inclui o ano-calendário de 2019”.
BC eleva em ata do Copom projeção de reajuste de administrados em 2019
07/08/2018 – Fonte: Tribuna PR
O Banco Central manteve suas projeções para a alta dos preços administrados em
2018, mas ajustou as expectativas para 2019, conforme a ata do último encontro do
Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada nesta terça-feira, 7. Para este ano,
o índice calculado seguiu em 7,2% no cenário de mercado. No caso do próximo ano,
o porcentual foi de 4,6% para 4,8%. As estimativas anteriores constavam na ata do
encontro de junho do Copom.
No caso do cenário de referência, que utiliza como parâmetros câmbio constante a R$
3,75 e juros constantes a 6,50% ao ano, a projeção para a alta dos preços
administrados em 2018 seguiu em 7,4%. No caso de 2019, foi de 4,8% para 5,0%.
Na segunda-feira, o Relatório de Mercado Focus indicou que a estimativa para 2018
no mercado financeiro é de elevação de 7,00% dos administrados. Para 2019, a
expectativa está em 4,50%.
As projeções para os preços administrados ajudaram a formar a base para que o
colegiado mantivesse na semana passada a Selic (a taxa básica de juros) em 6,50%
ao ano. Foi o terceiro encontro consecutivo em que o colegiado não alterou a taxa
básica.
IPCA 2018
A ata indicou que a projeção para o IPCA de 2018 no cenário de referência está em
4,2%. Já a projeção para 2019 é de 4,1%.

Estes são os mesmos valores citados no comunicado que acompanhou a decisão do
colegiado, na semana passada, quando a Selic (a taxa básica de juros) foi mantida em
6,50% ao ano pela terceira vez consecutiva. Na ata do encontro anterior do Copom,
ocorrido em junho, as projeções do cenário de referência também estavam em 4,2%
para 2018 e 4,1% para 2019.
O BC formulou seu cenário de referência tendo como referência a Selic constante em
6,50% ao ano e uma taxa de câmbio de R$ 3,75. Este valor para o câmbio teve como
base a cotação média para a moeda americana observada nos cinco dias úteis
encerrados na sexta-feira anterior à reunião do Copom (27 de julho).
Na ata desta terça, o BC indicou ainda que a projeção para o IPCA de 2018 no cenário
de mercado está em 4,2%. A projeção para 2019 é de 3,8%. Estes também são os
mesmos valores citados no comunicado que acompanhou a decisão do colegiado, na
semana passada. O cenário de mercado utiliza como referência as projeções do
Relatório de Mercado Focus para a Selic e o câmbio. Na ata de junho, as projeções do
cenário de mercado estavam em 4,2% para 2018 e 3,7% para 2019.
Desde fevereiro do ano passado, o BC vinha dando maior ênfase ao cenário de
mercado, em detrimento do cenário de referência. Na época, o BC alegou que, como
a Selic estava em processo de baixa, o cenário com taxa constante perdia relevância.
Porém, a partir de maio deste ano, com a Selic estável, o cenário de referência voltou
a ganhar destaque nas comunicações do BC.
O centro da meta de inflação perseguida pela instituição este ano é de 4,5%, com
margem de tolerância de 1,5 ponto porcentual (inflação entre 3,0% e 6,0%). No caso
de 2019, a meta é de 4,25%, com margem de 1,5 ponto (taxa de 2,75% a 5,75%).
No Relatório de Mercado Focus publicado na segunda-feira, as instituições financeiras
projetaram inflação de 4,11% em 2018 e 4,10% em 2019.
Segundo agência Fitch, alta do dólar é maior ameaça para emergentes
07/08/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 06-08-2018)
A valorização do dólar representa a maior ameaça a mercados emergentes e pressiona
as notas de crédito desses países, disse nesta segunda-feira, 6, o chefe global de
ratings soberanos da Fitch Ratings, James McCormack. Em evento realizado pela
agência de classificação de risco na zona sul da capital paulista, McCormack comentou
que a depreciação cambial encarece o custo da dívida externa e costuma levar a uma
diminuição das reservas internacionais dos países em desenvolvimento.
Ele acrescentou que, com o dólar mais alto, as commodities, cotadas em moeda norteamericana, geralmente perdem valor. Ao mesmo tempo, observou, o impacto positivo
nas exportações não se comprova ao longo do tempo.
O diretor da Fitch adiantou que, se o dólar ficar mais forte, como prevê a agência de
classificação de risco, os ratings dos emergentes tendem a cair. Ele frisou, no entanto,
que sua avaliação recai sobre mercados emergentes em geral, não especificamente a
respeito do Brasil.
No início do mês, a Fitch manteve a perspectiva estável do rating soberano brasileiro,
o que indica manutenção da nota de crédito no curto prazo. Nesta segunda-feira,
McCormack ponderou, contudo, que o Brasil apresenta o maior risco político entre
países da América Latina.
Numa palestra sobre a economia global, McCormack traçou um cenário de dificuldades
para as economias emergentes no ano que vem, já que, pela primeira vez em mais de
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A consequência, afirmou, deve ser o enxugamento da liquidez nos mercados
emergentes. “O mercado de títulos será bem diferente do que o de anos recentes.”
Segundo ele, num ambiente de dólar forte, investidores não veem mercados
emergentes como a melhor alternativa de rendimento porque moedas fracas são, em
geral, associadas a mercados de títulos que vão mal.
O chefe global da Fitch disse ainda que a economia global crescerá mais de 3% tanto
neste ano quanto em 2019, mas não exibe mais crescimento sincronizado, dado que
vários países europeus estão crescendo menos de 2%.
Ao falar de seu cenário para os Estados Unidos, McCormack disse que a economia
norte-americana vai acelerar o crescimento em razão de um estimulo fiscal “enorme”.
Esse crescimento será acompanhado por mais déficit fiscal e inflação nos Estados
Unidos, fazendo com que o ritmo do aperto monetário do Federal Reserve esteja entre
os riscos no cenário de emergentes, junto com a guerra comercial do presidente
Donald Trump contra a China.
Na avaliação do diretor da Fitch, a preocupação, levantada pela inclinação para baixo
dos juros futuros norte-americanos, a respeito da possibilidade de uma recessão dos
Estados Unidos não se justifica. “A curva invertida [de rendimento dos títulos dos EUA]
tem correlação com períodos de recessão, mas não é a causa.”
Com câmbio favorável, exportador tem maior rentabilidade desde outubro de
2015
07/08/2018 – Fonte: Tribuna PR
A valorização do dólar – que permite ao exportador receber mais, em reais, pelos
produtos vendidos ao exterior – levou a rentabilidade das exportações brasileiras ao
maior patamar desde outubro de 2015.
Segundo índice mensal calculado pela Funcex, centro de estudos do comércio exterior,
a rentabilidade dos produtos embarcados para fora do País subiu 3,1% na passagem
de maio para junho. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a alta foi
ainda maior: 13,2%.
No acumulado do primeiro semestre, a rentabilidade das exportações brasileiras foi
7,2% superior à registrada nos seis primeiros meses de 2017. Os ganhos cambiais
vêm compensando aumentos no custo de produção não repassados ao preço dos
produtos embarcados.
Segundo a Funcex, o efeito cambial foi determinante na rentabilidade apurada em
junho porque, se fosse considerada apenas a diferença entre o preço das exportações
em dólares e o custo de produção, a margem seria 1,2% menor, na comparação com
o mesmo período do ano passado.
De 23 setores que conseguiram ganhar mais com exportações em relação a junho de
2017, 14 só tiveram aumento de rentabilidade porque o dólar se valorizou sobre o
real. Nos demais, os ganhos, além da ajuda do câmbio, vieram porque as empresas
conseguiram aumentar preços e/ou cortar custos.
No resultado que consolida todas as atividades, o índice de rentabilidade apurado pela
Funcex chegou a 94,5 no sexto mês deste ano. É a maior marca desde outubro de
2015, quando o índice foi de 95,9.

