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Bate Papo Jurídico: Rescisão do Contrato de Trabalho
10/08/2018 – Fonte: SINDIMETAL/PR

Novos Projetos de Lei - Núcleo de Assuntos Legislativos - nº 25. Ano XIV. 09
de agosto de 2018
10/08/2018 – Fonte: FIEP (publicado em 09-08-2018)
Confira nessa edição os novos projetos de lei apresentados na Assembleia Legislativa
do Estado do Paraná.
Para acessar a íntegra, CLIQUE AQUI.
ÍNDICE
NOVOS PROJETOS DE LEI ESTADUAL
INFRAESTRUTURA SOCIAL
EDUCAÇÃO

Anulação e arquivamento das sindicâncias de processos referentes as ocupações das
escolas públicas estaduais no ano de 2016
PL 349/2018 de autoria do Deputado Tadeu Veneri (PT)
SAÚDE
Institui a semana estadual de conscientização e orientação sobre a anemia falciforme
PL 397/2018 de autoria do Felipe Francischini (SD)
PREVIDÊNCIA SOCIAL
Plano de custeio próprio de Previdência Social do Estado do Paraná
PL 402/2018 de autoria do Poder Executivo
INFRAESTRUTURA
ENERGIA
Aprova a construção dos empreendimentos hidrelétricos e de geração de energia
PL 403/2018 de autoria do Poder Executivo
QUESTÕES INSTITUCIONAIS
Alteração da Constituição Estadual sobre as competências privativas da Assembleia
Legislativa para a convocação de agentes públicos na prestação de informações para
o Poder Legislativo
PEC 4/2018 de autoria dos deputados Paulo Litro (PSDB), Tião Medeiros (PTB), Tercílio
Turini (PPS), Requião Filho (MDB), Péricles De Mello (PT), Recalcatti (PSD), Nelson
Luersen (PDT), Ademir Bier (PSD), Claudio Palozi (PSC), Elio Rusch (DEM), Marcio
Nunes (PSD), Evandro Araújo (PSC), Anibelli Neto (MDB), Reichembach (PSC),
Professor Lemos (PT), Miss. Ricardo Arruda (PSL), Ratinho Junior (PSD), Felipe
Francischini (PSL)
Alteração dos dispositivos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Paraná
que dispõe sobre a Comissão de Revisão e Consolidação Legislativa
PR 8/2018 de autoria dos deputados Tião Medeiros (PTB); Bernardo Carli (PSDB);
Tiago Amaral (PSB); Pedro Lupion (DEM)
Segundo trimestre foi pior para a indústria do que os primeiros três meses
do ano, afirma CNI
10/08/2018 – Fonte: CNI (publicado em 09-08-2018)
Fato Econômico mostra que a recuperação registrada em junho foi
insuficiente para repor perdas com a greve dos caminhoneiros. Incertezas
sobre eleições e tabela do frete prejudicam retomada da atividade
Mesmo com os dados positivos registrados em junho, a indústria brasileira não
conseguiu repor as perdas com a greve dos caminhoneiros, que ocorreu no fim de

maio. “A recuperação não levou a indústria para o ponto onde estava antes da
paralisação”, alerta o Fato Econômico, elaborado pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI). “É preciso ter cautela com os dados que mostram a recuperação de
junho. Na verdade, não há motivos para comemorações”, afirma o gerente-executivo
de Política Econômica da CNI, Flávio Castelo Branco.
O Fato Econômico mostra que, na comparação com abril, mês anterior à greve, a
maioria dos indicadores da indústria em junho são negativos. Na série com ajuste
sazonal, o emprego teve queda de 0,3%, as horas trabalhadas na produção caíram
0,5%, a massa salarial recuou 1,8%, o rendimento médio do trabalhador diminuiu
2%.
O nível de utilização da capacidade instalada caiu 1,4 ponto percentual. Nesta base de
comparação, só o faturamento aumentou 5,4%, mostra a pesquisa Indicadores
Industriais, da CNI. A produção da indústria de transformação, calculada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), cresceu apenas 0,2% em junho na
comparação com abril, destaca o Fato Econômico.
Mesmo assim, destaca a publicação, a indústria teve um segundo trimestre pior do
que o primeiro trimestre. Veja no gráfico o desempenho do setor nos últimos três
trimestres:

CONFIANÇA BAIXA - Os dados, avalia Castelo Branco, confirmam que a greve dos
caminhoneiros agravou o quadro de incertezas que já vinha dificultando o aumento do
ritmo de expansão da atividade.
“Hoje, além da insegurança sobre o quadro eleitoral, há incertezas sobre as medidas
adotadas para resolver a paralisação dos transportes. Ainda não há uma solução
jurídica para o tabelamento mínimo dos fretes”, afirma Castelo Branco. “A confiança
de empresários e consumidores continua baixa, o que dificulta os investimentos e o
consumo. Isso impede uma recuperação mais forte da economia.”
O Fato Econômico destaca que, mesmo com a reação registrada em julho, o Índice
Nacional de Expectativa do Consumidor (INEC) continua 5,7% abaixo média histórica.
O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) está em 50,2 pontos,
praticamente em cima da linha divisória dos 50 pontos, que separa a confiança da
falta de confiança. “Uma razão para a queda na confiança do empresário está na
questão do frete mínimo, ainda não equacionada do ponto de vista judicial.
Com a aprovação da lei, a adoção do frete mínimo implica não apenas em aumento
de custos para as empresas – e para o preço dos produtos – mas induz incertezas e
dificuldades operacionais que afetam negativamente as expectativas dos agentes
produtivos”, afirma a publicação.

Foi diante das dificuldades de recuperação da atividade, da baixa confiança de
empresários e consumidores e das incertezas no cenário interno, que a CNI revisou
para baixo a previsão sobre o desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) Industrial.
Conforme o Informe Conjuntural do segundo trimestre, o PIB Industrial deverá crescer
1,8% neste ano, menos do que os 3% previstos no início de 2018, destaca o Fato
Econômico.
SAIBA MAIS - Faça o download do Fato Econômico no Portal da Indústria.
FATO ECONÔMICO
10/08/2018 – Fonte: CNI (publicado em 09-08-2018)
Clique na imagem e abre o documento

Indústria do Paraná lidera crescimento nacional com expansão de 28,4% em
junho
10/08/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado em 09-08-2018)

(Foto: Arnaldo Alves/AEN)
As maiores altas foram no Paraná (28,4%), Mato Grosso (25,6%), Goiás (20,8%), Rio
Grande do Sul (17,0%), Santa Catarina (16,8%), São Paulo (14,8%) e Pernambuco
(13,5%).
Os demais locais com índices positivos foram a Região Nordeste (12,3%), Bahia
(11,6%), Minas Gerais (7,1%), Ceará (6,8%), Pará (2,8%) e Rio de Janeiro (2,2%).
Já as duas quedas de junho foram no Espírito Santo (-2,0%) e no Amazonas (-1,1).

