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Novos Projetos de Lei -Núcleo de Assuntos Legislativos - nº 28. Ano XIV. 30
de agosto de 2018
31/08/2018 – Fonte: FIEP
Confira nessa edição os novos projetos de lei apresentados na Assembleia Legislativa
do Estado do Paraná.
Para acessar a íntegra, CLIQUE AQUI.
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"Paraná terá 3.ª maior expectativa de vida do país até 2060, projeta IBGE
31/08/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 30-08-2018)
Performance feminina é o que alavanca número. Mulheres nascidas no estado só
viverão menos, na média, do que as nascidas em Santa Catarina
No Paraná se vive bastante. E a expectativa é de que se viva mais. É o que apontam
os dados da revisão 2018 da Projeção de População do IBGE, um estudo que estima
padrões de crescimento populacional no Brasil nos próximos anos. De acordo com o
levantamento, os nascidos no estado viverão até, em média, os 83,86 anos em 2060
– isso coloca o Paraná como o terceiro estado com maior longevidade, atrás de Santa
Catarina (84,49 anos) e Rio Grande do Sul (83,91 anos).
Como comparação, a média nacional será de 81,04 anos e o pior desempenho será
em Rondônia, com 77,07 anos.
E quando o recorte é somente entre as mulheres, a performance é ainda melhor. Em
2060, as paranaenses viverão até 87,04 anos, segunda melhor média, pouco abaixo
dos 87,59 anos que viverão as catarinenses – líderes do ranking. Com os homens, a
expectativa média de vida será de 80,69 anos. O estado ficará atrás de SC (81,54
anos) e RS (80,94).

Os números apontam uma melhora nos padrões paranaenses. Hoje, o estado tem uma
expectativa média de vida de 77,66 anos. É um número situado entre os mais altos
do país, mas ainda atrás de estados como Espírito Santo (78,79), São Paulo (78,62),
Minas Gerais (77,73) e do Distrito Federal (78,62), além dos vizinhos do Sul, Santa

Catarina (melhor nesse quesito também hoje, com 79,66 anos de média) e Rio Grande
do Sul (78,29).
A melhora no perfil paranaense também dará folga à região Sul como a que tem maior
longevidade. Hoje, os três estados têm uma expectativa média de vida de 78,35 anos,
um número pouco maior do que a da região Sudeste (78,03). Em 2060, o resultado
esperado para o Sul será de 87,13 anos de expectativa de vida para seus habitantes,
um valor substancialmente maior do que o da região Sudeste (85,36).
População reduzirá a partir de 2047
Em todo o país, a população total projetada deve começar a reduzir a partir de 2047.
Hoje, o Brasil tem 208,5 milhões. Esse número alcançará o patamar máximo de 233,2
milhões em 2047. A partir daí reduzirá a 228,3 milhões.
O Paraná seguirá um padrão muito parecido desta média nacional. Por aqui, a
população que hoje está em 11,3 milhões de habitantes chegará ao limite de 12,5
milhões em 2046 até recuar para 12,3 milhões em 2060. Isso acompanhado em uma
queda na taxa de fecundidade, que é uma das responsáveis por este recuo, como
indicam os números do IBGE.

Aval do STF à terceirização põe fim a impasse em 4 mil processos
31/08/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 30-08-2018)
Advogados veem segurança jurídica para empresas; centrais falam em
precarização
A decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) de liberar a terceirização irrestrita põe
fim ao impasse jurídico em torno de 3.931 processos em tramitação sobre o tema no
país.
“As ações em andamento serão atingidas. O julgamento teve repercussão geral, o
assunto não será mais objeto de discussão. Está superado”, diz Antonio Carlos Frugis,
sócio do Demarest Advogados.
De acordo com ele, a súmula do TST (Tribunal Superior do Trabalho), que autorizava
a terceirização apenas para atividade-meio, cerceava as formas de contratação.

Sessão plenária do STF (Supremo Tribunal Federal) - Folhapress

“Havia engessamento das empresas quanto ao modo como fariam a gestão de seu
negócio. Impedia a autonomia e havia intervenção do Estado na iniciativa privada”,
afirma Frugis.
Domingos Fortunato, sócio do escritório Mattos Filho, destaca a decisão encerra a
instabilidade para as empresas. “Os votos apontam para uma pá de cal e pacificação
da controvérsia. Haverá maior segurança jurídica”, diz Fortunato.
Para os especialistas em direito do trabalho, a decisão legitima a constitucionalidade
da lei da terceirização, aprovada no ano passado, e também ratifica ponto da reforma
trabalhista.
Os casos julgados no STF se referiam a casos anteriores às novas legislações.
De acordo com o presidente da Anamatra (Associação Nacional dos Magistrados da
Justiça do Trabalho), Guilherme Feliciano, porém, a Justiça do Trabalho terá a função
de avaliar as condições concretas da terceirização, caso a caso.
Caberá à Justiça trabalhista analisar se houve precarização, diz ele.
“Agora perde qualquer utilidade essa definição [de atividade-meio ou atividade-fim].
O que será discutido é se aquela terceirização concretamente levou à precarização, se
configura fraude, e se viola isonomia salarial”, afirma.
O superintendente jurídico da CNI (Confederação Nacional da Indústria), Cassio
Borges, rebateu a crítica de que a modalidade pode precarizar o trabalho.
“A decisão do Supremo não só reconhece que a terceirização não precariza, como
também deixou assegurado de forma expressa uma responsabilidade subsidiaria da
empresa que toma o serviço. É uma dupla garantia”, disse.
Para Borges, a decisão “elimina um dos principais focos de insegurança para o setor
produtivo brasileiro existentes antes da lei da terceirização”.
Para a CUT (Central Única dos Trabalhadores), porém, o Supremo “desrespeitou a
Constituição”.
A secretária de relações de trabalho da CUT, Graça Costa, disse que a decisão vai
reduzir direitos.
“Os ministros do STF não têm dimensão da gravidade do resultado dessa decisão. Vai
levar o Brasil a ter situação de precarização enorme, que tem efeito na saúde e
segurança dos trabalhadores”, disse.
Vander Morales, presidente da Fenaserhtt, federação que reúne empresas de
terceirização de serviços, afirmou acreditar que a ampliação da terceirização deve
incentivar o uso desse tipo de contrato em setores de tecnologia e áreas
administrativas.
Entre 11 milhões e 13 milhões de trabalhadores estão empregados em companhias de
prestação de serviços terceirizados, estima a federação.
Atualmente, entre as atividades que mais demandam serviços nessa modalidade estão
segurança, limpeza e alimentação coletiva, segundo Morales.
Para ele, a decisão do STF consolida a terceirização como uma prática legal. Por dar
mais segurança jurídica para empresários e investidores, ajudará na redução do
desemprego quando a recuperação da economia acelerar.

Artigo: Supremo só não erra seu alvo: a destruição de direitos dos
trabalhadores
31/08/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 30-08-2018)
Terceirização da atividade-fim é tema mais simbólico da precarização das
relações de trabalho A autorização pelo STF da terceirização nas atividadesfim da empresa é um grande símbolo da abertura seletiva do direito à
realidade externa, sempre em prejuízo dos interesses dos trabalhadores.
O principal argumento do julgamento, que se desenvolveu no sentido de que a lei não
proíbe a terceirização, não procede.

Protesto de sindicatos, em 2017, contra a reforma trabalhista e a terceirização Folhapress
A Constituição brasileira determina que os tratados de direitos humanos de que o
Brasil faça parte integram o direito brasileiro em posição superior à das leis.
E o Brasil fez parte da Constituição da OIT (Organização Internacional do Trabalho),
que coloca claramente que o trabalho não é uma mercadoria, expressão que sempre
foi compreendida como vedação à prática da terceirização da atividade-fim.
A Recomendação nº 198 da mesma entidade é ainda mais clara: estabelece que a
integração do trabalhador na organização da empresa e sua prestação pessoal e direta
de trabalho são elementos da relação de emprego.
A proibição da terceirização de atividade-fim também se encontra na legislação de
países como Itália, França e Alemanha.
Ao fechar os olhos ao direito internacional e comparado, o STF se abre a uma suposta
eficiência econômica para justificar a terceirização.
Equivoca-se também aqui: é impossível que duas empresas lucrem —uma reduzindo
seus custos com contratação de mão de obra e a outra mantendo atividade econômica
lucrativa de intermediação de mão de obra— sem que o trabalhador perca em nível
salarial e de proteção, como já apontado em pesquisas do Dieese.
Isso se explica, de um lado, pela diferença de representação sindical entre os
contratados diretos e os terceirizados, que permite que a empresa se valha da
terceirização da atividade-fim para contratação de mão de obra sem os direitos
previstos em normas coletivas da categoria.
Ainda se explica, de outro lado, pela diferença de solidez entre as empresas tomadoras
de mão de obra e as intermediárias, normalmente sem qualquer capital
social e de impossível responsabilização.
Assim, erra o STF duas vezes: ao se fechar no direito, buscando uma inexistente
autorização jurídica, e ao se abrir à economia, ignorando os efeitos da terceirização
em garantias de direitos e formação de mercado consumidor.

Só não erra em seu alvo: ao pretender participar da escalada de destruição de direitos
dos trabalhadores, acerta em cheio no tema mais simbólico da precarização das
relações de trabalho.
Flávio Roberto Batista - mestre e doutor em Direito do Trabalho e da Seguridade Social
pela Universidade de São Paulo - USP. Com alta do dólar, preço do diesel sobe até
14,4% nesta sexta (31)
Artigo: Quem fala em precarização do trabalho faz análise simplista da
terceirização
31/08/2018 – Fonte:

Folha de S. Paulo (publicado em 30-08-2018)

Comparam média salarial de faxineiros terceirizado com a do pessoal fixo do
escritório
A sentença do STF de ontem terá implicações importantes em pelo menos três áreas:
emprego, uso de evidências fracas no Judiciário e limitação ao ativismo judicial.
Explico.
Antigamente, as empresas precisavam se verticalizar. Traziam tudo “para dentro”
porque era mais fácil coordenar a produção internamente.
Hoje, o computador, o satélite, as comunicações via internet e a logística moderna
viabilizaram a coordenação de cadeias produtivas e as empresas precisam se
horizontalizar.
Precisam terceirizar atividades e operar em rede. Assim, limitar a terceirização é uma
política suicida porque impede a expansão do emprego.