Indústria automotiva tem melhor mês de vendas desde 2015, diz Anfavea
07/08/2018 – Fonte: GS Notícias / Valor Econômico (publicado em 06-08-2018)
As vendas de veículos no país em julho deste ano aumentaram 17,7% em comparação
com o mesmo mês de 2017, num total de 217,5 mil unidades, o que revela a
continuidade da recuperação do setor automotivo. No acumulado do ano, foram
vendidos no mercado brasileiro 1,38 milhão de carros, comerciais leves, caminhões e
ônibus, aumento de 14,9% em relação aos mesmo período anterior.
Segundo o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores
(Anfavea), Antonio Megale, o resultado de vendas em julho revelou o melhor mês
desde 2015. “Isso mostra que estamos em recuperação”, destacou o executivo, que
divulga esta manhã o desempenho do setor. A média diária de licenciamentos ficou
em 9,8 mil unidades, o que é considerado satisfatório pela indústria.
A venda de caminhões em julho cresceu 45,3%, para um total de 6,59 mil unidades.
“Isso indica a volta da atividade no país”, destacou.
Para Megale, a retomada do mercado interno tem ajudado a elevar os volumes de
produção no setor. Em julho, a indústria automobilística manteve o ritmo de
crescimento da produção. Foram produzidos 245,8 mil veículos, o que representou um
aumento de 9,3% na comparação com igual período de 2017.
No acumulado do ano, foram produzidos 1,68 milhão de veículos, elevação de 13%.
No caso dos caminhões, a produção cresceu 35,4% no acumulado do ano na
comparação com os primeiros sete meses de 2017.
Mesmo em ano de eleição Congresso deve discutir Rota 2030, diz ministro
07/08/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 06-08-2018)
Mesmo num período eleitoral, o Rota 2030 – programa que define regras para a
fabricação dos automóveis produzidos e comercializados no Brasil nos próximos 15
anos – deverá ser discutido pelo Congresso, disse nesta segunda-feira, 6, o ministro
da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos Jorge.
“Acredito que sim, será discutido, porque é um programa que interessa a todos. Quer
seja ao Estado de São Paulo, que tem atividade industrial automotiva forte e
importante, como as regiões Sul e Nordeste, que têm essa discussão presente”, disse
o ministro, acrescentando que não tem visto falta de disposição por parte do
Congresso para analisar a medida, que é um programa de longo prazo que objetiva
investimentos tanto em pesquisa e desenvolvimento como em veículos mais seguros
e menos poluentes.
Argentina
Sobre a negociação da expansão do acordo automotivo com a Argentina, o ministro
Marcos Jorge reiterou que o acordo vigente que vai até 2020. Isso, na avaliação dele,
já confere previsibilidade ao setor no Brasil. Mas disse que as negociações estão sobre
a mesa para verificar quais são os limites de cada lado.
“A Argentina, obviamente, tem suas sensibilidades, acabou de passar por uma crise
importante e nós temos a preocupação por manter o equilíbrio entre as partes”, disse
o ministro.
Ele acrescentou que, da parte do Brasil, as negociações estão sendo tocadas de forma
muito serena, já que os dois países têm tempo adequado para verificar o que é melhor
para eles.