Ainda na série com ajuste sazonal, o índice de média móvel trimestral (0,5%) foi
positivo em 11 dos 15 locais pesquisados, com destaque para Paraná (2,6%),
Pernambuco (2,2%), Região Nordeste (1,9%) e Pará (1,4%). As quedas mais intensas
foram no Amazonas (-3,0%), Mato Grosso (-1,1%) e Espírito Santo (-1,0%).
Na comparação com igual mês de 2017, o setor industrial cresceu em 11 dos 15 locais
pesquisados. As maiores altas ocorreram no Pará (13,3%), impulsionada pelas
indústrias extrativas (minérios de ferro em bruto ou beneficiados); em Pernambuco
(10,0%), com aumento dos produtos alimentícios, produtos de metal, produtos de
minerais não metálicos e máquinas, aparelhos e materiais elétricos; no Paraná (9,7%),
com alta de veículos automotores, reboques e carrocerias e coque, produtos derivados
do petróleo e biocombustíveis; e na Bahia (9,0%), com destaque para veículos
automotores, reboques e carrocerias e metalurgia.
A Região Nordeste (6,6%), Amazonas (4,2%) e São Paulo (4,0%) também registraram
taxas positivas acima da média nacional (3,5%), enquanto Santa Catarina (3,5%), Rio
de Janeiro (2,2%), Rio Grande do Sul (1,1%) e Minas Gerais (0,4%) completaram os
locais com alta na produção.
O Espírito Santo (-7,3%) apontou a maior queda, pressionado pelo comportamento
negativo das indústrias extrativas, de produtos de minerais não metálicos e de
produtos alimentícios. Ceará (-3,6%), Goiás (-2,1%) e Mato Grosso (-0,1%) também
tiveram taxas negativas na comparação com junho de 2017.
No segundo trimestre de 2018, houve redução do ritmo da produção industrial em dez
dos 15 locais pesquisados, com destaque para Amazonas, que passou de 24,3% no
primeiro trimestre para 7,2% no segundo, Ceará (de 3,6% para -2,9%), Goiás (de 0,5% para -5,0%), Pará (de 9,3% para 6,6%), Santa Catarina (de 4,9% para 3,0%),
Bahia (de 1,3% para -0,5%) e Mato Grosso (de 0,6% para -0,9%). Pernambuco (de
1,2% para 6,0%), Paraná (de -1,3% para 3,1%) e Minas Gerais (de -2,9% para 0,8%) tiveram os maiores ganhos entre os dois períodos.
No acumulado no ano, frente a igual período do ano anterior, houve crescimento em
dez dos 15 locais pesquisados, com destaque para o Amazonas (15,6%). Pará (7,9%),
São Paulo (4,8%), Santa Catarina (3,9%), Pernambuco (3,4%) e Rio de Janeiro
(3,4%) também registraram altas acima da média nacional (2,3%), enquanto Paraná
(1,0%), Bahia (0,4%), Rio Grande do Sul (0,3%) e Ceará (0,3%) completaram o
conjunto com resultados positivos. Nesses locais, o maior dinamismo foi
particularmente influenciado por fatores relacionados à expansão na fabricação de
bens de capital, de bens intermediários, de bens de consumo duráveis e de bens de
consumo semi e não duráveis.
Espírito Santo (-5,5%) e Goiás (-3,2%) tiveram as quedas mais intensas no índice
acumulado no ano. O primeiro foi pressionado, principalmente, pelo comportamento
negativo das atividades de produtos de minerais não metálicos, indústrias extrativas
e celulose, papel e produtos de papel, e o segundo pelos produtos alimentícios. Minas
Gerais (-1,7%), Região Nordeste (-0,3%) e Mato Grosso (-0,2%) também tiveram
quedas.
No acumulado nos últimos 12 meses, acompanhando o movimento da
indústria nacional
(de 3,0% em maio para 3,2% em junho), 12 dos 15 locais pesquisados cresceram,
mas somente oito aumentaram o dinamismo na comparação com maio. Bahia (de
0,2% para 1,8%), Região Nordeste (de -0,6% para 0,3%), Pernambuco (de -0,3%
para 0,6%), Paraná (de 2,1% para 2,8%) e Pará (de 9,4% para 9,9%) tiveram os
maiores ganhos de ritmo entre maio e junho de 2018, enquanto Espírito Santo (de 1,9% para -3,3%) e Ceará (de 3,0% para 2,3%) registraram as principais perdas.

Alta de 14,8% na produção industrial em SP em junho ante maio é a maior
da série
10/08/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 09-08-2018)
A recuperação da indústria em junho, após o tombo provocado pela greve dos
caminhoneiros no fim de maio, levou a produção industrial de São Paulo a registrar
recorde. A alta de 14,8% em junho ante maio foi a maior da série histórica da Pesquisa
Industrial Mensal – Produção Física Regional, do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), iniciada em 2002.
Segundo Bernardo Almeida, analista da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física
Regional, as altas registradas no Paraná (28,4%), em Mato Grosso (25,6%), em Goiás
(20,8%), no Rio Grande do Sul (17,0%) e em Santa Catarina (16,8%) também foram
recordes na série histórica.
A única série que não foi na série iniciada em 2002 é a da produção industrial de Mato
Grosso, incluída na pesquisa do IBGE em 2012.
Para Almeida, a recuperação da paralisação dos caminhoneiros foi o grande destaque
de junho – é difícil separar outros fatores que possam explicar as altas recordes fora
desse contexto. Alguns Estados tiveram altas mais intensas por terem seus parques
industriais concentrados nas atividades que mais sofreram em maio e,
consequentemente, mais se recuperaram em junho, como é o caso das indústrias
automotiva e de alimentos.
“O Paraná tem uma indústria automotiva muito influente, assim como a alimentícia”,
afirmou Almeida. No caso de Mato Grosso, a indústria alimentícia, especialmente o
processamento de carne bovina, é o destaque.
Na contramão, o fato de o Amazonas ter registrado queda de 1,1% na produção
industrial em junho ante maio já era esperado, informou o analista do IBGE.
Por causa da produção de TVs na Zona Franca de Manaus, houve forte crescimento da
produção industrial local no início do ano, de olho na alta de demanda provocada pela
Copa do Mundo de futebol. Esse comportamento sazonal é comum nos anos da maior
competição esportiva do mundo, disse Almeida.
Recuperação da atividade não foi suficiente para repor perdas com greve, diz
CNI
10/08/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 09-08-2018)
A atividade industrial de junho mostra uma recuperação, mas ainda não suficiente
para repor as perdas com a greve dos caminhoneiros, prejudicando o resultado do
trimestre para a indústria. A avaliação consta do Fato Econômico, elaborado pela
Confederação Nacional da Indústria (CNI).
Segundo o documento, a recuperação não levou a indústria para o ponto onde estava
antes da paralisação. A entidade avalia que as incertezas sobre as eleições e a tabela
do frete prejudicam a retomada da atividade.
“É preciso ter cautela com os dados que mostram a recuperação de junho. Na verdade,
não há motivos para comemorações”, afirma o gerente-executivo de Política
Econômica da CNI, Flávio Castelo Branco.
O Fato Econômico mostra que, em comparação com abril, mês anterior à greve dos
caminhoneiros, a maioria dos indicadores da indústria em junho são negativos. Na
série com ajuste sazonal, o emprego teve queda de 0,3%, as horas trabalhadas na

produção caíram 0,5%, a massa salarial recuou 1,8%, o rendimento médio do
trabalhador diminuiu 2%. O nível de utilização da capacidade instalada caiu 1,4 ponto
porcentual.
Os Indicadores Industriais mostram que, nesta base de comparação, só o faturamento
aumentou 5,4%. Apesar disso, a indústria teve o segundo trimestre do ano pior do
que os primeiros três meses do ano.
Os dados de desempenho da indústria confirmam, segundo a CNI, que a greve dos
caminhoneiros agravou o quadro de incertezas que já vinha dificultando o aumento do
ritmo de expansão da atividade.
“Hoje, além da insegurança sobre o quadro eleitoral, há incertezas sobre as medidas
adotadas para resolver a paralisação dos transportes. Ainda não há uma solução
jurídica para o tabelamento mínimo dos fretes”, afirma Castelo Branco.
Apesar de sancionada pelo presidente Michel Temer, a MP do frete ainda gera uma
discussão grande no campo jurídico. A própria CNI tem uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no Supremo Tribunal Federal (STF) questionando o
tabelamento do frete.
“Todas as discussões feitas mostram extrema dificuldade de montar tecnicamente uma
tabela, dadas as peculiaridades da economia brasileira, a dimensão do País, os modais
de transporte, tipo de fretes. Tudo isso gera uma incerteza muito grande para as
empresas”, afirma Castelo Branco.
Confiança
O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) cresceu 0,6 ponto porcentual
em julho, após queda recorde de 5,9% registrada no mês anterior. Apesar disso, o
índice está em 50,2 pontos, praticamente em cima da linha divisória de 50 pontos,
que separa a confiança da falta de confiança.
“A confiança de empresários e consumidores continua baixa, o que dificulta os
investimentos e o consumo. Isso impede uma recuperação mais forte da economia”,
afirma Castelo Branco.
Segundo ele, as incertezas decorrentes do ano eleitoral são exacerbadas pelas
incertezas em relação ao tabelamento do frete.
Ele lembra ainda que o cenário atual do País é de certa dificuldade de avançar em
questões críticas, como outras pautas importantes que tramitam no Congresso
Nacional do setor elétrico, por exemplo, que têm implicações nas decisões de
investimento.
“Gradativamente vai piorando esse cenário de incerteza. Se ao menos tivesse um
quadro mais claro em relação às eleições, mas há pouco estímulo no momento ao
investimento e às decisões de longo prazo. Isso gera uma desaceleração no ritmo de
crescimento”, afirma.
Ele lembra ainda que o cenário externo também mudou, com acirramento das tensões
comerciais entre grandes economias.
A CNI já revisou a previsão de desempenho do PIB industrial.
Conforme o Informe Conjuntural do segundo trimestre, o PIB industrial deverá crescer
1,8% neste ano, ante os 3% previstos no início de 2018.