Segurança em shopping de São Paulo; serviços de limpeza e segurança são os que
mais recorrem à terceirização - Alberto Rocha/Folhapress
O grande argumento para restringir a terceirização é o de que ela “precariza” salários
e condições de trabalho. Como funciona este argumento? Compara a média salarial
dos, por exemplo, faxineiros (categoria tipicamente terceirizada) com a média salarial
do pessoal de escritório (tipicamente contratada diretamente) e chega à conclusão
simplista de que a terceirização “precariza”. Quem faz essa conta “demonstra” que
terceirizados ganham 25% menos que não terceirizados, mas a comparação
claramente não é válida.
O correto seria comparar salários de faxineiros terceirizados com salários de faxineiros
contratados diretamente. Fazendo a conta da maneira correta, o resultado é um
diferencial salarial de apenas 2,3%. Apesar da validade metodológica discutível, o
argumento da “precarização” é largamente aceito e foi, inclusive, lembrado por alguns
dos ministros do STF, para defender a Súmula 331.
Em 1993, para suprir a ausência de regulamentação, o TST emitiu a Súmula 331,
determinando que as empresas poderiam terceirizar apenas atividades-meio. A
Súmula rapidamente se tornou anacrônica porque muitas vezes é difícil definir
exatamente quais atividades são meio e quais são fim.

Uma fabricante de papel e celulose decidiu terceirizar a gestão da sua área de
reflorestamento e foi processada sob a alegação de que os trabalhadores terceirizados
se dedicavam a uma atividade-fim da empresa e teriam de ser contratados
diretamente.
Depois de perder na Justiça do Trabalho, a empresa recorreu ao STF com este
argumento, bastante sólido, de que a Súmula 331 é inconstitucional porque nossa
Carta Magna diz que "Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei”. Ora, como Súmula não é lei, não pode proibir.
A sentença terá efeitos que vão muito além da própria questão da terceirização, pois
reafirma o limite constitucional para o ativismo do Judiciário. Juízes não podem
legislar, juízes devem apenas (o que não é pouco) aplicar a lei.
Hélio Zylberstajn é professor e economista da FEA/USP
Artigo: Julgamento
terceirização
31/08/2018 – Fonte:
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Folha de S. Paulo (publicado em 30-08-2018)

Votação mostra STF dividido, o que transmite pouca segurança sobre suas
decisões
A Constituição não proíbe a terceirização de atividade-fim das empresas. Esta foi a
decisão tomada pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) em
sessão plenária.
Em duas ações, julgadas conjuntamente, questionava-se a rigidez da súmula 331 do
Tribunal Superior do Trabalho (TST), que restringia a possibilidade de terceirização
apenas às atividades-meio, isto é, aquelas que não comporiam a essência de
determinada atuação empresarial (como vigilância, conservação e limpeza). A súmula
331 do TST, resultado de um acúmulo de reiteradas decisões judiciais ao longo de
décadas, entretanto, não resistiu ao julgamento.
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Bernardo/Folhapress
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Para 7 dos 11 ministros, a vedação da terceirização para atividades-fim das empresas
viola os preceitos constitucionais da livre iniciativa, da livre concorrência e da
segurança jurídica, ao não dispor sobre critérios claros de contratação. O tom para a
permissão da terceirização foi o de que as relações de produção precisariam ser
modernizadas para fazer frente a um mercado global competitivo.
Por outro lado, os ministros vencidos ressaltaram que a ampliação das hipóteses de
terceirização representaria a erosão da proteção constitucional ao trabalho e ao
trabalhador, na medida em que seriam estratégias comumente usadas para esconder

práticas ilícitas como a interposição de mão de obra ou mesmo para escamotear
vínculos empregatícios.
Ministros como Marco Aurelio e Rosa Weber, cujas carreiras iniciaram na justiça do
trabalho, foram enfáticos em afirmar que terceirização, no Brasil, é equivalente à
precarização do trabalho.
Ainda que os ministros não tenham se referido às novas regras impostas pela reforma
trabalhista levada à cabo na Lei 13.429/2017, que autorizam explicitamente a
terceirização de quaisquer atividades da empresa, o julgamento antecipa o debate
sobre sua constitucionalidade, questionada em diversas ações sob relatoria de Gilmar
Mendes, que aguardam data de julgamento.
A flexibilização das normas trabalhistas tem sido um tema controverso não só no
tribunal, mas também no Legislativo. Ano passado, a aprovação da reforma trabalhista
forjada pelo governo de Michel Temer se deu com intensa cisão, tanto na Câmara dos
Deputados quanto no Senado Federal.
Analisando esta dinâmica entre Executivo e Legislativo, é possível perceber que não
houve grande esforço para negociar termos e ampliar sua aprovação: um Executivo
desvinculado de seu projeto de governo articulou uma maioria ocasional no Legislativo
e aprovou uma reforma que muda significativamente o arcabouço protetivo das
relações de trabalho no Brasil.
O mesmo parece ter ocorrido no Judiciário. Se é fato afirmar que basta uma maioria
de seis ministros para decidir um caso, também é verdadeiro dizer que este STF
dividido transmite pouca segurança sobre suas decisões.
Eloísa Machado de Almeida é professora e coordenadora do Supremo em Pauta, da
FGV Direito SP
Justiça vai avaliar condições concretas da terceirização, diz Anamatra
31/08/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 30-08-2018)
Supremo deu aval nesta quinta-feira à terceirização irrestrita
A Justiça do Trabalho terá função de avaliar as condições concretas da terceirização,
caso a caso, segundo o presidente da Anamatra (Associação Nacional dos Magistrados
da Justiça do Trabalho), Guilherme Feliciano.
Se antes os juízes estavam focados na classificação das atividades como fim ou meio,
a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) de dar aval à terceirização para qualquer
tipo de função mudou a discussão. Agora, segundo Feliciano, caberá à justiça
trabalhista analisar se houve precarização.
"Agora perde qualquer utilidade essa definição. O que será discutido é se aquela
terceirização concretamente levou à precarização, se configura fraude, e se viola
isonomia salarial", afirmou à Folha.
Nesta quinta-feira (30) o STF concluiu o julgamento que declarou constitucional a
terceirização de qualquer atividade. Os ministros analisaram dois casos anteriores à
lei da terceirização.
"Com a decisão, nenhum juiz vai declarar em primeiro olhar que a terceirização de
atividade-fim de empresa já configura fraude, mas vai analisar provas para ver se no
caso concreto houve precarização em função disso", disse Feliciano, que é contra a
terceirização irrestrita.

A decisão do Supremo prevê que a empresa é responsável caso a fornecedora da mãode-obra não cumpra com pagamento de direitos trabalhistas e previdenciários.
A CNI (Confederação Nacional da Indústria) comemorou a decisão do STF e disse que
ela "elimina um dos principais focos de insegurança para o setor produtivo brasileiro
existentes antes da lei da terceirização".
O superintendente jurídico da CNI, Cassio Borges, rebateu a crítica de que a
modalidade pode precarizar o trabalho.
"A decisão do Supremo não só reconhece que a terceirização não precariza como
também deixou assegurado de forma expressa uma responsabilidade subsidiaria da
empresa que tom ao serviço. É uma dupla garantia", disse.
Para a CUT (Central Única dos Trabalhadores), ao contrário, o Supremo "desrespeitou
a Constituição" na decisão desta quinta-feira.
A secretária de relações de trabalho da CUT, Graça Costa, disse que a decisão vai
reduzir o direito dos trabalhadores brasileiros.
"Os ministros do STF não têm dimensão da gravidade do resultado dessa decisão. Vai
levar o Brasil a ter situação de precarização enorme, que tem efeito na saúde e
segurança dos trabalhadores", disse.
Portaria regulamentará repasse de saldo residual do imposto sindical
31/08/2018 – Fonte:

Tribuna PR (publicado em 30-08-2018)

Após nova cobrança das centrais sindicais, o governo federal se comprometeu, na
quinta-feira, 30, a publicar uma portaria para regulamentar as regras de acesso a um
saldo residual de recursos do imposto sindical obrigatório, extinto depois da reforma
trabalhista.
De acordo com o presidente em exercício da Força Sindical, Miguel Torres, o governo
indicou que pode publicar o documento até 11 de setembro, mas a assessoria de
imprensa da Presidência da República informou que não há prazo para tal publicação.
O governo ainda realizará novas reuniões com o Ministério do Trabalho para definir os
termos da portaria.
As centrais sindicais reivindicam o acesso a recursos que teriam sido arrecadados com
o imposto sindical mas que foram repassados ao Ministério do Trabalho por conta de
erros no preenchimento das guias de recolhimento do tributo. Estes recursos já
deveriam ter sido entregues às entidades. O valor seria de cerca de R$ 150 milhões.
Em outubro do ano passado, foi firmado um acordo entre o Ministério do Trabalho e
as centrais sindicais, com a mediação do Ministério Público do Trabalho, para a
devolução dos recursos. Em fevereiro deste ano, no entanto, a Controladoria Geral da
União (CGU) determinou a suspensão dos repasses após ter identificado fraudes.
Segundo Torres, a partir da publicação da portaria, o Ministério do Trabalho fará o
levantamento do valor que deve ser repassado ao movimento sindical. Só após a
conclusão deste trabalho é que se poderá entrar com o pedido de pagamento.
A questão foi discutida na quinta em reunião no Palácio do Planalto. Participaram o
presidente Michel Temer, os ministros da Fazenda, Eduardo Guardia, e do Trabalho,
Caio Vieira de Mello, a Advogada-Geral da União, Grace Mendonça, e representantes
de sindicatos.

Temer negocia portaria que pode liberar R$ 200 milhões a sindicatos
31/08/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 30-08-2018)
Presidente recebeu representantes da Força Sindical e da UGT
O presidente Michel Temer recebeu sindicalistas no Palácio do Planalto nesta quintafeira (30) para negociar uma portaria que vai desbloquear recursos represados da
contribuição sindical. A estimativa das entidades é de que entre R$ 150 milhões e R$
200 milhões sejam liberados.
Novos encontros estão previstos nas próximas semanas com o Ministério do Trabalho
e sindicalistas esperam a portaria já para meados de setembro.