Anfavea vê boa perspectiva de Rota 2030 ser aprovado no Congresso em 120
dias
07/08/2018 – Fonte: DGABC (publicado em 06-08-2018)
O presidente da Anfavea, Antonio Megale, afirmou nesta sexta-feira, 6, que, apesar
do recesso parlamentar em julho e do início da campanha eleitoral em meados de
agosto, há "boas perspectivas" de o Rota 2030 ser aprovado no Congresso em 120
dias, prazo limite para que uma medida provisória seja apreciada pelos parlamentares.
"Temos muitos aliados no Congresso que entendem que o Brasil precisa de uma
política de desenvolvimento para o setor. Recebemos muito apoio, vários líderes se
mostraram parceiros. É claro que é preciso trabalhar nisso, mas temos boas
perspectivas de que o Rota seja transformado em lei dentro do prazo, e até
aperfeiçoado pelos parlamentares", disse, em coletiva de imprensa.
Nova política do governo de desenvolvimento do setor automotivo, o Rota 2030 foi
anunciado na quinta-feira, 5, em Brasília e concede benefícios fiscais às montadoras,
em torno de R$ 1,5 bilhão por ano. As empresas, para ter acesso aos incentivos, se
comprometem a investir R$ 5 bilhões em pesquisa e desenvolvimento no País. A
política foi feita para 15 anos.
Sem citar nomes, Megale comentou o conflito que ocorreu no governo durante a
elaboração do Rota 2030. Enquanto o Ministério da Fazenda relutava em dar incentivos
fiscais ao setor, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) ficou
ao lado das montadoras. "Acabou vencendo o lado que defende política industrial",
disse o executivo.
Megale afirmou também que a nova tabela do IPI para carros híbridos e elétricos,
prevista no Rota 2030, tem de respeitar uma noventena para entrar em vigor. Com
isso, deve passar a valer somente em novembro.
Além disso, o presidente da Anfavea disse que a meta de eficiência energética das
montadoras para 2022, que na quinta-feira em Brasília foi divulgada como sendo de
aumento de 11% no período, ainda não está decidida e poderá ser de 10% a 12%, a
depender da palavra final do governo na publicação do Rota 2030.
Acordo pode unificar normas e baratear produção de carros no Brasil e
Argentina
07/08/2018 – Fonte: GS Notícias/Valor Econômico
Em meio a tratativas sobre um eventual adiamento do livre comércio de automóveis
entre os dois países, que estava previsto para 2020 e pode ser postergado em mais
três anos, Brasil e Argentina estão muito perto de assinar um acordo de "convergência
regulatória" no setor.
A ideia é harmonizar normas em áreas como segurança veicular e emissões de gasesestufa. Com isso, espera-se queda de até 5% nos custos das linhas de produção das
montadoras destinadas às exportações de carros de um país para o outro.
Conforme explica o secretário de desenvolvimento e competitividade industrial do
Ministério da Indústria e Comércio Exterior (Mdic), Igor Calvet, a inexistência de um
padrão único de exigências regulatórias nos dois principais mercados sul-americanos
resulta em duplicidade desnecessária na fabricação de veículos.
"Há linhas de produção específicas para o mercado argentino no Brasil e para o
mercado brasileiro na Argentina. Poderia ser uma coisa só. A segregação dificulta