Dia do Basta: Curitiba terá protestos de sindicatos e paralisações nesta sexta
10/08/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 09-08-2018)
Algumas categorias também planejam protestos à parte e até paralisações,
que podem afetar o funcionamento de serviços

JONATHAN CAMPOS/Gazeta do Povo/Arquivo
Sindicatos organizam um ato em Curitiba em defesa dos direitos dos trabalhadores,
na manhã desta sexta-feira (10). O Dia do Basta integra um movimento nacional –
convocado pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) –, que tem diversas queixas,
entre as quais o desemprego, os baixos salários no país e as reformas.
O ato ocorre às 11h, em frente à Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), na
Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico. Algumas categorias também planejam
protestos à parte e até paralisações, que podem afetar o funcionamento de serviços.
Um dos sindicatos que promete paralisar os serviços é o dos Bancários de Curitiba e
Região Metropolitana. A categoria fará paralisações parciais em algumas agências da
capital, o que pode causar o fechamento nesta sexta ou ao menos atraso na abertura.
Além das questões citadas acima, a Associação dos Professores da Universidade
Federal do Paraná (Apufpr) e outros sindicatos ligados à educação, por exemplo,
também levarão para o ato pautas como Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
Reforma do Ensino Médio e o projeto da Escola Sem Partido, questões para as quais
são críticos.
Metalúrgicos da Grande Curitiba realizam protestos pela aposentadoria e
defesa dos direitos trabalhistas
10/08/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado em 09-08-2018)
Os protestos fazem parte do Dia do Basta, uma mobilização nacional das Centrais
Sindicais

(Foto: Divulgação/Agência Confraria)
Nesta sexta-feira (10), cerca de 20 mil Metalúrgicos da Grande Curitiba, filiados à
Força Sindical do Paraná, participarão dos protestos do Dia do Basta. Uma luta nacional
em defesa dos Empregos, da Aposentadoria e dos Direitos Trabalhistas.
Participarão do protesto nas portas de fábricas trabalhadores das principais empresas
da região, como Renault, Volvo, Bosch, WHB, Brafer, Furukawa, entre outras. Desde
a madrugada desta sexta-feira, o Sindicato estará nas portas de fábrica liderando as

assembleias contra os desmandos do atual governo, responsável por deixar mais de
60 milhões de brasileiros desempregados.
Dia do Basta
Diversas categorias de trabalhadores se unem nesta sexta-feira (10) para o Dia do
Basta, uma mobilização nacional das Centrais Sindicais. Mobilizações serão realizadas
em dezenas de cidades do país, em fábricas, ruas e praças. Ainda pela manhã os
petroleiros realizam manifestação em frente à Repar, em Araucária, a partir das 7h.
Um grande ato político está marcado para as 11 horas em Frente ao Prédio da FIEP,
na Avenida Cândido de Abreu, com professores, bancários e outras categorias.
O Dia do Basta é uma manifestação contra o desemprego, contra a Reforma
trabalhista, que precariza os empregos, em defesa da democracia e contra a
perseguição política, contra os altos preços dos combustíveis e o gás de cozinha,
e contra a reforma da previdência, que será retomada após as eleições.
Bancários rejeitam proposta de reajuste dos bancos e preparam ato em
Curitiba na sexta
10/08/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado em 09-08-2018)

Na noite de quarta-feira, 08 de agosto, a categoria bancária rejeitou a proposta de
reajuste salarial apresentada pela Fenaban, representação patronal dos banqueiros,
ao Comando Nacional dos Bancários na última reunião de negociação, realizada dia
07.
As assembleias dos trabalhadores bancários do Paraná, realizadas pelos sindicatos de
Curitiba, Londrina, Guarapuava, Arapoti, Campo Mourão, Umuarama, Cornélio
Procópio, Apucarana, Paranavaí e Toledo também deliberaram sobre as atividades de
mobilização para a próxima sexta-feira, 10 de agosto, Dia do Basta contra os
retrocessos e corte de investimentos convocado pelas centrais sindicais.
Em Curitiba, um ato reune as diversas categorias cutistas de trabalhadores em frente
à sede da FIEP, federação patronal das indústrias, na Av. Cândido de Abreu, no Centro
Cívico, às 11h. Mais cedo, os petroleiros realizam manifestação em frente à Repar, em
Araucária, a partir das 7h. Os bancários deliberaram em assembleia participar das
mobilizações.
Nas regionais do Vida Bancária, haverá panfletagem em Londrina e retardo de abertura
das agências bancárias em Apucarana e Cornélio Procópio. Já os sindicatos da regional
Pactu realizam paralisação nos mesmos moldes nas cidades de Paranavaí,
Guarapuava, Umuarama e Campo Mourão.
Com lucro expressivo em 2018, de R$ 20,3 bilhões nos três primeiros meses do ano
juntando as cinco maiores instituições financeiras do país, os banqueiros ofereceram
somente reposição da inflação para verbas salariais, benefícios e participação nos
lucros. Isso significa que o lucro aumentou 18,7% no comparativo com 2017, mas o
repasse pretendido aos trabalhadores seria equivalente a uma projeção de 3,9%, para
a data-base em 01 de setembro.

Estrangeiro diz que investe no Brasil desde que Bolsonaro não seja eleito
10/08/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado em 09-08-2018)
Investidores estrangeiros mantêm interesse em colocar dinheiro no Brasil, para a
economia real. Eles têm recebido bem os projetos apresentados por fundos de
participações locais que estão captando recursos para investir em empresas que
precisam crescer ou melhorar seus balanços após a recessão.
No entanto, estão condicionando o envio do dinheiro a um cenário eleitoral mais claro.
Mais precisamente, disseram para alguns estruturadores desses fundos que, se o
candidato do PSL, Jair Bolsonaro, for o novo presidente do Brasil, não fecharão
negócio.
Eles alegam dificuldades de prever como seria um governo Bolsonaro, considerado
"nacionalista". Como o investimento nesses fundos de participações é de longo prazo,
preferem esperar para ver.
"Alguns podem até dizer que Bolsonaro é um nacionalista. Mas sabem que eu sou um
liberal e que ele me apoia", afirma Paulo Guedes, coordenador econômico da
campanha do candidato do PSL.
Guedes afirma que tem recebido "centenas de pedidos" de reuniões de parte de
investidores estrangeiros.
"O que eles me dizem é diferente. Falam que não investem hoje no Brasil em razão
da corrupção na política e da estagnação na economia", diz.
O economista diz ainda que os estrangeiros "saem entusiasmados" das conversas,
depois de ouvirem que o país, num eventual governo Bolsonaro, perseguirá a
economia de mercado.
Guerra comercial vai desacelerar as exportações, diz OMC
10/08/2018 – Fonte: Tribuna PR
O comércio mundial começa a sentir os efeitos negativos das medidas protecionistas
impostas pela guerra comercial iniciada pelo governo de Donald Trump. Dados
publicados na quinta-feira, 9, pela Organização Mundial do Comércio (OMC) apontam
que o fluxo de exportação vai sofrer uma desaceleração nos próximos meses e, para
a entidade, a tensão política é o principal problema.
Essa é a primeira vez que a OMC apresenta dados concretos, desde que americanos e
chineses passaram a impor sanções, elevar tarifas e recorrer ao protecionismo.
No quarto trimestre de 2017, a expansão do comércio havia sido de 1,1%. Mas, nos
três primeiros meses de 2018, o crescimento foi de apenas 0,2%. A OMC não traz uma
previsão de quanto seria a taxa de crescimento ou a queda no segundo semestre. Mas
admite: “a expansão comercial deve desacelerar ainda mais no terceiro trimestre de
2018”.
Para medir a tendência do comércio, a OMC criou um indicador que coleta dados de
exportação, carga e outros índices setoriais considerados como pilares da economia
mundial.
Uma taxa de 100 pontos significa estagnação do crescimento do comércio. Para o
terceiro trimestre do ano, o resultado apontou 100,3 pontos, o que significa uma
expansão insignificante. No trimestre passado, foi 101,8.