No início do ano, a CGU (Controladoria-Geral da União) apontou fraudes na
contribuição sindical no Ministério do Trabalho e, com isso, foi suspenso o repasse de
R$ 500 milhões a centrais sindicais.
O dinheiro é referente a um saldo residual da contribuição obrigatória, que foi extinta
desde que a reforma trabalhista entrou em vigor, em novembro de 2017.
A portaria vai liberar parte dos recursos, apenas referentes àqueles que os sindicatos
provarem que não há irregularidades.
Participaram do encontro os ministros Eduardo Guardia (Fazenda), Caio Luiz de
Almeida Vieira de Mello (Trabalho) e Grace Maria Fernandes Mendonça
(AGU) Advogada-Geral da União.
O presidente interino da Força Sindical Miguel Torres, e o secretário de Relações
Internacionais da UGT, Lourenço Ferreira do Prado, também estiveram presentes.
As negociações ocorrem nos últimos meses do governo Temer e num momento em
que há dificuldade da equipe econômica de fechar as contas públicas. Essa semana,
Temer decidiu conceder o reajuste salarial para juízes federais e também para os
servidores públicos da União.
Essas medidas impedirão o governo de economizar, pelo menos, R$ 8 bilhões no
Orçamento do próximo ano.
A equipe econômica queria adiar o reajuste dos servidores federais para 2020 para
garantir a maior parte dessa economia (R$ 6,9 bilhões, em 2019).
Mas, como o presidente fechou um acordo com o STF (Supremo Tribunal Federal) - de
conceder o reajuste de 16,38% para o Judiciário federal - ficaria em uma saia justa se
não concedesse o aumento para os servidores do Poder Executivo.
Trabalho doméstico aumenta via informalidade
31/08/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 30-08-2018)
O trabalho doméstico manteve a tendência de aumento no País através da
informalidade. No trimestre encerrado em julho de 2018, havia 192 mil trabalhadores
domésticos a mais do que no mesmo período de 2017: 12 mil empregados perderam

a carteira assinada, enquanto outros 203 mil passaram a trabalhar sem o vínculo
formal.
Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad
Contínua), divulgados nesta quinta-feira, 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
O Brasil tem atualmente 6,276 milhões de trabalhadores domésticos. A perda do
vínculo formal se reflete no poder aquisitivo desses trabalhadores: um empregado
doméstico com carteira assinada recebe, em média, R$ 1.218 mensais, contra apenas
R$ 722 recebidos pelos trabalhadores domésticos sem carteira.
CNPJ
Em um ano, o número de trabalhadores atuando por conta própria com CNPJ
aumentou em 328 mil pessoas. Outros 156 mil indivíduos passaram a trabalhar por
conta própria sem CNPJ no trimestre encerrado em julho, em relação ao mesmo
período de 2017. Um trabalhador por conta própria com CNPJ ganha, em média, R$
3.065, contra R$ 1.271 dos que estão na mesma condição sem CNPJ. Em todo o País,
há 18,647 milhões de trabalhadores por conta própria sem CNPJ e apenas 4,490
milhões com CNPJ.
No setor público, foram geradas 221 mil vagas em um ano, sendo 18 mil com carteira,
100 mil sem carteira e 102 mil como militar e funcionário público estatutário. Em
relação ao trimestre encerrado em abril deste ano, foram criadas 284 mil vagas no
setor público no trimestre terminado em julho: 210 mil delas sem carteira e 78 mil
com carteira.
No setor público, um funcionário sem carteira ganha, em média, R$ 1.815 contra R$
3.754 dos que possuem carteira assinada.
Construção demite 109 mil empregados em um ano
31/08/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 30-08-2018)
A construção cortou 109 mil postos de trabalho no período de um ano, segundo dados
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), apurada
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O total de ocupados na
atividade encolheu 1,6% no trimestre encerrado em julho de 2018 ante o mesmo
período de 2017. A série histórica da Pnad começou a ser feita em 2012.
Também houve corte de vagas na indústria, 43 mil trabalhadores a menos, e no setor
de agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, com menos 49 mil
empregados.
Na direção oposta, a atividade de Informação, comunicação e atividades financeiras,
imobiliárias, profissionais e administrativas – que inclui alguns serviços prestados à
indústria – registrou um crescimento de 207 mil vagas em um ano, 2,1% de ocupados
a mais.
Também houve aumento no contingente de trabalhadores do comércio (+10 mil),
alojamento e alimentação (+80 mil empregados), outros serviços (+268 mil pessoas),
administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços
sociais (+427 mil vagas), transporte, armazenagem e correio (+11 mil vagas) e
serviços domésticos (+155 mil).
Contratações
A indústria criou 157 mil postos de trabalho no trimestre encerrado em julho deste
ano, o equivalente a um aumento de 1,3% no total de ocupados no setor em relação
ao trimestre terminado em abril.

Outro setor que foi destaque nas contratações no período foi a administração pública,
defesa, seguridade social, educação e saúde, com 451 mil admissões, um aumento de
2,9% no total ocupado. Segundo Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e
Rendimento do IBGE, o avanço foi puxado por um movimento sazonal de contratações
em prefeituras de todo o País, nos setores de administração, saúde e educação.
Também geraram vagas no trimestre encerrado em julho as atividades de outros
serviços (54 mil vagas), transporte, armazenagem e correio (16 mil), construção (21
mil), comércio (37 mil), alojamento e alimentação (20 mil), serviços domésticos (83
mil) e agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (135 mil).
Na direção oposta, na passagem do trimestre encerrado em abril para o trimestre
terminado em julho houve demissões apenas no setor de informação, comunicação e
atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (-38 mil).
Bancários aprovam proposta da Fenaban na campanha salarial de 2018
31/08/2018 – Fonte:

Tribuna PR (publicado em 30-08-2018)

Os trabalhadores de bancos públicos e privados aprovaram, no fim da noite de quartafeira, 29, a proposta apresentada pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) na
campanha salarial de 2018.
De acordo com a resolução aprovada, os bancários receberão reajuste de 5% dos
salários e demais verbas, sendo reposição integral do INPC acrescida de aumento real
de 1,18%. Também foi acordada a manutenção das cláusulas previstas na Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT) anterior e a garantia de extensão dos termos da CCT aos
profissionais com salário superior a R$ 11.291,60 – considerados hipersuficientes,
conforme as novas regras trabalhistas.
O acordo tem validade de dois anos e garante a manutenção de todos os direitos para
2019, assim como reposição da inflação medida pelo INPC e 1% de ganho real de
salários, vale alimentação e refeição, décimo terceiro salário e auxílio-babá/creche.
“A proposta conquistada pela categoria, após dez exaustivas rodadas de negociação,
prevê, além de aumento real, a manutenção das nossas conquistas históricas e avança
outros direitos. Garante ainda os direitos a cerca de 90 mil bancários que seriam
considerados hipersuficientes, o que foi uma vitória da categoria bancária contra a
reforma trabalhista”, diz a presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo e uma
das representantes da categoria durante as negociações, Ivone Silva.
A categoria conseguiu um reajuste salarial superior à média dos acordos celebrados
neste ano. Levantamento feito pelo Dieese mostra que o ganho real médio a partir de
4.659 acordos fechados entre janeiro e julho deste ano foi de 0,97%.
Mercado de trabalho ganha 252 mil vagas com carteira assinada
31/08/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 30-08-2018)
O mercado de trabalho gerou 252 mil vagas com carteira assinada no setor privado
no trimestre encerrado em julho, em relação ao trimestre terminado em abril. Os
dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua),
divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O contingente de trabalhadores sem carteira assinada no setor privado aumentou em
189 mil pessoas, e outros 87 mil indivíduos aderiram ao trabalho por conta própria.
O setor público teve aumento de 284 mil postos de trabalho em apenas um trimestre.
O emprego como trabalhador doméstico cresceu em 110 mil pessoas.

O Brasil tinha 12,868 milhões de pessoas em busca de emprego no trimestre encerrado
em julho deste ano. Apesar do patamar elevado de desemprego, houve melhora em
relação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados da Pnad Contínua.
Há menos 458 mil desempregados em relação a um ano antes, o equivalente a um
recuo de 3,4%. O total de ocupados cresceu 1,1% no período de um ano, o equivalente
à criação de 983 mil postos de trabalho. O contingente de inativos avançou 1,7% –
1,083 milhão de pessoas a mais nessa condição.
Como consequência, a taxa de desemprego passou de 12,8% no trimestre até julho
de 2017 para 12,3% no trimestre encerrado em julho de 2018.
O nível da ocupação, que mede o porcentual de pessoas ocupadas na população em
idade de trabalhar, foi estimado em 53,9% no trimestre até julho deste ano, ante
53,6% no trimestre até abril. No trimestre até julho do ano passado, o nível de
ocupação era de 53,8%.
Massa de salários
A massa de salários em circulação na economia cresceu R$ 3,809 bilhões no período
de um ano, para R$ 197,193 bilhões, uma alta de 2,0% no trimestre encerrado em
julho de 2018 em relação ao mesmo período de 2017, puxada pelo aumento no
número de pessoas trabalhando.
Na comparação com o trimestre terminado em abril deste ano, a massa de renda real
subiu 0,6%, com R$ 1,242 bilhão a mais. No mesmo período, 928 mil postos de
trabalho foram criados.
O rendimento médio dos trabalhadores ocupados teve queda de 0,5% na comparação
com o trimestre até abril, R$ 10 a menos. Em relação ao trimestre encerrado em julho
do ano passado, a renda média subiu 0,8%, para R$ 2.205, R$ 16 a mais que o salário
de um ano antes.
Desemprego recua em julho, mas número de desalentados bate novo recorde
31/08/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 30-08-2018)
No mês passado, quase 4,82 mi de pessoas não procuravam trabalho, aponta
IBGE
A taxa de desemprego no país ficou em 12,3% no trimestre encerrado em julho,
divulgou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quinta-feira
(30).
O desemprego veio abaixo do verificado no trimestre encerrado em abril, quando
esteve em 12,9%, e do mesmo período de 2017 (12,8%), segundo a Pnad Contínua,
pesquisa que contabiliza trabalho formal e informal no país.
O mercado, porém, continua fortemente marcado pela desistência dos trabalhadores
em procurar uma recolocação, dado que o contingente de pessoas que desistiram de
buscar uma colocação —o chamado desalento— somava 4,818 milhões no período,
número recorde para a pesquisa iniciada em 2012.
[x]
"O desemprego vem caindo no Brasil por conta do desalento, principalmente neste
ano de 2018", afirmou o coordenador da pesquisa, Cimar Azeredo.
Esse crescimento do desalento ajuda a empurrar para baixo o contingente de
desocupados –desempregados que estão em busca de recolocação–, que atingiu
12,9 milhões no país, queda de 4,1% na comparação com o trimestre imediatamente
anterior, encerrado em abril, quando 13,4 milhões estavam sem emprego.