ganhos de escala", afirma Calvet. "Isso pode encarecer os custos de um carro em até
5%."
O texto-base de um provável acordo foi acertado na semana passada, em Buenos
Aires, em reunião do comitê automotivo Brasil-Argentina. A expectativa é de um
anúncio pelos ministros de ambos os países em setembro.
Órgãos como o Inmetro, o Denatran e o Ibama estão envolvidos nas discussões do
lado brasileiro. Primeiro, diz o secretário, deve haver uma harmonização nas regras
de segurança veicular. Em um segundo momento, a padronização de estenderá às
emissões de gases do efeito-estufa.
O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores
(Anfavea), Antonio Megale, considera importante a convergência regulatória. Para ele,
realmente é mais fácil iniciar esse processo pelas normas de segurança e depois seguir
para as emissões, que são mais complicadas. O executivo não fala em percentuais,
mas espera redução de custos. "A homologação de um carro no Brasil hoje custa em
torno de R$ 1 milhão. Imagina dobrar isso em cada veículo para aprová-lo em dois
países", afirma.
Praticamente todas as montadoras que produzem no Brasil têm fábrica na Argentina.
Para as matrizes dessas multinacionais, a distribuição das linhas entre os dois países
sempre levou em conta a estratégia de ganhar escala, facilitar o intercâmbio comercial
e aproveitar a capacidade produtiva conforme as oscilações econômicas de cada país.
Megale considera o adiamento do livre comércio automotivo consensual entre os dois
governos.
"Falta agora acertar como ficará o flex", observa. Hoje, para cada US$ 1,00 em carros
ou autopeças adquirido da Argentina, o Brasil pode vender até US$ 1,50 sem a
incidência da alíquota de 35% da tarifa externa comum para veículos importados de
fora do Mercosul. Normalmente, o país exporta mais automóveis para a Argentina do
que o contrário. Durante a crise no Brasil, porém, esse coeficiente se desequilibrou.
Segundo Megale, com a crise na Argentina e, ao mesmo tempo, uma recuperação do
mercado brasileiro, o flex começa, aos poucos, a ser menos desfavorável para o lado
argentino.
Segundo ele, no mês passado o flex ficou em US$ 1,3 exportado em carros e peças
pelo Brasil para cada US$ 1 importado da Argentina. A discussão agora gira em torno
do novo flex. "O governo brasileiro entende que 1,5 é baixo. A Argentina não
concorda."
Após ceder a caminhoneiros, SP recua e eleva ICMS do diesel
07/08/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Estado aumenta preço de referência do combustível para cálculo do tributo
Um dos primeiros estados a reduzir a carga tributária do óleo diesel após a paralisação
dos caminhoneiros, São Paulo voltou atrás e decidiu elevar o preço de referência para
o cálculo do ICMS sobre o combustível.
De acordo com o Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária), o estado
aumentou em R$ 0,269 por litro o valor, que é conhecido como PMPF (preço médio
ponderado final), sobre o qual incide a alíquota de ICMS.

O valor é revisto a cada 15 dias, de acordo com pesquisas sobre a variação dos preços
dos combustíveis nas bombas. Na primeira quinzena de junho, São Paulo cobrará ICMS
sobre R$ 3,275 por litro vendido pelas distribuidoras.
Ao reduzir o valor no fim de maio, o estado disse que estava contribuindo para o
esforço federal para baixar o preço do combustível. Agora, a Secretaria da Fazenda
alega que estava cobrando o imposto sobre um valor inferior ao verificado nos postos.
"O preço analisado pela ANP [Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis]
mostrou-se superior ao fixado pela Fazenda nos meses de junho e julho, indicando
que o desconto concedido na refinaria foi apenas refletido parcialmente no preço da
bomba", disse a secretaria estadual da Fazenda.
De fato, segundo a pesquisa da ANP, o preço médio do diesel em São Paulo era R$
3,256 por litro na semana passada.
Embora tenha caído R$ 0,55 desde que o PMPF foi reduzido, o preço médio no estado
não chegou perto dos R$ 3,006 sobre os quais a secretaria estadual cobrou ICMS nos
dois últimos meses.
"O tributo é de extrema importância para garantir a prestação de serviços aos cidadãos
paulistas", argumentou a secretaria de Fazenda, em nota enviada à Folha.
São Paulo cobra uma alíquota de 12% sobre o preço de referência, uma das mais
baixas do país.
Em maio deste ano, os combustíveis representaram 13,3% da arrecadação de ICMS
do estado, que somou R$ 11,4 bilhões, considerando todos os produtos.
Embora tenha tido, de longe, o maior aumento, São Paulo não foi o único estado a
aumentar o PMPF sobre o diesel na primeira quinzena de agosto.
Amazonas, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Paraíba também o fizeram, com
altas entre R$ 0,047 e R$ 0,119.
A redução da carga tributária estadual sobre o combustível era considerada
fundamental pelo governo federal para que o corte de R$ 0,46 por litro no preço do
combustível chegasse integralmente às bombas.
Na segunda quinzena de julho, 17 estados tinham preços de referência menores do
que os vigentes na primeira quinzena de maio --a paralisação foi iniciada no dia 21 e
interrompida duas semanas depois após acordo com o governo.
Os dados da ANP mostram, porém, que, na comparação com a semana anterior à
paralisação, o repasse às bombas não chegou a R$ 0,46 por litro em nenhum estado.
O mais próximo foi o Amapá, onde o preço do diesel caiu em média R$ 0,44 por litro
no período.
Na média nacional, o repasse desde a semana anterior à paralisação foi de R$ 0,224
por litro. Na semana passada, o preço médio nacional do diesel era R$ 3,371 por litro,
queda de 0,20% com relação à semana anterior.
Segundo a pesquisa semanal de preços da ANP, o preço médio do diesel tem se
mantido praticamente estável nas últimas quatro semanas, período em que teve queda
de apenas 0,50%, ou R$ 0,018 por litro.
Além do esforço tributário dos estados, o corte no preço do diesel conta com
orçamento R$ 13,6 bilhões do governo federal para serem gastos até o fim deste ano