Em 2017, a expansão do comércio internacional em volume foi de 4,7% e em valores
atingiu US$ 17 trilhões, o melhor desde 2011. Para 2018, a previsão original é de que
cresça 4,4%; e em 2019, 4,0%. Para o diretor da OMC, Roberto Azevêdo, os dados
mostram uma “forte escalada no uso de medidas restritivas nos últimos seis meses”.
Impostômetro chega a R$ 1,4 tri
10/08/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 09-08-2018)
O Impostômetro, que mede a arrecadação em todo o país, atingiu a marca de R$
1,418 bilhão. O relógio instalado pela Associação Comercial de São Paulo no centro da
capital apontava às 17h40 desta quinta-feira, 9, exatamente um trilhão e 418 bilhões
de reais arrecadados ao longo de 2018.
Com esse montante, segundo cálculos da Associação, daria para comprar 1400
veículos Porsche Panamera ou 3.900 BMW ou 3 bilhões de cestas básicas. Poderia
render, ainda, 10 salários mínimos durante 12 milhões de anos, ou juros de R$ 274,5
milhões por dia, ou, ainda, R$ 11,4 milhões a hora.
Em maio, quando o Impostômetro alcançou R$ 900 bilhões, a Associação Comercial
de São Paulo destacou que “o valor equivale, ou é superior, ao PIB de países como
Finlândia, Chile, Hungria, Portugal, Qatar, Angola, Bolívia, República Checa, Equador
e Grécia”.
Segundo a Associação, o montante representa o total de impostos, taxas e
contribuições pagas pelos brasileiros desde o início do ano nos três níveis de governo,
municipal, estadual e federal.
O Impostômetro foi implantado em 2005 pela Associação ‘para conscientizar o cidadão
sobre a alta carga tributária e incentivá-lo a cobrar os governos por serviços públicos
de qualidade’.
Está localizado na sede da Associação, na Rua Boa Vista, centro da capital paulista.
No portal do Impostômetro é possível visualizar valores arrecadados por período,
estado, município e categoria, além de acessar outras informações.
De acordo com dados do Impostômetro, o brasileiro trabalha 153 dias por ano para
pagar impostos.
Correção: Vendas do varejo caem 0,3% em junho ante maio, diz IBGE
10/08/2018 – Fonte: Tribuna PR
A matéria enviada anteriormente continha erros no texto e no título. As vendas no
varejo caíram 0,3% em junho ante maio, em vez de subirem, como constou. Segue a
nota com as correções:
As vendas do comércio varejista caíram 0,3% em junho ante maio, na série com ajuste
sazonal, informou nesta sexta-feira, 10, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).
O resultado veio abaixo da mediana das previsões do mercado financeiro, que indicava
uma alta de 0,05%. O resultado veio dentro do intervalo das estimativas dos analistas
ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde uma queda de 0,80% a
avanço de 2,50%.
Na comparação com junho de 2017, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram
alta de 1,5% em junho de 2018. Nesse confronto, o resultado veio abaixo da mediana

e logo acima do piso das estimativas. As projeções iam de uma alta de 1,00% a 6,50%,
com mediana positiva de 2,30%.
As vendas do varejo restrito acumularam crescimento de 2,9% no ano. No acumulado
em 12 meses, houve avanço de 3,6%.
Quanto ao varejo ampliado, que inclui as atividades de material de construção e de
veículos, as vendas subiram 2,5% em junho ante maio, na série com ajuste sazonal.
O resultado veio dentro do intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pelo
Projeções Broadcast, que esperavam um avanço entre 0,10% a 3,90%, com mediana
positiva de 2,20%.
Na comparação com junho de 2017, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado tiveram
alta de 3,7% em junho de 2018. Nesse confronto, as projeções variavam de um
crescimento de 1,60% a 5,80%, com mediana positiva de 3,40%.
As vendas do comércio varejista ampliado acumularam alta de 5,8% no ano. Em 12
meses, o resultado foi de avanço de 6,7%.
IGP-M da 1ª prévia de agosto fica em 0,70%
10/08/2018 – Fonte: Tribuna PR
O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) subiu 0,70% na primeira prévia de agosto,
após ter aumentado 0,41% na primeira prévia de julho. A informação foi divulgada
nesta sexta-feira, 10, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Com o resultado, o índice acumulou alta de 6,66% no ano e avanço de 8,89% em 12
meses.
A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem a primeira
prévia do IGP-M de agosto.
O IPA-M, que representa os preços no atacado, aumentou 1,03%, ante um avanço de
0,34% na primeira prévia de julho.
O IPC-M, que corresponde à inflação no varejo, apresentou recuo de 0,07% na prévia
de agosto, depois de uma alta de 0,39% em igual leitura de julho.
á o INCC-M, que mensura o custo da construção, teve aumento de 0,41% na primeira
prévia de agosto, depois do aumento de 0,91% na primeira prévia de julho.
O IGP-M é usado para reajuste de contratos de aluguel. O período de coleta de preços
para cálculo do índice foi de 21 a 31 de julho. No dado fechado do mês de julho, o
IGP-M subiu 0,51%.
Dólar sobe 1% e retoma o patamar de R$ 3,80
10/08/2018 – Fonte: DCI
O dólar subiu 1% ontem, e atingiu seu maior valor em três semanas, cotado a R$
3,8017 no mercado à vista. A alta ocorreu em meio ao volume de negócios reduzido
e foi conduzida por fatores externos e principalmente internos.
Lá fora, a moeda americana avançou ante moedas emergentes e fortes. Por aqui, a
expectativa pelo primeiro debate de presidenciáveis na TV, e por esse motivo retraiu
importante parcela de investidores, que preferiram aguardar mais informações antes
de definir posições.

"Já ingressamos naquele período em que o mercado se torna muito sensível a debates
e pesquisas eleitorais. Com os investidores super cautelosos, as operações são
defensivas, de 'tiro curto'", disse Hideaki Iha, operador de câmbio da Fair Corretora.
Segundo Iha, o desempenho do candidato tucano nos debates e pesquisas eleitorais
é o que pode definir o patamar do dólar nas próximas semanas.

"O mercado já precificou a notícia mais importante até agora, que foi o apoio do
Centrão a Alckmin, e não a Ciro Gomes (PDT). Se Alckmin não vingar, certamente o
dólar vai buscar novos patamares", afirmou o operador.
Para José Faria Junior, diretor da Wagner Investimentos, a alta da moeda ainda pode
ser considerada um processo normal de correção, devido ao esperado aumento da
volatilidade no mercado. Ele alerta, no entanto, para o risco de a cotação romper a
região de R$ 3,80 e acelerar em direção ao intervalo entre R$ 3,85 e R$ 3,90.
Na máxima de ontem, o dólar à vista chegou aos R$ 3,8201 (+1,49%). No mercado
futuro, o contrato para setembro chegou à máxima de R$ 3,8330 (+1,36%).
Segundo analistas, a importância do debate na TV é relacionada principalmente ao
grande número de eleitores indecisos ou dispostos a não votar em nenhum candidato.
A partir da exposição das campanhas na TV, a expectativa é para ver como se
comporta essa parcela de eleitores. Por isso, as pesquisas eleitorais ganham mais
importância a partir de agora. Para hoje, sexta-feira, é esperada nova pesquisa de
intenção de voto, com eleitores de São Paulo.
No mercado internacional, a alta do dólar foi influenciada por uma série de fatores. Na
Europa, a cautela do Banco Central Europeu (BCE) quanto aos atritos comerciais
envolvendo os Estados Unidos depreciaram o euro. Entre os emergentes, o dólar
atingiu nova máxima histórica ante a lira turca, ainda devido às tensões geopolíticas
entre a Turquia e os EUA, que impuseram sanções contra autoridades do país euroasiático. Com o resultado, o dólar à vista passa a contabilizar alta de 2,53% na semana
e 1,23% no mês.
Efeito de balanços
O Ibovespa encerrou a sessão de negócios ontem em baixa de 0,48%, aos 78 767,99
pontos com giro de R$ 10,13 bilhões.
De fato, contribuíram para a depreciação do índice, a queda das ações da Suzano, que
veio com prejuízo acima do previsto e ainda os papéis de Cosan e da Braskem que
também foram influenciados por balanços mais fracos.
Limitou a queda o desempenho das ações de Banco do Brasil ON (2,97%), por conta
de um resultado considerado muito positivo, e a influência neutra de Wall Street.
De acordo com especialistas em renda variável, a tensão com as eleições sempre
existe, mas os ativos estão sofrendo um pouco mais por causa de alguns resultados
que vieram negativos.