Também permanece a degradação do emprego formal. Nos três meses até julho eram
32,981 milhões de pessoas com carteira assinada no setor privado no Brasil, queda de
1,1% sobre o ano anterior. Sobre o trimestre encerrado em abril houve ligeiro avanço,
de 0,8%, insuficiente para frear o avanço da informalidade.
O emprego sem carteira no setor privado aumentou 3,4% em relação ao ano anterior,
com 11,094 milhões de trabalhadores, e 1,7% sobre os três meses imediatamente
anteriores.
Embora o aumento da informalidade contribua para a melhora do indicador oficial, o
tipo de trabalho encontrado não é amparado pelas leis trabalhistas, requer menor
qualificação e geralmente paga menos.
O total de trabalhadores subocupados por insuficiência de horas trabalhadas também
cresceu, chegando quase 6,569 milhões, o maior desde o trimestre encerrado em abril
de 2012. Estão nesse contingente aqueles que estão ocupados, mas que trabalham
menos horas do que gostariam.
Outro recorde negativo é o da força de trabalho potencial, formada por pessoas que
procuraram trabalho, mas não estavam disponíveis para trabalhar na semana da
pesquisa, e aquelas que estavam disponíveis, mas não realizaram busca efetiva por
emprego no período.
Estavam nessa situação 8,118 milhões de pessoas. Somando-se essa população, os
desocupados e os subocupados, faltava trabalho para 27,555 milhões em julho,
também número recorde.
Apesar das oscilações da taxa de desemprego, a renda real média do trabalhador
permanece estável. No trimestre terminado em julho, a renda esteve em R$ 2.205,
em linha com o observado no trimestre imediatamente anterior (R$ 2.215) e também
frente ao verificado em igual período do ano passado (R$ 2.188).
Nível de atividade da indústria paulista recua 2,2% em julho ante junho
31/08/2018 – Fonte:

Tribuna PR (publicado em 30-08-2018)

O indicador de nível de atividade (INA) da indústria paulista recuou 2,2% em julho
ante junho, na série com ajuste sazonal, revelaram nesta quinta-feira, 30, a Federação
e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp/Ciesp). Sem ajuste sazonal, o
indicador registrou queda de 1,1% em julho ante igual mês de 2017. Já no acumulado
até o sétimo mês do ano ante igual período do ano anterior, houve alta de 5,0% no
indicador.
Em nota à imprensa, o segundo vice-presidente da Fiesp, José Ricardo Roriz Coelho,
aponta que o dado de julho reforça a lentidão da retomada da atividade industrial
paulista. “Retomamos aquele crescimento lento, inferior até ao que imaginávamos no
começo do ano, o qual deve ser mantido nos próximos meses”, afirma.
“O ambiente de negócios mudou bastante em decorrência de algumas variáveis, como
o cenário eleitoral incerto e o dólar em alta, que, embora ajude nas exportações, afeta
muito as matérias-primas e o custo dos produtos intermediários”, explica Roriz.
Dos 20 segmentos pesquisados, 15 apresentaram queda. “No entanto, não sentimos
indicação de que vamos ter uma queda da atividade. Há uma estabilização de onde
estamos até o final do ano”, avalia.
Em relação ao uso da capacidade instalada, o nível médio de utilização em julho com
ajuste sazonal avançou 0,2 ponto porcentual ante junho, para 75,6%. O Nível de

Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) em julho de 2017 estava em 75,5% na
medida com ajuste sazonal.
Sensor
A pesquisa Sensor, que tenta antecipar o resultado do mês corrente, fechou em 52,0
pontos em agosto, na série ajustada sazonalmente, com queda de 1,7 ponto ante o
resultado de julho, representando o décimo terceiro mês consecutivo acima dos 50
pontos. A Fiesp/Ciesp aponta que leituras acima do patamar de 50 pontos indicam a
expectativa de aumento da atividade industrial no mês.
Entre os indicadores que compõem o Sensor, a variável de vendas perdeu 7,1 pontos
em agosto, para 54,2 pontos. O indicador de estoques recuou 4,1 pontos, para 46,9
pontos e indicando estoques acima do nível desejado. Ao mesmo tempo, o indicador
de emprego avançou de 50,3 pontos em julho para 51,9 pontos em agosto.
7 erros que você não deve cometer ao transmitir o SPED Fiscal
31/08/2018 – Fonte: Contábeis.com
No texto a seguir, falaremos sobre 7 erros que são comuns e que não se deve cometer
ao transmitir o Sped Fiscal.
1. Preencher errado o valor total do documento fiscal
Parece fácil acertar nesse ponto, mas o fato é que pode existir incoerência entre os
valores declarados nas NF-e e no SPED Fiscal. Muitas vezes, o erro acontece
por desatenção dos colaboradores na hora de somar ou de preencher os números.
Nessa situação, saliente à sua equipe a importância de não cometer erros nos dados.
Mostre que essas desatenções podem custar caro e que toda informação manuseada
é crucial.

Outra possibilidade é um problema na parametrização do software de gestão utilizado
para apurar os dados. É preciso ter atenção ao modo como a sua plataforma trabalha,
além de ser fundamental utilizar um ERP de uma empresa confiável e consolidada no
mercado. Se este for o problema, entre em contato com um parceiro que seja
especializado em soluções tecnológicas para a área fiscal, assim você terá mais
segurança no trabalho.
2. Utilizar uma sequência incorreta nos documentos
Muitas empresas ou contadores emitem centenas de notas fiscais eletrônicas a cada
dia. Nesses casos, é relativamente comum que, ao entregar o SPED Fiscal, haja erros
na sequência das NF-e — principalmente ao considerar as notas que foram
canceladas. No entanto, quem disse que você ou sua equipe precisam executar
manualmente essas tarefas?
Sabemos que verificar as notas manual e individualmente é praticamente inviável,
além de ser altamente improdutivo. Hoje já existem soluções de software fiscal que
emitem as notas fiscais eletrônicas sem erros de parametrização, evitando problemas
como a sequência incorreta e poupando muito tempo de trabalho.

3. Informar NCM e alíquotas erradas
De tempos em tempos, a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) sofre alterações
legais, alterando os valores das alíquotas. Com isso, é comum que contadores acabem
cometendo erros ao transmitir o SPED Fiscal, simplesmente por não atualizarem os
dados. Apesar de acidentais, esses equívocos podem ser vistos pelo fisco como
tentativas de evasão fiscal.
Sendo assim, é importantíssimo
resolver a questão com uma das
seguintes alternativas: redobrar a atenção ao utilizar NCM ou contar com um software
fiscal que atualize as alíquotas automaticamente.
4. Misturar códigos e descrições que não batem
Há casos em que itens com descrições diferentes são informados com o mesmo código,
ou ainda o contrário: situações em que mercadorias que têm um mesmo código
apresentam descrições distintas. Além de gerar questionamentos e multas do Fisco,
esse tipo de erro pode causar problemas no estoque, já que as entradas e saídas não
são registradas corretamente.
Uma das maneiras de corrigir o problema é adotar o hábito de checar duas vezes os
dados transmitidos — contudo, na correria do dia a dia nem sempre é fácil fazer isso.
A outra opção é utilizar um software de gestão fiscal que, automaticamente, cruza os
códigos e as descrições cadastrados.
5. Não cadastrar o fator de conversão
Embora nem sempre necessário, o fator de conversão jamais pode ser esquecido
quando é devido. Quando uma empresa compra mercadorias com determinada
unidade de medida (ex.: “caixa”) e vende com outra (ex.: “unidade”), é preciso
cadastrar o fator de conversão, caso contrário haverá conflito no estoque.
A solução para esse erro é cadastrar a unidade comprada no registro Registro 0220 e
a vendida no Registro 0200. Dessa forma, o Registro 0220 (fator de conversão de
unidades) cumpre sua finalidade, que é transmitir os fatores de conversão entre o
Registro 0200 e os registros dos documentos fiscais ou do controle do estoque e da
produção.
6. Não abrir e fechar os blocos sem movimentação
Segundo a orientação do próprio Guia Prático da EFD ICMS/IPI, cada bloco do SPED
Fiscal possui um registro de abertura: os registros de dados e um registro de
encerramento. O que muita gente esquece é a necessidade de apresentar todos esses
blocos na sequência original, mesmo que em alguns deles não haja informação a
transmitir.
Felizmente, a solução para esse equívoco é bastante simples. Caso você não declare
nenhum dado em um determinado bloco, proceda da mesma maneira que faria se
houvesse dados. Ou seja, faça a apresentação do registro de abertura e do registro
de encerramento normalmente.
7. Deixar de investir em um bom sistema
Neste artigo, apresentamos diversos problemas que podem ocorrer ao transmitir o
SPED Fiscal. Ao acompanhar as dicas, você deve ter percebido que, em muitos casos,
a melhor solução para evitar erros é contar com um software de gestão fiscal. Por isso,
um dos maiores enganos que podem ser cometidos é justamente deixar de investir
em um bom sistema especializado na área.
Ao contar com uma plataforma integrada, o trabalho do contador se torna muito mais
prático. Em vez de perder muito tempo preenchendo informações manualmente, as
tarefas repetitivas são facilmente automatizadas, abrindo espaço para uma atuação
mais estratégica e evitando a duplicidade de informações, por exemplo.

Vale lembrar que gerar o SPED Fiscal de forma adequada é crucial para não ter
problemas graves em qualquer empresa. Por isso, fique à vontade para revisar sempre
este conteúdo, ok? Assim você ficará cada vez mais alerta para os possíveis erros,
evitando cometê-los!
Por fim, se você leu este artigo sobre SPED Fiscal até aqui, certamente está em busca
de alternativas para melhorar a sua gestão fiscal, certo? Uma das maiores dúvidas dos
gestores é: quando é o momento mais adequado para implementar um software de
gestão? Então, não vá embora ainda! Descubra agora mesmo se é hora de
implementar um software de Gestão Fiscal!
PIB cresce 0,2% no 2º trimestre; indústria cai 0,6%
31/08/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 30-08-2018)
Em relação ao mesmo período do ano passado, a alta foi de 1%
Apesar da paralisação dos caminhoneiros que drenou parte da atividade econômica
em maio, o PIB (Produto Interno Bruto) terminou o segundo trimestre no azul.
O IBGE divulgou nesta sexta-feira (31) que o PIB cresceu 0,2% entre abril e junho em
comparação com o trimestre anterior. Em valor, o PIB foi de R$ 1,693 trilhão.
Em relação ao mesmo período do ano passado, quando o país dava os primeiros passos
de saída da recessão, a alta foi de 1%. Para se ter uma ideia de que quanto se perdeu,
em abril, antes da paralisação, os economistas previam que o crescimento pudesse
ser pelo menos o dobro do que acabou se confirmando nessa medida de comparação.
O resultado veio acima do esperado pela maior parte dos analistas do mercado
financeiro consultados pela agência Bloomberg.
A aposta central era de um leve crescimento de 0,1% no trimestre em relação aos três
primeiros meses do ano e de uma expansão de 1,1% ante o segundo trimestre de
2017.
No acumulado em 2018, a economia cresceu 1,1%, segundo o IBGE. A previsão do
governo é que o PIB termine o ano com uma expansão de 1,6%, mas para os
economistas as apostas estão mais moderadas, de 1,47%.
O segundo trimestre começou forte, segundo a economista Silvia Matos, do Ibre/FGV.
Mas a paralisação, que durou 11 dias no fim de maio, fez com que setores como a
indústria de transformação e o de transportes mergulhassem no negativo.
Sem insumos para produzir nem capacidade de escoamento, fábricas paralisaram
totalmente suas atividades. No campo, animais morreram sem alimento e outros
produtos, como leite e ovos, estragaram e foram jogados fora.
Em junho, setores recuperaram a perda do mês anterior -a produção da indústria
cresceu 13% depois de mergulhar 11%-- , mas isso foi insuficiente para resgatar o
ritmo de expansão em que estavam antes da paralisação estourar.
SETORES
O IBGE mostrou que a indústria caiu 0,6% no segundo trimestre, ante os primeiros
três meses do ano. Os serviços tiveram uma leve alta, de 0,3%, e a agropecuária
também ficou no zero a zero.
Em comparação com o mesmo período do ano passado, quase todos os setores
aparecem no azul: indústria (+1,2%), serviços (+1,2%) e agropecuária (-0,4%), em
razão da base fraca de comparação.