--R$ 9,5 bilhões em subvenção a produtores e importadores do combustível e o
restante em corte no PIS/Cofins.
Maior fornecedora do combustível, a Petrobras informou na sexta-feira (3) que tem a
receber R$ 871 milhões referentes aos primeiros 30 dias de subvenção.
Os valores deveriam ter sido ressarcidos até 26 de julho, mas a ANP ainda não liberou
o pagamento.
O preço da gasolina, segundo a ANP, também vem registrando estabilidade nas
bombas. Na semana passada, o litro custou, em média no país, R$ 4,473, ou 0,35%
a menos do que na semana anterior.
Em quatro semanas, o preço da gasolina caiu 0,46%, ou R$ 0,021 por litro.
Produção de veículos tem queda de 4% na indústria nacional
07/08/2018 – Fonte: DGABC (publicado em 06-08-2018)

Foram 245,8 mil autos produzidos, contra 256,3 mil no último mês
A produção de veículos em julho teve queda de 4,1% em todo o país, de acordo com
dados divulgados pela Anfavea (Associação Nacional das Fabricantes de Veículos
Automotores). Foram 245,8 mil autos produzidos, contra 256,3 mil no último mês.
De acordo com o presidente da associação, Antonio Megale, a queda nas exportações
contribuiu para a redução. Isso se deve por conta da crise na Argentina, principal
parceiro do país. A queda nas exportações de autoveiculos foi de 20,9% em relação
ao mês de junho e de 21,7% em comparação com julho do ano passado.
Apesar disso, a expectativa é de que o setor cresça 11,9% em 2018. O Diário
acompanha a coletiva da Anfavea, que acontece agora no centro de São Paulo.
Venda de veículos em julho cresce 3,4% ante junho, diz Anfavea
07/08/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 06-08-2018)
A venda de veículos novos no Brasil alcançou 217,5 mil unidades em julho, alta de
3,4% em comparação com o volume registrado no mês anterior. Na avaliação contra
julho do ano passado, houve alta de 17%, revelam dados da Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), que representa as montadoras,
divulgados nesta segunda-feira, 6.
No acumulado do ano, o setor negociou 1,384 milhão de veículos, com alta de 14,5%
ante igual período de 2017.
Em relação aos estoques, os pátios das montadoras e das concessionárias terminaram
junho com 248,7 mil veículos à espera de um comprador.
O estoque é suficiente para 34 dias de venda, considerando o ritmo das vendas
registrado no mês passado. Um mês antes, o número de veículos encalhados era de
240,6 mil.

Segundo a Anfavea, o movimento reflete uma antecipação dos distribuidores a um
aumento sazonal da demanda no segundo semestre do ano. Para o setor, diz a
Anfavea, o ideal é que os estoques sustentem cerca de 30 dias de vendas.
Exportações
Segundo a Anfavea, as exportações em valores de veículos e máquinas agrícolas
somaram US$ 1,23 bilhão em junho, queda de 12,4% na comparação com igual mês
do ano passado, e recuo de 13,1% ante junho.
No sétimo mês do ano, foram exportadas 51,3 mil unidades, entre automóveis,
comerciais leves, caminhões e ônibus, baixa de 21,7% na comparação com julho do
ano passado e decréscimo de 20,9% em relação ao resultado de junho.
No acumulado de janeiro a julho, é verificado recuo de 2,8% sobre igual período de
2017, para 442,5 mil unidades.
Teste: Toyota Varis com motor 1.3 e câmbio CVT oferece desempenho e
conteúdo na medida certa
07/08/2018 – Fonte: GS Notícias /Bom Dia Brasil (publicado em 06-08-2018)