Seis lições do maior bilionário do Brasil
10/08/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo

Michael Viriato
Nesta quinta-feira, tive o privilégio em participar de painel no Insper com os
investidores Jorge Paulo Lemann e Claudio Haddad. O debate foi mediado pelo
professor Fernando Schüler e organizado pelo Infinance, que é uma organização
estudantil do Insper focada no desenvolvimento dos alunos para o mercado financeiro.
Segundo a Forbes, Lemann é classificado como o homem mais rico do Brasil e ocupa
a vigésima nona posição no ranking mundial de bilionários, com uma fortuna de quase
US$30 bilhões. Seu reconhecimento remonta do famoso banco de investimentos, o
Garantia, e se estende pelos diversos negócios que possui, como a Ambev e sua
sociedade com Warren Buffet na Kraft Heinz.
O painel foi uma verdadeira aula sobre os passos para a construção de uma carreira
de sucesso e formação de riqueza. E, dentre todas as lições, destaco seis.
Você não precisa inventar
Muitos investidores dispendem grande energia na criação e desenvolvimento de nova
tecnologia. Entretanto, acabam aprendendo, com seu próprio prejuízo, que o produto
ou serviço não atende ao que os consumidores desejam. Lemann destaca que o foco
no atendimento às demandas dos consumidores tem sido um dos elementos chave do
sucesso de seus empreendimentos.
Tanto Haddad quanto Lemann lembram que tecnologias comprovadas, que atendem
consumidores mundo afora, poderiam ser adaptadas para a realidade brasileira. Para
isso, empreendedores poderiam buscar internacionalmente estas novas tecnologias,
nos seus respectivos centros de excelência.
O fato de uma inovação ser bem-sucedida pelo mundo não garante o sucesso no Brasil,
mas aumentaria as chances destes empreendedores.
Visão otimista
Aqueles que desejam empreender devem ter visão otimista. Os palestrantes entendem
a situação econômica do país, mas ressaltam a evolução que ocorreu ao longo dos
anos, desde que iniciaram seus negócios.
Para exemplificar a importância dessa atitude, Lemann lembra de quando iniciou o
Garantia. Naquele momento, ele sofreu dois reveses: o mercado de ações despencou
mais de 50% e uma importante associação com um grande parceiro internacional, que
daria suporte à instituição, foi frustrada. Mesmo assim, transformaram aquele
empreendimento no banco de investimentos mais reconhecido do país.
Horizonte de longo prazo
Investidores bem-sucedidos tomam decisões avaliando suas consequências no longo
prazo. Os brasileiros se acostumaram a acompanhar e investir com horizonte de curto
prazo. Essa prática resulta em menores retornos. Tomar decisões apenas olhando para
o curto prazo leva a vender quando deveria estar comprando e vice-versa.

Conhecimento
A tentação de seguir investimentos e empreendimentos populares é quase irresistível.
A recente escalada do Bitcoin e sua queda de mais de 60% exemplifica ao que estão
sujeitos investidores sem conhecimento.
O bilionário acredita que uma das maiores lições que o investidor deve seguir é investir
apenas naquilo que conhece e tomar cuidado quando investir baseado apenas em
expectativas.
Potencial
Lemann reforça que é necessário avaliar a capacidade de evolução do negócio. Os
investidores devem buscar negócios com alto potencial de resultado e crescimento.
Planejamento
Ambos palestrantes ressaltam que é importante planejar o empreendimento antes de
investir. Entretanto, Haddad salienta que é necessário realizar não só o planejamento
do cenário base, mas planejar o que fazer se esse cenário não se concretizar e
mecanismos de separação de sociedades.
Um fator importante no sucesso das carreiras de Lemann e Haddad foi o estudo. Eles
se empenharam em suas formações acadêmicas e demonstraram que continuam
aprendendo até hoje.
GM fecha acordo com rede de hospitais para atendimento de seus
empregados
10/08/2018 – Fonte: EM.com

A General Motors decidiu acabar com os intermediários na área da saúde (foto:
Reprodução Internet)
São Paulo – Em mais uma medida para atacar os custos fora de controle de um sistema
de saúde ineficiente, a General Motors decidiu, em sua cidade natal, cortar o
intermediário. A montadora fechou acordo direto com uma rede de seis hospitais de
Detroit e região para atender seus empregados, eliminando assim as seguradoras do
processo.
A GM engrossa fila ainda restrita, mas crescente, de empresas que vêm adotando essa
modalidade de benefício de saúde nos Estados Unidos. Ao fechar acordo direto com
uma rede de atendimento, elas conseguem negociar preços melhores e metas de custo
e qualidade.
No modelo tradicional, com convênios mediados pelas seguradoras, os empregadores
ficam no escuro sobre os custos envolvidos nos cuidados com os pacientes – e os
hospitais são remunerados pelo volume de atendimentos e serviços prestados, o que
cria um incentivo perverso ao desperdício.
O acordo da GM com o Henry Ford Health System cobre de tudo, de consultas médicas
a procedimentos cirúrgicos. Como parte de um contrato de cinco anos, a rede de
hospitais terá metas de qualidade e custo que envolvem a obrigação de marcação de
consultas para o mesmo dia ou o dia seguinte (a depender da especialidade), redução
de internações e melhora no controle de pressão alta dos pacientes.

Os empregados da montadora poderão optar por outras modalidades de benefício,
mas o convênio com o Henry Ford deve resultar em custo de US$ 300 a US$ 900
menor por ano do que a segunda opção mais em conta, de acordo com a companhia.
Nos Estados Unidos, os empregados arcam com parte do benefício de saúde.
O presidente do Henry Ford, Wright L. Lassiter III, disse ao jornal The Wall Street
Journal que a parceria é um desafio, mas reconheceu que o setor precisa se afastar
dos modelos que premiam o volume dos serviços médicos.
“Teremos que entregar menos das coisas que tradicionalmente geram mais receita”,
afirmou. Apesar disso, a escala potencial, com o acordo, promete fechar as contas: 24
mil funcionários, – de um total de 180 mil empregados da GM no mundo – são elegíveis
ao benefício.
Num setor complexo e regulado, eliminar a seguradora não é uma opção trivial; e, por
enquanto, tem sido uma opção de empresas com milhares de empregados
concentrados em regiões específicas. No caso da GM, a eliminação não é total, mas a
parceria é bem mais restrita: a Blue Cross vai ajudar no processamento e avaliação
de pedidos médicos.
A Intel começou a fazer contratos diretos com provedoras de serviços médicos em
2013 e hoje adota esse modelo em cinco mercados. O resultado são custos 17%
menores que nos planos tradicionais. A Boeing também adotou o modelo em 2015 e
hoje o aplica em quatro localidades.
Outras empresas, como Walmart e JetBlue, têm parceria mais restrita, para cirurgias
complexas – como de coluna, coração e bariátrica – por meio de uma rede chamada
Employers Centers of Excellence Network (ECN), que ajuda os empregadores a
identificar provedores de serviço de qualidade e negociar os pagamentos.
Apesar da complexidade dos acordos diretos, cada vez mais empresas pensam em
adotá-los. Uma pesquisa recente feita pela National Business Group on Health com
grandes empregadores nos Estados Unidos mostra que 11% deles pretendem adotar
algum tipo de modelo nessa linha, contra apenas 3% no ano passado.
O movimento da GM é apenas uma das inúmeras iniciativas para tentar conter a
disparada com os custos médicos que aflige pacientes, seguradoras e empregadores
em todo o mundo.No começo do ano, JP Morgan, Berkshire Hathaway e a Amazon
anunciaram a criação de uma empresa independente, sem fins lucrativos, para seus
empregados nos Estados Unidos.
Há pouco mais de um mês, as companhias contrataram o CEO da JV Atul Gawande,
um cirurgião que dá aula em Harvard e é crítico ferrenho da ineficiência do sistema de
saúde. Uma frase atribuída a um antigo CEO da GM diz que “o que é bom para a
General Motors é bom para os Estados Unidos.” Os resultados da iniciativa em Detroit
mostrarão se a frase é verdadeira.
Especialista alerta empresas sobre pontos de atenção ainda em 2018
10/08/2018 – Fonte: Contábeis.com (publicado em 09-08-2018)
Especialista alerta empresas sobre pontos de atenção ainda em 2018
As empresas devem administrar as possíveis alterações fiscais e tributárias, entendo
e projetando o impacto das mesmas nos seus negócios, afirma Jorge Bahia. As
empresas necessitam se preparar para atender alterações relacionadas às legislações:
fiscal, tributária, trabalhista e outras com impactos ainda para o segundo semestre de
2018, afirma o Consultor Empresarial e CEO do Grupo Bahia Associados, Jorge Bahia.