Olhando o PIB pela demanda, os investimentos recuaram 1,8%, ante o primeiro
trimestre do ano, afetados pela quebra da confiança de empresários, que retomava
lentamente após a saída da recessão.
O consumo das famílias cresceu 0,1% e os gastos do governo, 0,5%, amparados numa
maior arrecadação de impostos.
Em relação ao segundo trimestre do ano passado, os investimentos subiram 3,7%, o
consumo, 1,7% e os gastos do governo, 0,1%.
O consumo e os serviços crescem na esteira da maior geração de empregos neste ano,
mesmo que em vagas de menor qualidade, em ocupações informais.
O crédito às pessoas físicas também está no positivo e, segundo dados do Banco
Central, cresceu 9,4% nos 12 meses encerrados em julho, graças principalmente a
linhas com mais garantias aos bancos emprestadores, como consignado e de
automóveis.
O ritmo, porém, é lento porque a inflação voltou a subir neste ano, devido à paralisação
e, em seguida, com a volatilidade no dólar (que empurra preços principalmente de
alimentos para cima).
Silvia Matos, do Ibre/FGV, afirma que, não fosse a paralisação, o PIB poderia ter
crescido entre 0,7% e 0,8% no segundo trimestre, confirmando a recuperação da
economia, ainda que lenta.
A paralisação foi um tropeço, do qual a atividade econômica saiu cambaleante, de
acordo com dados mais recentes de julho. Mas tornou a saída da recessão, a mais
lenta da história, ainda mais penosa.
“A greve produziu efeitos negativos permanentes, e o mais preocupante deles é a
fragilidade do governo, que ficou óbvia desde então. A economia parou e o governo
ficou refém de grupos de interesse”, afirma Silvia.
“Com a greve veio o tabelamento do frete, que aumenta o custo da indústria e do
agronegócio, vieram as pautas bombas no Congresso, e uma situação em que a equipe
econômica tem pouca ou nenhuma capacidade de conter a criação de abacaxis, como
esses reajustes do funcionalismo”, disse a economista.
Sua previsão é que o PIB deve crescer entre 1,5% e 1,7% neste ano, o que é um
resultado ruim após a severa recessão pela qual o Brasil passou. Depois de ter
despencado 8%, a atividade deveria crescer com mais força, na visão dos
economistas. Mas isso não está acontecendo.
O economista Juan Jensen, professor do Insper e sócio da consultoria 4E, afirma que
as condições econômicas são mais difíceis, como o desafiador ajuste nas contas
públicas, que demanda reformas estruturais.
Mas as incertezas políticas com a eleição criaram um caldo de insegurança sobre o
futuro que produziu um efeito “esperar para ver” em boa parte do setor produtivo.
Com isso, o investimento não retoma, mesmo depois de ter caído 30% na crise de
2015 e 2016.
A indefinição de quais candidatos deverão prosperar, com as pesquisas mostrando a
eleição embolada, piora o quadro e fez com que a confiança, abalada pela paralisação,
não se recuperasse após a paralisação, segundo Jensen.
Com o resultado, a taxa de investimentos da economia (proporção dos investimentos
no PIB) aumento para 16%, em relação ao mesmo período do ano passado. E a taxa

de poupança está em 16,4%. No mesmo período do ano passado, os números eram
de 15,3% e 15,7%, respectivamente.
De acordo com Artur Passos, economista do Itaú Unibanco, o terceiro trimestre tende
a exibir melhor desempenho, porém mais por efeito estatístico do que por uma
aceleração da atividade.
“Os números do terceiro trimestre devem vir mais fortes por causa da base de
comparação mais fraca do segundo trimestre em razão da paralisação de maio”,
afirma.
“Mas isso não representará uma melhora real. O crescimento subjacente da economia
está mais fraco”, diz Passos.
Entre os indicadores mais evidentes da perda de fôlego da economia, ele cita a geração
de vagas no mercado de trabalho formal.
Embora o saldo de postos criados tenha voltado a ser positivo em julho, após uma
contração no mês anterior, a tendência de um desempenho mais fraco em relação à
recuperação esboçada no fim de 2017 permanece.
Silvia Matos concorda que o terceiro trimestre deverá trazer números mais fortes, mas
o quadro geral de baixo crescimento não se altera antes de concluída a eleição.
“A economia está funcionando, não está na UTI, mas está doente. O crescimento é
baixo e isso é ruim”, disse. “Poderíamos estar acelerando e estamos falando de
números que representam a metade do crescimento que poderíamos ter”.
Veja 9 fatores que explicam o PIB perto do zero e a lentidão da recuperação
da economia
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PIB do 2º trimestre foi fortemente impactado pela greve dos caminhoneiros, mas
desemprego elevado e incerteza eleitoral inibem o consumo e retomada dos
investimentos.
O resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre reforça a percepção de que
a economia brasileira está sem motores para garantir uma recuperação mais rápida. Segundo
dados divulgados nesta sexta-feira (31) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), a economia cresceu 0,2% entre abril e junho, com o consumo das famílias ainda
sendo pressionado pelo elevado desemprego e os investimentos limitados pela ociosidade das
empresas e pelas incertezas sobre a corrida eleitoral e a política econômica do próximo
governo.
Com os receios e incertezas sobre o futuro, investimentos acabam sendo deixados na gaveta
e consumidores também passam a comprar menos ou a adiar gastos. Já o governo está sem
margem de manobra para investir, por conta das contas públicas no vermelho. Tudo isso cria
um círculo vicioso que leva a economia a não sair do lugar.
Diante da fraqueza da recuperação, a expectativa é que a economia brasileira só volte em
2020 ao patamar de antes da recessão (portanto de 2014), segundo cálculos da consultoria
Tendências.
Os números do IBGE mostram que o nível de consumo das famílias segue abaixo do que era
registrado em 2012. Já o volume de investimentos medido pela Formação Bruta de Capital
Recuperação lenta e sem impulso (Foto: Infografia: Juliana Souza/G1)

O segundo trimestre foi fortemente impactado pela
greve dos caminhoneiros – que afetou todos os
setores, mas as projeções para a alta do PIB em
2018 já vinham sendo revisadas para baixo antes
mesmo da paralisação de maio, afetadas pela piora
do cenário político, com o emperramento da pauta
econômica e de reformas no Congresso, e também
pela piora do ambiente externo diante do aumento
das tensões comerciais provocadas medidas
protecionistas do governo de Donald Trump.
Inicialmente, os economistas chegavam a projetar
que o PIB do 2º trimestre poderia crescer próximo
de 1%. Mas com a sequência de dados frustrantes
e toda a névoa de incerteza que paira na economia
brasileira, as projeções foram sendo reduzidas mais
próxima de zero, com parte do mercado esperando
inclusive um PIB no vermelho.

1% do ano passado.

A expectativa agora é de que a economia cresça
algo em torno de 1,5% em 2018, metade do que
era esperado alguns meses antes. Ainda assim, a
expansão deverá ser mais forte do que o avanço de

Para o professor da Faculdade de Economia da USP, Simão Silber, a injeção de recursos da
liberação dos saques do fundo PIS/PASEP e pagamento do 13º salário podem ajudar a
aumentar o consumo nos próximos meses, mas não devem representar "grande estímulo" a
ponto de turbinar o PIB no 2º semestre.
Veja abaixo 9 fatores que ajudam a explicar a fraqueza e lentidão da recuperação:
1 - Greve dos caminhoneiros

A paralisação de 11 dias em maio dos caminhoneiros afetou todos os setores da economia,
causando prejuízo de R$ 15,9 bilhões, segundo estimativa do Ministério da Fazenda.
Ainda que boa parte das perdas tenha sido recuperada já nos meses seguintes à paralisação,
a greve contribuiu para derrubar o PIB do 2º trimestre e deixou um legado negativo de mais
longo prazo: abalou a confiança de consumidores e empresário.
"A greve claramente sofreu com o choque dos caminhoneiros. Houve uma queda brutal em
algumas atividades", afirma Alessandra, da Tendências. "A dinâmica ainda não é clara sobre
o impacto desse choque no terceiro trimestre."