Novo Toyota Yaris hatch (Foto: Divulgação)
Apesar de existir no mercado externo há alguns anos, o Yaris é novidade total no
Brasil. Aliás, total, não! O ineditismo se restringe, basicamente, ao visual, visto que a
mecânica
e
os
diversos
itens
tecnológicos
e
funcionais
vêm
dos
irmãos Etios e Corolla, como, respectivamente, o motor e o câmbio da
configuração XL Plus Tech 1.3 CVT, de R$ 69.590, avaliada aqui
Impressões ao volante
O motor 1.3, que vem do hatch compacto, tem bloco e cabeçote de alumínio, 16
válvulas e alimentação bicombustível. Mas o pessoal da engenharia da Toyota teve
trabalho, sim, afinal, foram feitas melhorias no propulsor, extraindo mais potência.
Em números, o bloco desenvolve até 101 cv quando bebe etanol - são 6 cv
extras. Na prática isso não difere tanto, mesmo porque deve-se colocar nesta conta
outros dados como câmbio (aqui, o excelente CVT usado no Corolla), peso do carro,
torque, entre outros números.
Por falar em torque, a Toyota divulga que o Yaris desenvolve 12,9 mkgf, porém, a
tardios 4.000 giros (números com etanol no tanque, de 45 litros), o que contribui para
o comprometimento do desempenho em ladeiras íngremes e ultrapassagens, por
exemplo. Nestas situações, consequentemente, o motor grita, gerando certo incômodo
para os ocupantes. Afinal, ele é 145 quilos mais ‘gordo’ que o Etios.

Toyota Yaris (Foto: Divulgação)

Com suspensões 1,3 centímetro mais alta que o modelo vendido lá fora, o Yaris
nacional (feito na planta de Sorocaba, interior de São Paulo) tem conjunto McPherson
na dianteira, e eixo de torção, atrás. Seu comportamento é bastante parecido ao do
restante da família, ficando na medida (nem molenga demais, nem extremamente
rígida). Ponto para o modelo, que nasceu justamente com essa proposta de prezar
conforto e baixo consumo ao invés de desempenho.
Custo-benefício
Por quase R$ 70 mil, o Yaris XL Plus Tech não vem com o teto solar oferecido nas
configurações topo de linha - o único modelo da categoria, aliás, a ter o respectivo
item de série.
No mais, vem com mimos como ar-condicionado automático e digital, chave presencial
(motor é acionado por meio de botão no painel) e central multimídia com tela de 7
polegadas. E a tecnologia melhorou o conjunto em relação aos modelos anteriores da
Toyota. Aquele touch screen de péssima qualidade ficou para trás. Evoluiu. Todavia, o
sistema de entretenimento ainda peca por não disponibilizar, por exemplo, o GPS de
série. Nesse caso, é necessário baixar o programa do navegador no celular e pareá-lo
ao veículo, situação não muito cômoda e que já é evitada, inclusive, em modelos mais
baratos de outras montadoras.
Mesmo pecando em alguns quesitos, como o abuso de plástico no acabamento, o Yaris
é bastante interessante. É simples. Fácil e gostoso de guiar. Além disso, vem desde a
configuração básica com comando elétrico para vidros e travas, controle de
estabilidade e de tração, assistente de partida em rampa, faróis com regulagem
elétrica e acendimento automático (porém, as lâmpadas são halógenas) e rodas de
liga leve com 15 polegadas.
Cabe salientar que a lista ainda conta com direção eletroassistida progressiva, faróis
de neblina, volante multifuncional, computador de bordo, retrovisor interno
eletrocrômico e um generoso porta-malas com capacidade para 310 litros de bagagem.
Vale a compra?
Sim. Apesar de ser um carro sem histórico no Brasil, a confiabilidade da marca e a
sacada em emprestar componentes do bem-sucedido Corolla, rendem boas referências
ao Yaris, que tem ótimo espaço interno e desempenho dentro da média. Economia
com combustível e preço de revisão (R$ 2.914,44 até os 60 mil km) também promete
fisgar o consumidor da categoria.
Ficha técnica
Motor: Dianteiro, transversal, Dual VVT-i DOHC de 16 válvulas, flex
Cilindrada: 1.329 cm³
Potência: 94 cv (gasolina)/101 cv (etanol) a 5.600 rpm
Torque: 12,5 kgfm (gasolina)/12,9 kgfm (etanol) a 4.000 rpm
Transmissão: Automático do tipo CVT, tração dianteira
Direção: Eletroassistida progressiva
Suspensão: Independente McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira
Freios: Discos ventilados na dianteira e a tambor na traseira, ABS
Pneus: 185/60 R15
Dimensões: Comprimento 4,15 metros; Largura 1,73 m; Altura 1,49 m; Entre-eixos
2,55 m
Tanque de combustível: 45 litros
Peso: 1.110 kg
Porta-malas: 310 litros