Principalmente no que se refere ao atendimento de controles sistêmicos ou
informatizados que essas alterações e adaptações requerem.

Segundo Jorge Bahia, há necessidade de atenção quanto a impactos da reforma
trabalhista até que tenhamos a formação de uma jurisprudência concreta sobre os
temas recentemente alterados. “Não podemos dar menor importância a implantação
do eSocial que é item fundamental para o bom funcionamento e aplicabilidade do SPED
– Sistema Público de Escrituração Digital. ”, ressalta o consultor.
Destaque também para a utilização do REINF, que é o módulo da Escrituração Fiscal
Digital do SPED, voltado ao controle de retenções e outras informações que objetiva
controlar e disponibilizar informações de retenções de tributos que não ocorram via
folha de pagamento.
Outros pontos de atenção destacados são: abordagens relacionadas a possibilidade de
reoneração da folha de pagamento, ou a volta de tributação da folha de pagamento
pelo INSS do empregador com aplicação de alíquota de 20% sobre o total dessa folha,
teremos como item de fundamental importância para as empresas a decisão sobre a
partir de quando teremos os impactos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS
e da Cofins, assim como decisões que tratem do mesmo tema mas com relação a
outros tributos que, como o ICMS, compõem essa base de cálculo.
As empresas devem estar alertas para as recentes decisões do CARF – Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, sobre o tratamento a ser dado para a diferenciação
de benefícios concedidos a colaboradores da empresa, para algumas companhias
teremos a necessidade de controles relacionados ao bloco K (controle da produção e
dos estoques) do SPED Fiscal, quanto a Nota Fiscal Eletrônica haverá o ajuste de layout
para disponibilização de mais dados de controles hoje conhecida como NFe 4.0.
Há necessidade de ficarmos de olho nos benefícios fiscais estaduais relacionados ao
ICMS para que os mesmos atendam as disposições da Lei Complementar 160/2017 e
recente Convênio ICMS 190/2017 quanto a ocorrer competentes ratificações dos
mesmos e as empresas não serem prejudicadas, alterações no SIMPLES Nacional,
entre outras, quando a composição das faixas de alíquotas de tributação, devem ser
observadas pelas empresas que usufruem desse enquadramento especial de
tributação.
Alterações no ISS quanto a novos serviços passíveis de tributação pelos Municípios
necessitam de acompanhamento das empresas que tem essa tributação. Com relação
a ECF (antiga Declaração de Imposto de Renda das Empresas), no que se aplica ao
bloco W (declaração país a país) as empresas devem acompanhar as formalizações de
acordos entre autoridades fiscais do Brasil e de outros países, pois a não formalização
deles pode trazer a responsabilidade da informação do bloco W para a empresa local.
Finalmente temos a possibilidade de implantação de mais uma minirreforma tributária
cujo foco das alterações será o PIS e a Cofins que na proposta original seria aplicada
ao setor de serviços, e as informações recentes indicam que, agora, os setores
impactados serão a indústria e o comércio.
Importante na análise dos tópicos acima mencionados é trazê-los as atividades do dia
a dia e as realidades das empresas em total condição de atendimentos a normas de

compliance no que se aplica as questões que essas alterações se aplicam. Muitas
dessas alterações mudam inclusive tópicos relacionado a governança das empresas, a
chamada governança corporativa.
O montante da nossa carga tributária e a sua complexidade, por si só, já exigem das
empresas investimentos, seja em tecnologia, seja em capacitação, seja em processos
de revisões para a eliminação de possíveis contingências.
As empresas devem administrar esse universo de possíveis alterações fiscais e
tributárias com a sua complexidade, entendo e projetando o impacto das mesmas nos
seus negócios, alterando ou adaptando orçamentos, planejamentos, e mesmo no
plano de negócios não se descuidando de disponibilizar as informações necessárias
aos órgãos fiscalizadores de suas atividades em busca de eliminar contingências que
possam impactar resultados futuros.
Tabelamento de frete fere o livre mercado e abre precedente, diz Abiove
10/08/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 09-08-2018)
A Associação Brasileira das indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) disse que a sanção
da lei 13.703/18, que estabelece a política de frete mínimo para o transporte
rodoviário de cargas, é “um retrocesso a políticas abandonadas pelo País nos anos
1990”.
A lei foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. “Uma medida
anticompetição, que fere o livre mercado, pilar central da Constituição Brasileira, ter
se tornado lei é um contrassenso de grandes proporções e um grave precedente para
o País”, disse a associação em nota.
A Abiove enfatiza que o tabelamento do preço do transporte de mercadorias é um
problema para toda a sociedade brasileira. “Os primeiros cálculos apontam que o
tabelamento acarreta alta de custos da ordem de R$ 73,9 bilhões sobre o conjunto da
economia, valor superior ao investimento anual do País em infraestrutura”, reforçou.
A associação assinalou ainda que o tabelamento do frete provocará elevação na
inflação (cerca de 0,92 ponto porcentual) neste ano e reduzirá a massa salarial real
em R$ 20,7 bilhões, com efeitos o PIB e as exportações.
A Abiove informou estar buscando no Poder Judiciário, em especial junto ao Supremo
Tribunal Federal (STF), manifestação rápida para solução “desse grave problema –
uma lei contra a ordem constitucional -, impedindo que a sociedade brasileira pague
o preço do desgoverno, a economia encolha ainda mais e o retrocesso se perpetue”.
Em SP, etanol continua mais vantajoso que gasolina na bomba, diz Fipe
10/08/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 09-08-2018)
A relação entre os preços do etanol e gasolina permaneceu abaixo de 70% pela 15ª
semana consecutiva na capital paulista, conforme dados da Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas (Fipe).
Na primeira semana de agosto, essa marca ficou em 60,77%, número inferior aos
68,47% em igual período de 2017. Mas é maior que o visto no fim de julho, de 59,85%.
Para especialistas, o uso do etanol é vantajoso quando tem o seu preço representa
menos de 70% do valor da gasolina. A vantagem é calculada considerando que o poder
calorífico do etanol é de 70% do poder do combustível fóssil. Com a relação entre 70%
e 70,5%, é considerada indiferente a utilização de gasolina ou etanol.

No Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a taxa de inflação na cidade de
São Paulo, os preços do etanol tiveram queda de 6,63% na primeira quadrissemana
de agosto, últimos 30 dias terminados na terça. No fim de julho, haviam cedido 6,24%.
Já os da gasolina caíram 1,31% ante recuo de 1,72%.
Com isso, o grupo Transportes no IPC teve retração de 0,33% para -0,34%. O IPC da
Fipe, por sua vez, acelerou o ritmo de alta para 0,37% após 0,23% no encerramento
do mês passado.
Produção de motos sobe 34,7% em julho, diz Abraciclo
10/08/2018 – Fonte: G1 (publicado em 09-08-2018)
Com 96.277 unidades feitas, alta é na comparação com mesmo mês de 2017. Em
relação a junho, produção cresceu 92,1%.