2 - Desemprego alto e desalento recorde

O mercado de trabalho continua dando sinais de fraqueza e a taxa de desemprego segue
acima de 12%. No trimestre encerrado em julho, 12,9 milhões de trabalhadores estavam
desempregados. Para piorar o quadro, o desalento – aquele grupo formado pelos brasileiros
que nem trabalham nem procuram vaga – bateu recorde, atingindo 4,8 milhões de brasileiros.
O desemprego elevado inibe o consumo, um dos motores fundamentais da economia.
3 - Endividamento e inadimplência nas alturas
A fraqueza da economia tem prejudicado o orçamento das famílias e deixado um número
cada vez maior de brasileiros com o nome sujo. Em julho, o número de consumidores
inadimplentes chegou a 61,8 milhões, segundo levantamento da Serasa Experian. É o maior
patamar da série da pesquisa, iniciada em 2016.
Nas empresas, o endividamento também segue alto. No final do 1º semestre, 5,5 milhões de
CNPJs estavam inadimplentes no país, um acréscimo de 7,8% em relação ao mesmo mês do
ano anterior, segundo a Serasa.
"É uma saída lenta da crise porque a recessão começou com setores públicos e privados
endividados", afirma a economista e sócia da consultoria Tendências, Alessandra Ribeiro.
4 - Ociosidade elevada nas empresas
Mesmo passada a recessão, as empesas ainda têm uma ociosidade elevada - a capacidade
de produção que não está sendo usada. Ou seja, para retomar os investimentos e expandir a
produção, as companhias precisam primeiro diminuir essa capacidade ociosa.
Em julho, a utilização da capacidade instalada ficou em 68%, segundo levantamento da
Confederação Nacional da Indústria (CNI). O resultado apurado foi levemente superior ao de
junho (66%), mas a ociosidade continua maior que a média histórica e bem acima do patamar
pré-crise. No final de 2014, estava em 73%.
5 - Ambiente externo mais turbulento
Em 2018, a situação econômica global tem
trazido mais dificuldades para os mercados
emergentes por duas grandes razões.
Primeiro, houve um aumento da tensão
comercial após o presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, decidiu taxar a
importação de aço e alumínio. A medida
desencadeou uma série de represálias de
diversos países, levando a uma guerra
comercial com a China.
Segundo, as economias avançadas estão subindo os juros, num movimento que os
economistas chamam de normalização monetária. Depois de manter os juros num patamar
baixo por muitos anos para estimular o crescimento econômico, os principais países estão
fazendo o movimento contrário em meio a um aumento da inflação, o que incentiva a retirada
de dólares de países emergentes como o Brasil e pressiona o câmbio.

O Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos), por exemplo, já aumentou a taxa
de juros duas vezes este ano e deve, segundo os economistas, elevar mais duas até
dezembro.
Taxas de juros nos EUA

6 - Incertezas eleitorais
Os investidores esperam a definição de um quadro mais claro da corrida eleitoral para avaliar
qual será a política econômica a partir do ano que vem. A principal dúvida é se o ajuste das
contas públicas vai seguir com o novo presidente.
A incerteza eleitoral tem levado a piora da percepção de risco dos investidores com a economia
brasileira. Entre as economias latino-americanas, por exemplo, o risco-país do Brasil foi o
segundo que mais subiu, atrás apenas do da Argentina.
Essa piora de avaliação fica evidente no câmbio. Em agosto, a moeda norte-americana voltou
a romper a barreira dos R$ 4 após 2 anos e meio.
"O cenário como um todo indica um quadro de condições financeiras mais restritas diante do
ambiente externo mais difícil e pela incerteza com a eleição", diz Alessandra, da Tendências.
Variação do dólar em 20187 - Baixo nível de confiança de empresários e consumidores

A confiança de empresários e consumidores chegou a esboçar uma reação, mas foi abalada
pela greve dos caminhoneiros e, mais recentemente, pela incerteza com o quadro eleitoral.
O índice de confiança da indústria, por exemplo, atingiu em agoto o menor desde janeiro,
segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV). Já a confiança do empresário do comércio
atinge nível mais baixo em um ano.

A confiança tem papel fundamental para a retomada econômica. Sem ela, consumidores
ficam mais retraídos na hora de consumir e empresários deixam de fazer novos investimentos.
Confiança do consumidor tem queda em agosto, diz FGV
Índice de Confiança dos consumidores

8 - Investimentos em baixa
O investimento tem sido uma das grandes decepções da economia neste ano. Os economistas
ainda projetam um aumento, mas ele será menor do que se esperava.
No segundo trimestre, o Indicador Ipea de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), espécie
de termômetro do nível dos investimentos no Brasil, caiu 0,9% em relação ao trimestre
anterior. Em 12 meses, o resultado acumulado é de alta de 2,9%. Em percentual do PIB, a
taxa de investimento está em 16% do PIB, acima da registrada no 2 trimestre de 2017
(15,3%), mas ainda longe do patamar de 20% de antes do início da recessão.
9 - Contas públicas no vermelho e governos quebrados
Com a crise fiscal, União e boa parte dos governos estaduais estão acumulando sucessivos
déficits e não estão conseguindo mais reservar parte das receitas para investimentos, tendo
que cortar inclusive despesas de custeio. Neste ano, por exemplo, o mercado estima um
rombo de R$ 148,171 bilhões, segundo o último relatório Prisma, do Ministério da Fazenda.
O rombo, ou déficit primário, ocorre quando as despesas do governo superam as receitas com
impostos e tributos em um ano. Por ser primário, ele não considera os gastos com pagamento
dos juros da dívida pública.
"O consumo do governo está estagnado, o que é bom para organizar as contas públicas. Mas
esse consumo do governo já foi um fator importante de crescimento no passado e fazia o PIB
ser mais alto", afirma Silvia, do Ibre.
Juro para investimento do BNDES supera Selic
31/08/2018 – Fonte:
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O crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ficou
mais caro na comparação com a Selic, a taxa básica de juros, desde meados do ano
passado. De 2013 a 2017, a média dos juros cobrados pela instituição de fomento nas
linhas de crédito voltadas para financiar os investimentos ficou abaixo da Selic. De lá
para cá, essa média estacionou, enquanto os juros básicos caíram rapidamente, na
esteira da inflação controlada e da fraca atividade econômica.
Segundo economistas, o período de 2013 a 2017 foi marcado pelo crédito subsidiado
bancado pelo Tesouro Nacional. Nessa época, o Programa de Sustentação dos
Investimentos (PSI), lançado em 2009, como estratégia de combate à crise financeira

internacional de 2008, foi acelerado – algumas linhas chegaram a ter juros negativos,
ou seja, abaixo da inflação.
Em 2015, o PSI foi extinto e, em 2016, a diferença, então para menos, dos juros do
BNDES em relação à Selic começou a diminuir. Conforme levantamento do
Departamento de Competitividade, Economia e Estatística (DCEE) da Abimaq,
entidade que representa a indústria de máquinas, em maio de 2017, a taxa média do
BNDES (11,26% ao ano) estava 0,01 ponto porcentual acima da Selic (11,25%). Em
fevereiro deste ano, a média do BNDES estava 6,31 pontos acima da Selic; em junho,
caiu para 2,45 pontos, com a Selic estacionada em 6,5% ao ano.
O movimento ocorreu porque a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), usada pelo
BNDES até o fim do ano passado, foi mantida inalterada pelo governo federal,
enquanto a Selic caía ao longo de 2017. De janeiro deste ano em diante, o BNDES
passou a usar a Taxa de Longo Prazo (TLP), atrelada às taxas definidas pelo mercado
nas cotações dos títulos públicos federais.
Para empresas de menor porte, o juro do BNDES pode ser ainda maior que a média,
ressaltou a gerente do DCEE da Abimaq, Maria Cristina Zanella. Isso porque as
operações de menor valor são indiretas, ou seja, repassadas por um banco agente do
BNDES, que faz a análise de crédito e assume o risco. Por esse serviço, o repassador
cobra um “spread”. Maria Cristina estima na casa de 12% ao ano o juro final ao
consumidor nessas operações.
Para economistas críticos da mudança nos juros do BNDES, a alta nos juros do banco
foi rápida demais e pode prejudicar os investimentos. O resultado, segundo o diretor
executivo do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), Júlio
Gomes de Almeida, pode ser um crescimento econômico menor. “Só não é maior o
problema do financiamento porque a economia ainda está saindo da recessão”,
afirmou.
Na visão do economista-chefe do Banco Safra, Carlos Kawall, os subsídios para manter
os juros do BNDES abaixo da Selic eram insustentáveis. Segundo o Ministério da
Fazenda, o custo total dos subsídios chegou a R$ 38,3 bilhões em 2016. Trazido a
valor presente, o total de subsídios ao longo dos anos somaria R$ 117,3 bilhões,
considerando as devoluções antecipadas pelo BNDES até junho. “Para quem tinha juro
subsidiado, a situação ficou pior, mas, se olharmos para a economia como um todo, o
mercado de crédito está mais normal”, disse.
Segundo o economista, a elevação dos juros do BNDES não necessariamente inibirá
investimentos. Kawall lembrou que as emissões de títulos de dívida (debêntures) estão
crescendo neste ano, ou seja, o espaço do BNDES estaria sendo ocupado pelo mercado
privado.
Secretário do Tesouro descarta alteração de meta do resultado primário
31/08/2018 – Fonte:
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O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, descartou nesta quinta-feira, 30,
qualquer alteração na meta de resultado primário. Mais cedo, ele disse que o resultado
do setor público consolidado pode ser de um déficit de R$ 131 bilhões, ante uma meta
de R$ 161 bilhões.
“Não teria porquê mudar a meta porque não há punição em fazer resultado melhor
que a meta”, limitou-se a responder o secretário.
Mansueto Almeida disse que a razão do resultado inesperado das contas do Governo
Central em julho foi o crescimento das receitas. O desempenho no mês passado foi