Venda de máquinas muda a chave para o positivo
07/08/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 06-08-2018)

Acumulado até julho anota 24,6 mil unidades e alta de 2,4% sobre iguais meses do
ano passado
A venda interna de máquinas agrícolas e rodoviárias trocou, enfim, a queda pelo
crescimento. No acumulado do ano foram vendidas 24,6 mil unidades, volume 2,4%
mais alto que o anotado no mesmo período do ano passado. Um mês atrás, a
comparação interanual ainda mostrava queda de 2,3%, apesar da expectativa de
colheita da segunda melhor safra no País. Os números foram divulgados pela
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).
“Crescemos 4 pontos porcentuais em um mês e caminhamos para
nossa projeção de alta de 7% no acumulado do ano”, recorda o
presidente da Anfavea, Antonio Megale.
A associação dos fabricantes prevê a venda de 45,4 mil máquinas até o fim do ano.
Os tratores de rodas respondem pelo maior volume de vendas, 20,5 mil unidades e
uma pequena queda de 1,1% ante os mesmos sete meses do ano passado. As
colheitadeiras vêm a seguir, 2,5 mil máquinas em sete meses e alta de 18% na
comparação interanual.
O maior crescimento, 79,6%, foi anotado pelos tratores de esteiras. Mas o volume
total é bem pequeno, menos de 300 unidades no ano: “Muitas vezes são compras por
prefeituras para pequenas obras de infraestrutura”, afirma o vice-presidente da
Anfavea, Alfredo Miguel Neto.
EXPORTAÇÕES
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As máquinas enviadas ao exterior até julho somaram 7,4 mil unidades, anotando leve
alta de 2% sobre iguais meses de 2017. Já em valor essas vendas externas resultaram
em mais de US$ 2 bilhões e aumento de 37,8%. O resultado não foi melhor porque a
exportação de tratores de rodas (cujo principal destino é a Argentina) encolheu. Ao
todo o Brasil embarcou 3,6 mil unidades, 21,2% a menos que em iguais meses de
2017.
A produção total somou 33,6 mil máquinas e discreta alta de 1,1%. O destaque vai
para as colheitadeiras de grãos, segundo maior segmento em volume. O Brasil montou
nestes sete meses 3,4 mil unidades, 16,9% a mais no confronto interanual.
Caminhões têm o melhor mês desde janeiro de 2015
07/08/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 06-08-2018)
Acumulado do ano anota alta próxima a 50%; pesados ainda puxam a fila

A venda de caminhões no Brasil alcançou em julho seu melhor resultado desde

janeiro de 2015. Este foi também o melhor julho desde o ano de 2014. Ao todo
foram licenciadas 6,6 mil unidades, 15,6% a mais que em junho.

O acumulado do ano teve 38,6 mil caminhões emplacados, com acréscimo de 48,6%
sobre os mesmos sete meses do ano passado. Os números foram divulgados pela
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).
O maior crescimento ainda ocorre entre caminhões pesados, em que as 17,1 mil
unidades licenciadas resultaram em alta de 87,3% sobre os mesmos meses do ano
passado.
“Este é um resultado que nos anima porque aumento de venda de
caminhões indica melhora na economia”, recorda o presidente da
Anfavea, Antonio Megale.
É preciso ressaltar que as vendas ainda se concentram nos modelos maiores e mais
potentes. O mercado de caminhões pequenos se mantém acanhado. O segmento
semileve (com PBT entre 3,5 e 6 toneladas) somou no acumulado do ano apenas 2,1
mil unidades (alta de 13,7%) e o semileve registrou 6,6 mil (alta de 9,1%).
“São caminhões utilizados na distribuição urbana, em que as vendas dependem de
uma resposta maior da sociedade. Temos de lembrar que o desemprego ainda é alto”,
afirma o vice-presidente da Anfavea, Luiz Carlos Moraes.
EXPORTAÇÕES PARAM DE CRESCER
Em julho o Brasil exportou 2.148 caminhões. O volume foi 13,4% menor que o de
junho e ficou 22% abaixo do mês de julho do ano passado. No acumulado do ano os
embarques somaram 16,5 mil caminhões, apenas 0,6% acima do registrado em iguais
meses do ano passado. No acumulado até junho as exportações ainda anotavam alta
de 5,1%, mas a retração do mercado externo já havia levado a Anfavea a rever para
baixo suas projeções um mês atrás.
“A alta nas taxas de juros na Argentina dificulta muito as compras a
prazo. Na nossa região, quando um está bem o outro vai mal. Somente
um Mercosul forte poderá aumentar nosso potencial mundial”, afirma
Megale.
A produção de caminhões no mês de julho foi de 8,8 mil unidades, anotando leve alta
de 1,7% sobre junho. “Ficou dentro do que esperávamos”, afirma Moraes. No
acumulado do ano as montadoras instaladas no Brasil fabricaram 58,4 mil unidades,
revelando alta de 35,4% sobre iguais meses de 2017.
ÔNIBUS TAMBÉM ACELERAM EM JULHO
No mês de julho os emplacamentos de ônibus somaram 1,8 mil unidades e cresceram
mais de 100% sobre junho. Contudo, no acumulado do ano o setor ainda patina com
apenas 7,4 mil unidades. Na comparação com iguais meses do fraco 2017 a alta é de
20,8%. A recuperação interna do setor deve ocorrer somente a partir de 2019, com a
renovação de grandes frotas urbanas como a da cidade de São Paulo.