A produção de motos no Brasil subiu 34,7% em julho, com 96.277 motos feitas, informou a
associação das fabricantes, a Abraciclo. O desempenho foi em comparação ao mesmo período
do ano passado, que teve 71.482 unidades produzidas. Em relação ao mês de junho, quando
50.118 motos foram montadas no país, o crescimento foi de 92,1%.
Já no acumulado dos sete meses, saíram das linhas de produção 590.961 motos, alta de
19,3% sobre o mesmo período do ano passado (495.232 unidades).
De acordo com a entidade, fatores como a ampliação da oferta de crédito e maior participação
do consórcio estão sendo fundamentais para bons resultados.
O desempenho baixo em junho ocorreu devido aos reflexos da greve dos caminhoneiros, no
final de maio.
Exportações em baixa
Em julho foram exportadas 5.229 motocicletas fabricadas no Brasil, o que representa queda
de 37,6% sobre o mesmo mês do ano passado, que alcançou 8.380 motos.
Na comparação com junho, com 4.404 unidades, houve alta de 18,7%. Com relação ao
desempenho no acumulado dos sete meses, foram exportadas 46.259 motocicletas, aumento
de 13,4% sobre as 40.797 unidades registradas no mesmo período do ano passado. Os
principais destinos neste período foram, pela ordem, a Argentina, Estados Unidos e Colômbia.
Autopeças atingem déficit de US$ 3,2 bi no 1º semestre
10/08/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 09-08-2018)
A balança comercial de autopeças atingiu no acumulado até junho US$ 3,2 bilhões
de déficit. O valor é 21,7% mais alto que o registrado no primeiro semestre do ano
passado. As exportações no período cresceram 13,5% e somaram US$ 3,9 bilhões,
mas as compras do exterior avançaram 17,1%, atingindo US$ 7,1 bilhões.
A China permanece como maior fornecedor de componentes automotivos ao Brasil e
encerrou o semestre com US$ 885,3 milhões em vendas. Sozinha ela respondeu por
12,5% de todas as autopeças adquiridas pelo Brasil do exterior.

Permanecem na segunda e terceira posições a Alemanha (US$ 883,6 milhões, 11,7%
de participação) e os Estados Unidos (US$ 791,8 milhões, 11,2% do total importado).
Dos 20 maiores fornecedores, somente Coreia do Sul e França registraram queda em
suas vendas ao Brasil.
Do lado oposto, a Argentina permanece como principal comprador dos componentes
brasileiros, apesar da crise interna. Para lá foram o Brasil enviou US$ 1,16 bilhão em
autopeças, 11,3% a mais que na primeira metade do ano passado. O país vizinho
respondeu por quase um terço (exatos 29,9%) de todas as autopeças exportadas pelo
Brasil.
Os Estados Unidos são o segundo maior destino, mas o total exportado para lá (US$
682,6 milhões) é pouco mais que a metade do que vai para a Argentina.
Fras-le assina acordo para comprar a Fremax/Jofund
10/08/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 09-08-2018)

Linha de produtos da Fremax vão complementar portfólio da Fras-le
/08/2018 | 19h34
Negócio trará discos e tambores de freio ao portfólio da fabricante de
pastilhas e lonas
A Fras-le assinou na quinta-feira, 9, acordo para comprar a Jofund S.A., dona da
marca Fremax de discos e tambores de freios para veículos leves. O negócio amplia
significativamente e complementa o portfólio de produtos da fabricante de pastilhas e
lonas de freios que pertence ao grupo Empresas Randon.
O valor da transação não foi divulgado e a Fras-le informou em comunicado que
conclusão da aquisição está condicionada à aprovação das autoridades concorrenciais
e dos acionistas da empresa, o que deve ocorrer em assembleia geral extraordinária
a ser agendada.
Segundo a empresa compradora, a compra faz parte de seu projeto de expansão
nacional e internacional. A transação deverá adicionar 2,5 mil referências de peças
Fremax ao portfólio de 14 mil da Fras-le, além de somar mais uma fábrica, em Joinville
(SC), à rede de produção da fabricante de pastilhas e lonas, que já tem plantas no
Brasil, Estados Unidos, China, Argentina, Uruguai e Índia.
A Jofund/Fremax emprega 580 funcionários e teve faturamento registrado em 2017
de R$ 188 milhões, com fornecimento de cubos de roda e discos e tambores de freio
leves para montadoras e mercado de reposição. Assim como a Fras-le, destina parte
relevante da sua produção ao mercado externo, com centros de distribuição na
Argentina e Holanda.
“Esta aquisição cria condições muito favoráveis para prosseguirmos em nossa

trajetória de crescimento”, afirma em comunicado Sérgio de Carvalho, CEO da Frasle. “É significativa a sinergia entre os negócios de discos de freios e pastilhas, o que
permitirá ampliação da oferta de produtos e melhor atendimento às necessidades do
mercado”, avalia.
A nova aquisição segue o ritmo de maior expansão da história da Fras-le, que em 2017
efetivou importantes aquisições e associações no exterior, envolvendo três empresas
da Argentina e do Uruguai. Na Índia, criou a ASK Fras-le Friction para fornecimento
aos mercados indiano e vizinhos de Bangladesh, Nepal e Sri Lanka.
Também duplicou a fábrica da China e instalou um escritório de vendas e um centro
de distribuição na Colômbia. No Brasil, assumiu o controle da Jurid, em Sorocaba (SP),
ampliando a fabricação e distribuição de produtos de freio para veículos leves.
Além de fábricas no exterior, a Fras-le tem centros de distribuição na Argentina,
Alemanha, Estados Unidos e Colômbia, e mantém operações comerciais no Chile,
México, Emirados Árabes e África do Sul. Seus produtos são vendidos atualmente em
126 países.
Marcopolo eleva lucro e faturamento no primeiro semestre
10/08/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 09-08-2018)

Resultado reflete melhora da demanda nos mercados interno e de exportação
A encarroçadora de ônibus Marcopolo registrou faturamento e lucro maiores no
primeiro semestre graças à melhora da demanda tanto no mercado interno quanto no
mercado de exportação.
Com R$ 1,85 bilhão, a empresa encerrou o período com receitas 43,3% maiores na
comparação com mesmo intervalo do ano passado, enquanto o lucro líquido quase
dobrou, chegando a um crescimento expressivo de 86%, para R$ 54,3 milhões.
Segundo a fabricante, a demanda aumentou em todos os segmentos: nos urbanos, a
produção mais que dobrou, elevando os volumes em 120%, para um total acima de
1,6 mil unidades contra as 769 fornecidas no primeiro semestre de 2017. Este total
lhe reservou uma participação de mercado de 56,6% sobre os 26,7% de um ano antes.
Nos rodoviários, o volume também dobrou, passando de 541 para pouco mais de 1,06
mil unidades.
Em suas operações no exterior, o destaque são as unidades da Austrália e China
apresentaram crescimento da receita de 89,2% e de 79,4%, respectivamente.
Segundo a companhia, as iniciativas adotadas na Neobus que visam o aumento de
volumes e a eficiência já apresentam resultados positivos: no segundo trimestre, a
marca registrou lucro líquido de R$ 6,3 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 8,9
milhões anotados em mesmo período de 2017.
A produção cresceu de 324 unidades para 826 no mesmo período, incremento de
154,9%, favorecida pela transferência da produção de modelos Volare da unidade
Planalto (leia aqui).