um déficit primário de R$ 7,547 bilhões, ante um déficit de R$ 20,155 bilhões em julho
do ano passado.
Ele destacou que o déficit primário de janeiro a julho (R$ 38,875 bilhões) caiu quase
pela metade em relação a 2017 (R$ 76,633 bilhões). “A despesa tem crescido muito
pouco e as receitas têm um crescimento expressivo, acima do PIB. Em todos os meses
deste ano o resultado efetivo da arrecadação foi acima do esperado, o que é uma
surpresa positiva porque ao longo do ano houve frustração com o crescimento da
economia”, avaliou.
De acordo com o secretário do Tesouro, a arrecadação de julho foi entre R$ 5 bilhões
e R$ 6 bilhões superior ao que era projetado pelo governo. Mansueto lembrou que no
próximo mês a equipe econômica fará uma nova reavaliação bimestral de receitas e
despesas.
Ele reconheceu que há efeitos sobre o aumento da arrecadação que o governo ainda
não mapeou. “O resultado primário até julho é muito melhor do que o que o governo
esperava”, enfatizou. “Tem algo ocorrendo do lado da arrecadação que ainda
precisamos entender melhor”, admitiu, citando o aumento da arrecadação com
royalties do petróleo neste ano.
Em 12 meses até julho, o déficit primário do Governo Central está em R$ 88,5 bilhões,
enquanto a meta para este ano é de déficit de R$ 159 bilhões. “O resultado em 12
meses está 1 ponto porcentual do PIB abaixo da meta. Por isso espero que o resultado
no fim do ano seja melhor que a meta de primário de 2018”, completou.
Por outro lado, Mansueto afirmou que as despesas do governo devem acelerar entre
agosto a dezembro deste ano, superando em R$ 69 bilhões os gastos efetuados no
mesmo período do ano passado. “Os resultados primários dos últimos cinco meses do
ano refletirão o aumento dos gastos previdenciários da despesa com pessoal”,
adiantou.
Ainda assim, ele citou o “empoçamento” de R$ 14,5 bilhões nos ministérios, referentes
a despesas autorizadas que não estão sendo desembolsadas. Se esses valores não
forem gastos pelos órgãos, contribuirão para um resultado primário melhor. “Esse
empoçamento deve continuar ou aumentar até o fim do ano. O dinheiro está liberado
para pagamento. O fato de os ministérios não estarem conseguindo pagar é outro
assunto”, comentou.
Mansueto alegou que a gestão do caixa do governo federal está virando “uma grande
dor de cabeça” devido às vinculações desses recursos que, segundo ele, já atrapalham
os pagamentos. “O governo não consegue cancelar essas despesas para remanejá-las
para questões mais urgentes”, concluiu.
Projeções
O secretário do Tesouro Nacional disse que o Governo Central pode acabar o ano de
2018 com um déficit primário em cerca de R$ 15 bilhões melhor que a meta de déficit
R$ 159 bilhões, em razão do empoçamento de recursos disponibilizados, mas não
gastos pelos ministérios.
“Não vou me surpreender se encerrarmos o ano com o déficit primário de R$ 144
bilhões no Governo Central”, afirmou. “Também é bem possível que tenhamos
resultados melhores do que a meta para Estados, municípios e estatais”, completou.
Segundo ele, o déficit de R$ 3,5 bilhões previsto para as estatais em 2018 já tendia a
um resultado zero e pode se transformar em um superávit de cerca de R$ 5 bilhões,
devido à entrada de maiores pagamentos pela Usina Binacional de Itaipu. “Podemos
ter um resultado R$ 8,5 bilhões melhor que a meta das estatais”, acrescentou.

Mansueto também estimou que o resultado dos governos regionais será entre R$ 8
bilhões e R$ 9 bilhões melhor que a meta de Estados e municípios. “Ou seja, ao invés
de um déficit primário de R$ 161 bilhões no setor público consolidado, podemos ter
um déficit R$ 30 bilhões inferior, em cerca de R$ 131 bilhões”, projetou.
Para o secretário esse resultado será uma “contribuição” do atual governo para o
próximo. “O déficit menor vai ajudar o trabalho do próximo presidente. Até vemos
candidatos à Presidência falando em zerar o déficit primário em dois anos”, concluiu.
Atividade fraca deve continuar mitigando efeito do dólar sobre o IPC-M
31/08/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 30-08-2018)
A inflação no varejo deve voltar a acelerar no Índice Geral de Preços – Mercado (IGPM) de setembro, estima Salomão Quadros, superintendente adjunto de Índices Gerais
de Preços do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getulio Vargas
(FGV).
Depois de atingir 0,05% em agosto, e 0,44% em julho, ele cita que alguns produtos
cujos preços têm aderência do câmbio podem continuar pressionando o Índice de
Preços ao Consumidor (IPC-M). Além disso, acrescenta, os preços dos alimentos
tendem pressionar o indicador, após uma fase de queda forte.
Porém, acredita que essa influência da desvalorização cambial não deve ser
substancial, por conta da atividade fraca. “Deve ocorrer de forma modesta, porque o
último estágio da cadeia, que é o consumidor, está enfraquecido. A demanda está bem
contida, mas algum repasse deve acontecer”, diz, ao referir-se à nova rodada de alta
do dólar para uma marca acima de R$ 4,00 recentemente.
Quadros cita que alguns itens como pão francês já estão captando os impactos da
desvalorização cambial este ano por conta das incertezas. Em agosto, o pãozinho teve
alta de 2,17% após 2,37% em julho. A variação da farinha de trigo também perdeu
um pouco de força para 4,67% depois de 5,99% em julho.
No IPC de agosto, o economista cita que a pressão em energia diminuiu em razão da
ausência de aumentos das distribuidoras.
“Mas é muito difícil não aparecer novos reajustes. E isso deve pressionar o IPC-M.
Além disso, o grupo Alimentação deve elevar o índice. A queda do segmento de
hortaliças e legumes já vem perdendo força, passou de -21,45% em julho para 10,12% em agosto. No IPA Índice de Preços ao Produtor Amplo, também há alguns
alimentos que estão caindo menos. O IPC deve ter alta, mesmo sem expectativa de
quebra de safra”, avalia.
Em contrapartida, a gasolina ficou 0,48% mais barata depois de ceder 0,43% em
julho, enquanto o etanol teve declínio de 4,27% na comparação com recuo de 1,95%
em julho.
Fazenda edita nova regra para reajuste das tarifas dos Correios
31/08/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 30-08-2018)
O Ministério da Fazenda publicou no Diário Oficial da União (DOU) portaria com normas
e critérios para o reajuste e a revisão das tarifas e dos preços públicos praticados pela
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) nos serviços postais prestados em
regime de exclusividade.
Segundo o texto, esses reajustes serão aprovados e publicados pelo ministério
supervisor da ECT até o último dia útil de janeiro de cada ano. Além disso, devem

obedecer ao porcentual acumulado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) no ano civil anterior, descontado o chamado fator de produtividade, conforme
metodologia descrita na portaria.
A norma estabelece ainda que o reajuste no ano de 2018 poderá, excepcionalmente,
ser autorizado pelo ministério supervisor da ECT em prazo diferente do fixado na
portaria e deve considerar apenas o IPCA acumulado entre fevereiro de 2017 e o mês
anterior à autorização do reajuste.
O ato publicado nesta sexta-feira, 31, revoga a portaria do Ministério da Fazenda nº
97, de 26 de março de 2018, que disciplinava o assunto.
Para Magazine Luiza, câmbio é único indicador macro que preocupa varejo
hoje
31/08/2018 – Fonte:

Tribuna PR (publicado em 30-08-2018)

O presidente do Magazine Luiza, Frederico Trajano, considera que o câmbio é o único
elemento no cenário macroeconômico atual que pode afetar o desempenho do varejo.
Ele avaliou que o ambiente de instabilidade da moeda brasileira gera incertezas e pode
afetar negociações com fornecedores e os preços ao consumidor no quarto trimestre
deste ano e em 2019.
O executivo afirmou que a depreciação do real já levou a aumentos de preço de
produtos, mas esses reajustes não refletem ainda o impacto total que pode ocorrer
caso o dólar se mantenha por vários meses em níveis próximos de R$ 4,20 ou acima
disso.
Esse cenário de moeda brasileira depreciada pode refletir nas próximas negociações
com fornecedores. Até o momento, segundo ele, o desafio tem sido a instabilidade,
algo que “trava” as negociações.
Apesar da preocupação com o câmbio, Trajano avaliou que as vendas em agosto têm
ido bem, até mesmo superando as expectativas iniciais da companhia. Para ele, outros
elementos do cenário econômico contribuem favoravelmente. “Tivemos uma leve
melhora no desemprego e os juros continuam baixos”, disse ele.
E-commerce
Realizar a totalidade das entregas de pedidos do e-commerce em até dois dias é uma
ambição do Magazine Luiza no futuro, segundo afirmou Trajano.
Durante participação no Latam Retail Show, evento que reúne empresas de varejo em
São Paulo, o executivo afirmou que a companhia tem desenvolvido iniciativas para
lidar com os desafios logísticos do Brasil.
“Temos que criar formas de fazer entregas em nível de excelência”, comentou Trajano
ao ser questionado sobre como fazer a venda online ter uma participação maior no
consumo no Brasil.
Trajano afirmou que hoje 20% das entregas na companhia são realizadas em até dois
dias.
A companhia já havia divulgado que tem uma meta para o ano que vem de chegar a
50% das entregas nesse prazo, objetivo que Trajano reforçou nesta quinta. “No futuro,
o desejo é ter quase 100% e a tentativa é chegar no mercado brasileiro inteiro”,
comentou.

Greve de caminhoneiros ajudou a frear recuperação da economia; veja o
caminho do PIB no trimestre
31/08/2018 – Fonte: G1
Paralisação dos caminhoneiros impactou a atividade econômica no período, mas
movimento se somou a outros fatores como recuperação lenta e piora do cenário
externo.
Após o registro de dados econômicos positivos em abril, os meses de maio e junho foram
marcados por resultados mais fracos, até chegar ao crescimento de 0,2% do Produto
Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre de 2018. O resultado foi divulgado nesta
sexta-feira (31) pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), e marca uma
manutenção do ritmo lento de retomada do crescimento da economia.
O resultado econômico do trimestre foi fortemente impactado pela greve dos caminhoneiros,
que começou em maio e manteve rodovias fechadas por 11 dias.
Economistas apontam que o efeito negativo da greve sobre a economia do período foi
bastante significativo, e indicam ainda outros fatores que já vinham puxando o desempenho
para baixo, como as dúvidas em relação à velocidade da recuperação da economia, o cenário
eleitoral incerto e a piora das condições externas.
Impactos da greve
Sem ter como escoar a produção, muitos produtores rurais jogaram fora produtos como leite,
e houve também quem decidiu sacrificar animais por causa da falta de ração. Além do
agronegócio, os setores da indústria e do comércio também foram impactados.
“A produção industrial foi muito impactada, foi o indicador que mais sofreu. O que não é
surpresa, já que (a greve) interrompe a distribuição de mercadorias”, analisa Latif. Ela destaca
que, após a paralisação, o crescimento da indústria “voltou, mas não a ponto de compensar a
queda”.
Desempenho de setores da economia ao longo do 2º trimestre

Variação em relação ao mês anterior da produção industrial, atividade dos serviços e
vendas do varejo

Exportações brasileiras ao longo do 2º trimestre

Outros fatores
No mês seguinte à greve, os indicadores mostraram uma tendência de recuperação, mas os
impactos da greve se juntaram às outras incertezas da economia no impacto ao PIB do
trimestre.
Diversos
órgãos,
bancos
e
consultorias reduziram
suas
expectativas de crescimento
do PIB no ano como um todo.
“Primeiro porque a política de
crédito
continua
ruim,
a
inadimplência segue alta e o
crédito comercial ainda é baixo”,
diz Troster, acrescentando entre as
incertezas do trimestre a piora do
cenário externo, com a expectativa
de alta dos juros nos Estados
Unidos, temores sobre uma guerra
comercial coma China e a crise na
Turquia.
Nesse sentido, Latif aponta que a
alta do dólar no trimestre também
contribui negativamente para a
economia.
“Teve um contágio financeiro dessa
piora nos mercados. O dólar subir
significa pressão de custos para as
empresas.”

que a recuperação da economia ganhe força.