As exportações de ônibus no acumulado até julho totalizam 5,2 mil unidades e alta de
7,9% sobre os mesmos meses do ano passado. “O mercado externo para ônibus é
menos volátil que o dos caminhões. Chile e Peru são grandes destinos e os fabricantes
têm fechado bons negócios com a África”, recorda Moraes.
A produção no acumulado do ano foi de 17,8 mil ônibus, resultando em acréscimo de
45,2%. Os modelos urbanos responderam por 75% de todas as unidades fabricadas
no País.
Exportações de veículos freiam crescimento
07/08/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 06-08-2018)
Após meses consecutivos em alta, as exportações de veículos frearam seu
crescimento e diminuíram os volumes após o fechamento de julho. Dados divulgados
na segunda-feira, 6, pela Anfavea, apontam que os embarques recuaram quase 3%
no acumulado de sete meses, considerando a soma de leves e pesados, que foi de
430,3 mil unidades contra as 442,5 mil enviadas a outros mercados em iguais meses
do ano passado. Somente em julho, com volume de 51,3 mil, a queda foi de 20,9%
na comparação com junho e o total também é menor sobre julho de 2017, retração
de 21,7%.

A entidade que reúne os fabricantes indica que a quebra do fluxo positivo é reflexo da
queda nas vendas internas dos dois principais mercados de exportação do setor, a
Argentina e o México: os dois respondem por 81% da exportação brasileira de veículos,
sendo 75% para o mercado argentino e 6% para o mexicano.
Ambos os países passam por situações adversas: por um lado, a Argentina caiu numa
crise repentina ao enfrentar forte depreciação de sua moeda frente ao dólar, o que fez
com que o governo reagisse, elevando os juros em mais de 40%. Por outro lado, o
México acaba de passar por eleições presidenciais e ainda enfrenta embates sobre as
incertezas do futuro de seu acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Nos dois
cenários, as situações afetaram fortemente a confiança e a economia local.
“Na Argentina, o câmbio e a taxa de juros têm pressionado os preços
e elevou os custos dos financiamentos. Para se ter uma ideia, o
volume de vendas passou de 84 mil unidades em junho para 65 mil
em julho, foram 20 mil veículos a menos só no mercado argentino”,
argumenta o presidente da Anfavea, Antonio Megale.
Durante a apresentação do balanço do setor em São Paulo, o executivo lembrou que
após o fechamento do primeiro semestre, a Anfavea revisou as projeções para o ano
e reduziu as expectativas para as exportações. Se antes, as montadoras esperavam
superar o recorde do ano passado, que encerrou com 766 mil veículos exportados,
com volume em torno de 800 mil unidades, agora, o setor espera repetir o
desempenho de 2017 e alcançar as mesmas 766 mil unidades vendidas a outros
mercados. O motivo da revisão: Argentina e México, que já davam sinais de retração:
só neste ano, a desvalorização cambial chega a 49% no país vizinho, enquanto a taxa
está em 5% no México e em 20% no Brasil.

“A previsão é de estabilidade [para o ano], mas é realmente um risco. As exportações
estavam em alta, contribuindo muito para a produção local. Nossa posição é de
cautela, já baixamos a projeção em 34 mil veículos. Há possibilidades de a Argentina
superar essas questões, mas sabemos que os mercados da região [América Latina]
são voláteis, pode haver reversão tanto positiva quanto negativa. Estamos atentos
para ver se vai precisar de outra avaliação [novas projeções]”, disse Megale.
O presidente da Anfavea indica que além do Brasil, que vem recuperando os volumes
de vendas após a crise dos caminhoneiros, outros mercados da região estão indo bem,
como o Chile, que responde por 6% das exportações brasileiras de veículos. Com cerca
de 17 milhões de habitantes, o país vem consumindo o equivalente a dois terços do
volume de vendas anuais de veículos da Argentina, que é quase três vezes maior em
termos de população, em torno de 45 milhões de habitantes.
Ele lembra que no início deste ano, a Anfavea previa um mercado argentino bastante
forte, com mais de 900 mil unidades vendidas, uma projeção mais otimista que as
próprias fabricantes alocadas na Argentina. Ao que tudo indica, este cenário já ficou
para trás.