“Estamos otimistas com relação ao desempenho da indústria brasileira de ônibus,
tanto no mercado interno como nas exportações. Temos expectativa de bom
desempenho em todas as três marcas, Marcopolo, Neobus e Volare”, afirma o diretorgeral da Marcopolo, Francisco Gomes Neto.
“Esperamos que a retomada de volumes se sustente nos próximos meses, sobretudo
no mercado externo que, com a desvalorização do real, pode impactar positivamente
a receita líquida e os resultados operacionais”, finaliza Gomes.
Vendas de usados têm leve queda de 0,1%; a primeira do ano
10/08/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 09-08-2018)

As vendas de veículos usados encerraram o acumulado de janeiro a julho com leve
queda de 0,1%. Este é o primeiro resultado negativo para o setor, considerando
apenas os períodos acumulados a cada mês, de acordo com balanço divulgado pela
Fenabrave, entidade que representa o setor de distribuição.
Em volume, o número permanece em 6,23 milhões de veículos usados que trocaram
de dono. No entanto, significa que o mercado de usados segue a tendência de redução
do ritmo das vendas.
Os números mostram que desde janeiro o desempenho do setor vem perdendo certo
fôlego: no primeiro mês, as vendas cresceram apenas 5% na comparação com mesmo
período do ano passado.
No bimestre, o crescimento foi a 4,7%, passando para 1,2% no fechamento do
trimestre, sempre considerando o comparativo anual. No acumulado até abril, a curva
voltou a crescer: as vendas de usados subiram 5%, mas voltaram a cair no acumulado
até maio, para 2,8% até fechar o primeiro semestre com volume estável sobre o de
mesmo intervalo de 2017, com alta de apenas 0,79%.
O principal responsável por esta oscilação negativa é o segmento de veículos leves:
nos sete meses fechados do ano, as transferências de automóveis e comerciais leves
diminuiu 0,14%. As vendas de automóveis usados perderam ritmo ao recuar 0,20%
no período, enquanto as de comerciais leves superou as do ano passado em 0,23%.
Enquanto isso, os pesados seguraram pequeno aumento de 1,08% no acumulado.
Mesmo com a queda de 6,1% das vendas de ônibus usados, as de caminhões
conseguiram manter o segmento em nível elevado ao encerrar os sete meses com
volume 2,1% maior.
Segundo a Fenabrave, a proporção com o mercado de veículos novos fechou com
média de 4,3 veículos usados leves para cada novo emplacado, o mesmo índice
verificado no fechamento do primeiro semestre.
Para cada novo, foram vendidos 4,4 automóveis e 3,9 comerciais leves usados. Nos
pesados, a proporção fechou o período também em 4,3 usados para cada novo, sendo
4,8 caminhões usados para um novo e 1,7 para ônibus.

Vendas de implementos seguem em forte recuperação
10/08/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 09-08-2018)

/08/2018 | 18h05
Até julho setor entregou 46,7 mil unidades entre carretas e carrocerias, em
alta de 52% sobre 2017
As vendas de implementos rodoviários no mercado brasileiro seguem em forte
recuperação, acompanhando o crescimento dos emplacamentos de caminhões.
Segundo dados divulgados pela Anfir, associação que reúne os fabricantes do setor,
somando carretas e carrocerias implementadas sobre chassis, foram entregues 46,7
mil unidades aos clientes de janeiro a julho deste ano, em alta expressiva de 52%
sobre o mesmo período de 2017.
A maior expansão, assim como acontece também com os caminhões, foi no segmento
de implementos pesados. Em sete meses foram entregues 23,4 mil carretas (reboques
e semirreboques), com crescimento de 81,3%. O segmento leve, de carrocerias sobre
chassis, atingiiu quase o mesmo número: 23,2 mil instalações, o que significa avanço
de 30,7% na comparação com idêntico intervalo do ano passado.
A Anfir destaca que 2018 é o primeiro ano de volta do crescimento ao setor desde
2013 – no período janeiro-julho daquele ano foram vendidos 100,4 mil implementos
rodoviários, ou mais que o dobro das unidades comercializadas no mesmo período
deste ano.
“Por conta das perdas acumuladas não se pode afirmar que estamos
crescendo mas sim iniciando a recuperação”, assinala Mario Rinaldi, diretor
executivo da Anfir.
Na mão contrária, as exportações de implementos, que vinham crescendo no ano
passado, este ano mudaram o sinal para negativo. Foram exportados 1,4 mil produtos
de janeiro a julho, em queda de quase 26% sobre o mesmo período de 2017.
Dobraremos tarifas sobre aço e alumínio da Turquia, diz Trump
10/08/2018 – Fonte: Isto É Dinheiro
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou há pouco no Twitter que
seu país dobrará as tarifas sobre o aço e alumínio da Turquia. A medida é adotada em
dia de tensão nos mercados turcos, com a lira batendo mínimas históricas, e pouco
após o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pedir em discurso que a população
turca troque dólares, euros e ouro por moeda local, em um discurso nacionalista, no
qual também descartou elevação de juros.
“Eu acabei de autorizar que dobrem as tarifas sobre aço e alumínio para a Turquia, no
momento em que a moeda deles, a lira turca, despenca rapidamente ante o nosso
dólar muito forte!”, afirmou Trump no Twitter.
Segundo ele, a tarifa sobre o alumínio turco será de 20% e o de aço, de 50%. “Nossas
relações com a Turquia não estão boas neste momento!”, escreveu ainda Trump.

Rio Tinto considera listagem pública de negócio de minério de ferro no
Canadá
10/08/2018 – Fonte: Reuters (publicado em 09-08-2018)
A Rio Tinto, a segunda maior empresa listada de mineração do mundo, está
considerando uma listagem pública de sua unidade Iron Ore Company of Canada
(IOC), disseram fontes de bancos e do setor, uma vez que o foco da empresa está
voltado para impulsionar a receita de seus principais ativos na Austrália.
O minério de ferro, que é responsável pela maior parte do lucro da Rio Tinto e é usado
na fabricação de aço, garantiu margens saudáveis por anos, mas a projeção é incerta,
já que a China, maior comprador do mundo, deve se apoiar cada vez mais na
reciclagem do que na importação da matéria-prima.
Depois de um colapso nos preços da commodity em 2015, a Rio Tinto colocou uma
série de ativos no bloco, principalmente de carvão, para diminuir as dívidas. No minério
de ferro, o impulso para ele voltar ao foco tem significado uma maior concentração na
região australiana de Pilbara, onde os custos da produção são baixos e os graus são
mais altos.
A IOC, na qual a mineradora detém 59 por cento, a empresa japonesa Mitsubishi, 26
por cento, e a Labrador Iron Ore Royalty Company, 15 por cento, é uma das maiores
produtoras de minério de ferro do Canadá, com uma receita de 1,9 bilhão de dólares
em 2017.
A Rio tentou vender a sua participação na IOC em 2012, já que não a considerava um
ativo indispensável, mas extinguiu o processo, dizendo que a venda não era essencial.
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Vendas de cimento no Brasil caem 2,5% em julho, diz Snic
10/08/2018 – Fonte: Isto É Dinheiro (publicado em 09-08-2018)

A indústria brasileira de cimento teve queda de 2,5 por cento nas vendas em julho na
comparação com o mesmo mês do ano passado, para 4,589 milhões de toneladas,
informou nesta quinta-feira a entidade que representa o setor, Snic.
Na comparação com junho, as vendas recuaram 7,7 por cento, segundo os dados da
entidade.

Com o resultado, a entidade cortou a expectativa de crescimento das vendas do setor
em 2018 de crescimento de 1 a 2 por cento para queda de 1 a 2 por cento, o quarto
ano seguido de retração.
"Iniciamos o ano 2018 com relativo otimismo... mas o desempenho de indicadores da
atividade econômica do país até maio revelou que o ritmo da recuperação seguia em
nível inferior ao esperado", disse em comunicado o presidente do Snic, Paulo Camillo,
citando ainda o impacto da greve dos caminhoneiros e incertezas do cenário político.
No acumulado de janeiro a julho, as vendas da indústria de cimento acumulam queda
de 1,7 por cento, para 29,969 milhões de toneladas.
Em julho apenas, todas as regiões do país mostraram queda nas vendas de cimento
na comparação anual, com destaque para recuo de 9,9 por cento no volume
comercializado no Norte e 7,1 por cento de retração no Sul. O Sudeste teve queda de
1,6 por cento, o Nordeste recuou 0,2 por cento e o Centro-Oeste mostrou queda de
0,6 por cento, segundo os dados do Snic.