No entanto, para os próximos
meses os economistas esperam

Latif aponta, por exemplo, que ainda não foram sentidos integralmente os efeitos do corte da
taxa básica de juros, a Selic.
“Tem muito efeito da política monetária para se materializar. A gente pode discutir se vai ser
mais ou se vai ser menos, mas é sim um país que, lentamente, vai se recuperando.
Não é um trem que está descarrilhado, apesar de estar muito devagar.”

Troster também vê melhora mais adiante. “Eu diria que há um pessimismo exagerado”, diz.
“Acredito que até o final do ano vai ter um viés para cima das expectativas.”
Com alta do dólar, preço do diesel sobe até 14,4% nesta sexta (31)
31/08/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 30-08-2018)
Alta quase anula subsídio concedido pelo governo na paralisação dos
caminhoneiros
O preço de venda do óleo diesel subirá entre 10,5% e 14,4%, dependendo da região,
a partir desta desta sexta (31), quando se inicia nova etapa do programa de subvenção
criado pelo governo para pôr fim à greve dos caminhoneiros.
A alta é resultado da desvalorização do real frente ao dólar, que também vem
pressionando o preço da gasolina. Os novos valores foram divulgados nesta quinta
(30) pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis) e valerão por 30
dias.

Maior alta do diesel ocorrerá na região Centro-Oeste, que passa a ter preço diferente
do Sudeste: R$ 2,4094 por litro, aumento de 14,4%. A menor, no sudeste, de 10,5%,
para 2,3277 por litro - Zanone Fraissat - 2.fev.2015/Folhapress
Os preços são diferentes por região. A maior alta ocorrerá na região Centro-Oeste,
que passa a ter preço diferente do Sudeste: R$ 2,4094 por litro, aumento de 14,4%.
A menor, no sudeste, de 10,5%, para 2,3277 por litro.
No Nordeste, o aumento será de 12,5%, para R$ 2,2592; no Sul, de 13,1%, para R$
2,3143; e no Norte, de 13,2%, para R$ 2,2281. "Os novos valores refletem os
aumentos dos preços internacionais do diesel e do câmbio no último mês", disse a
ANP, em nota.
Com os aumentos, os preços de venda do combustível por refinarias se aproximam do
valor cobrado pela Petrobras antes da greve. No dia 23 de maio, quando atingiu o
maior preço do período de reajustes diários, o diesel era vendido pela estatal, em
média no país, por R$ 2,3716 por litro.
Além do repasse da alta do dólar, o novo valor considera ressarcimento às empresas
pelo período em que o desconto não foi suficiente para cobrir a diferença entre o preço
tabelado pelo governo e as cotações internacionais.
Desde sexta (23), o desconto é insuficiente. Nesta quinta, por exemplo, a diferença
era de R$ 0,5179 por litro.
Apesar do reajuste, as empresas importadores de combustíveis dizem que a nova
fórmula da ANP para o cálculo dos preços até o fim do programa, em 31 de dezembro,
inviabiliza importações.

"O frete interno e o custo de armazenagem [previstos na fórmula] são muito baixos",
diz o presidente da Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis),
Sérgio Araújo. Ele acrescenta que a fórmula não prevê margem de lucro.
A fórmula atual foi apresentada esta semana, após alterações a partir de sugestões
do mercado - a Petrobras chegou a dizer que a proposta anterior poderia levar ao
desabastecimento por inviabilizar importações.
Procurada nesta quinta, a companhia não respondeu se a nova fórmula de cálculo
apresentada pela agência é viável.
GASOLINA
Nesta quinta, a Petrobras anunciou o sétimo aumento seguido da gasolina, de 1,4%.
A partir desta sexta, o combustível será vendido nas refinarias a R$ 2,1375 por litro,
o maior valor desde o início da política de reajustes diários, em julho de 2017.
Com a escalado do dólar, a gasolina acumula alta de 8,6% em agosto. Segundo a
pesquisa de preços da ANP, porém, ainda não houve repasse às bombas - segundo
especialistas, os aumentos estão sendo compensados pela queda do preço do etanol.
Paraná tem o quarto diesel mais barato do País, mostra pesquisa
31/08/2018 – Fonte: Bem Paraná (publicado em 30-08-2018)

(Foto: Arquivo/Bem Paraná)
De acordo o Índice de Preços Ticket Log (IPTL), que tem como base 18 mil postos
credenciados em todo o País, o Paraná tem o quarto menor preço médio do óleo diesel
do País. Em julho, alvo da pesquisa, o litro do diesel no Estado era de R$ 3,299 na
média. À frente do Paraná apenas Santa Catarina (R$ 3,238), São Paulo (R$ 3,249) e
Rio Grande do Sul (R$ 3,289).
O IPTL ainda mostra os Estados que refletiram nas bombas o desconto de R$ 0,46,
definido pelo governo após a crise de abastecimento que afetou o País, em maio. No
Paraná, o desconto médio foi de R$ 0,49; em Santa Catarina de R$ 0,55; e, no Rio
Grande do Sul, de R$ 0,50.
Em nível nacional, os motoristas pagaram menos pelo litro do diesel comum em julho,
R$ 3,49, ante a média de R$ 3,62, registrada no mês anterior. O sul tem a menor
média do País, enquanto o Norte registrou o maior valor.
Renault completa 4 milhões de motores produzidos no Brasil
31/08/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 30-08-2018)
Fábrica de motores da Renault celebra 4 milhões de unidades produzidas em
18 anos de operação. Fábrica paranaense tem capacidade para montar 600 mil
unidades por ano
A Renault celebrou o marco de 4 milhões de motores produzidos no Brasil, na
fábrica integrada ao complexo industrial Ayrton Senna, em São José dos Pinhais, na

região metropolitana de Curitiba (PR). A unidade, que tem capacidade para montar
600 mil unidades por ano, é hoje responsável pela produção dos motores 1.0 e 1.6,
que equipam toda a linha atual de produtos da marca feita no País.
Curitiba Motores (CMO), como é conhecida, dedica atualmente 40% de sua produção
ao mercado de exportação. Além disso, também produz componentes para o mercado
nacional e para exportações, como blocos, cabeçotes, virabrequins e calas desde 2001.
“A CMO é uma unidade industrial Inserida no contexto da indústria 4.0, reunindo
inovações que nos possibilitam fabricar motores de alta tecnologia. Chegar a 4 milhões
de unidades produzidas é um momento de alegria e orgulho para todo o nosso time,
sobretudo acompanhando a grande evolução tecnológica que a Renault realizou em
seus motores ao longo do tempo”, afirma o diretor de fabricação de motores da
Renault, Carlos Martin.
Quando iniciou suas operações, em 2 de dezembro de 1999, portanto há quase 19
anos, a CMO tinha capacidade de 280 mil/ano. Na época, montava o motor 1.6 16V
para três veículos de produção nacional: Scénic, Clio e o Clio Sedan. Também era
exportado para a Argentina para aplicação na linha Mégane.
No ano 2000, seu primeiro ano cheio de produção, foram feitos 30 mil motores. A
partir de 2002, a fábrica diversificou sua produção, incluindo também os motores 1.0
8V e 16V. Também foi feito na unidade o motor 1.2 16V para exportação. Com essa
gama, a Renault atingiu, em 2006, o seu primeiro milhão de unidades produzidas no
Brasil – marca que seria duplicada em 2011 e que chegaria a 3 milhões em 2014.
Já em novembro de 2016, os motores da Renault deram um salto tecnológico com a
chegada dos propulsores 1.0 SCe de três cilindros e 1.6 SCe de quatro cilindros, sigla
para Smart Control Efficiency com inovações vindas da Fórmula 1. Totalmente em
alumínio, os motores 1.0 e 1.6 SCE são 20 kg e 30 kg mais leves que seus
antecessores, respectivamente. A produção de blocos e cabeçotes de alumínio para
estes novos motores começou neste ano e para isso a planta recebeu investimento de
R$ 350 milhões.
Moura inaugura sua quinta fábrica em Pernambuco, a sexta no Brasil
31/08/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 30-08-2018)
Unidade erguida em Belo Jardim recebeu investimento de R$ 170 milhões
A fabricante de baterias Moura inaugurou mais uma fábrica no Brasil, a sexta no
País e a quinta em Belo Jardim, cidade-sede da empresa, localizada na região do
agreste de Pernambuco, a 180 quilômetros da capital Recife.
É a sétima unidade fabril da companhia para a produção de baterias na América do
Sul: outras duas estão localizadas em Itapetininga (SP) e uma em Pilar, na Argentina.
A nova fábrica recebeu investimento de R$ 170 milhões, financiados pelo Banco do
Nordeste, Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) e BNDES (Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico e Social).
Segundo a Moura, no pico de sua operação, a nova fábrica terá capacidade para quase
dobrar a produção anual do Grupo Moura, que hoje entrega 10 milhões de baterias
por ano, entre automotivas, estacionárias, tracionárias e para motocicletas. A meta é
entregar 1 milhão de unidades até o fim do ano, quando planeja empregar até 200
pessoas na nova operação, que demorou menos de um ano para ficar pronta.
Nesta primeira fase, a nova planta produzirá baterias de maior capacidade, aquelas
dedicadas aos SUVs, caminhonetes, picapes e caminhões. Habilitada para atender
diversas especificações, sua flexibilidade permite produzir um mix variado a fim de

atender toda a demanda da América do Sul. Segundo a Moura, 15% de sua produção
será voltada para exportações.
Planejada para ser autossustentável, a nova fábrica de Belo Jardim já nasce pronta
para a expansão.
As linhas são automatizadas, flexíveis e trazem um novo desenho logístico voltado
para a eficiência. Seu projeto contou com a participação do Instituto de Tecnologia
Edson Mororó Moura (ITEMM), um dos principais parceiros tecnológicos da Moura e
único instituto de ciência e tecnologia do Brasil com foco exclusivo em pesquisa &
desenvolvimento para sistemas de acumulação de energia.
A planta reúne ainda cerca de 2 mil itens de melhoria nas etapas de concepção,
desenvolvimento e implementação, desenvolvidos com a contribuição dos 6 mil
trabalhadores das demais fábricas da empresa.
A gestão é baseada no programa líder de manufatura, que prevê até oito trabalhadores
sob supervisão de cada encarregado de produção. Os preceitos da gestão na área de
produção são inspirados no World Class Manufacturing (WCM) adotado pelo Grupo
Moura em todas as suas unidades fabris. Nos últimos 10 anos, a empresa aplicou cerca
de R$ 1 bilhão em expansão de capacidade produtiva.

