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INTERESSE NO MERCADO EUROPEU? CONHEÇA A FLANDERS INVESTMENT &
TRADE
01/11/2018 – Fonte: FIEP

Produção industrial cai 1,8% em setembro ante agosto, revela IBGE
01/11/2018 – Fonte: Tribuna PR
A produção industrial caiu 1,8% em setembro ante agosto, na série com ajuste
sazonal, divulgou na manhã desta quinta-feira, dia 1º, o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). A queda foi bem maior que a mediana das projeções,
que indicavam uma variação negativa de 0,90%. Ainda assim, o resultado veio dentro
das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam
desde uma queda de 2,80% até uma alta de 0,60%.
Os dados fazem parte da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF). Em
relação a setembro de 2017, a produção caiu 2%. Esse recuo foi também bem maior
que a mediana das estimativas, que apontavam uma queda de 0,70%. No ano, a
indústria teve alta de 1,9%. No acumulado em 12 meses, a produção da indústria
acumulou avanço de 2,7%.
A produção da indústria de bens de capital teve queda de 1,3% em setembro ante
agosto. Na comparação com setembro de 2017, o indicador mostrou avanço de 3,9%.
No ano, houve crescimento de 8,5% na produção de bens de capital. No acumulado
em 12 meses, a taxa ficou positiva em 9,2%.
Em relação aos bens de consumo, a pesquisa registrou redução de 1,5% na passagem
de agosto para setembro. Na comparação com setembro de 2017, houve queda de

2,0%. No ano, a produção de bens de consumo subiu 2,4%. No acumulado em 12
meses, o avanço foi de 3,2%.
Na categoria de bens de consumo duráveis, o mês de setembro foi de recuo de 5,5%
ante agosto. Em relação a setembro de 2017, houve redução de 4,5%. Entre os
semiduráveis e os não duráveis, houve queda na produção de 0,7% em setembro ante
agosto. Na comparação com setembro do ano passado, a produção diminuiu 1,4%.
Para os bens intermediários, o IBGE informou que a produção caiu 1,0% em setembro
ante agosto. Em relação a setembro do ano passado, houve uma queda de 2,6%. No
ano, os bens intermediários tiveram aumento de 1,0%. Em 12 meses, houve elevação
de 1,7% na produção.
O índice de Média Móvel Trimestral da indústria teve queda de 0,9% em setembro,
informou o IBGE.
Artigo: Precisamos de mais competitividade, com a melhora do ambiente de
negócios, diz presidente da CNI
01/11/2018 – Fonte: CNI (publicado em 31-10-2018)
Em artigo publicado na Folha de S. Paulo com o título de um bom governo para todos,
Robson Andrade destaca que é hora de deixar para trás o acirramento da campanha
e olhar adiante.
Estudiosos dos assuntos públicos procuram um modelo político perfeito, que possa ser
aplicado indistintamente a todos os países, em qualquer tempo. Mas o intelecto
humano ainda não conseguiu conceber tal padrão. Cada sociedade, em cada ponto de
sua trajetória, pede um conjunto diferente de iniciativas que se mostrem adequadas
à solução dos problemas do momento.
Então, o que poderia ser considerado um bom governo para o Brasil nas atuais
circunstâncias? Seria uma administração que, de uma maneira pragmática e serena,
mas determinada, promovesse a reconciliação do país, a reestruturação do Estado
brasileiro e o crescimento econômico em um ritmo mais condizente com as
necessidades dos brasileiros.
Em janeiro, Jair Bolsonaro assumirá a Presidência da República com um enorme
desafio nos próximos quatro anos. Do ponto de vista político, será necessário superar
o clima de extrema polarização que se formou entre os brasileiros. No campo
econômico, o país ainda sofre os efeitos negativos da mais grave e duradoura recessão
de sua história, que deixou desempregados quase 13 milhões de trabalhadores.
O primeiro passo, sem o qual os outros se tornarão difíceis, será acalmar os ânimos,
deixando claro que o novo governo trabalhará tendo em vista o bem-estar de todos.
É hora de deixar para trás o acirramento da campanha e olhar adiante.
É preciso tolerância às diferenças, com respeito ao Estado de Direito e à ordem
constitucional vigente. É necessário reforçar o império das leis, as exigências e os ritos
da democracia, as instituições republicanas e as liberdades civis.
O novo governo contará com a aprovação de milhões de eleitores e a boa vontade da
população, como tipicamente ocorre com presidentes em início de mandato. Na busca
das soluções para os obstáculos ao desenvolvimento econômico e social, deve-se
estabelecer um diálogo com a sociedade que seja o mais aberto e amplo possível,
incluindo todas as vertentes políticas.
Empenhar-se na negociação com o Congresso Nacional será de extrema importância
para dar uma nova feição ao Estado brasileiro, com ênfase na eficiência e na redução

consistente das despesas correntes. O bom trânsito com os parlamentares será
indispensável para aprovar as reformas estruturais, como a da Previdência Social e a
tributária, essenciais para viabilizar o ajuste fiscal e a retomada do crescimento.
Precisamos de mais competitividade, com a melhora do ambiente de negócios. Isso
implica, entre outros aspectos, diminuição da burocracia e de custos tributários,
reforço na segurança jurídica, incentivo aos investimentos, modernização da
infraestrutura, facilitação de crédito e integração ao comércio exterior --por meio de
acordos comerciais, não por uma abertura unilateral e sem critérios, que prejudicaria
a indústria e geraria mais desemprego.
Felizmente, o novo governo poderá partir de uma base construída com os avanços
obtidos nos últimos anos --em especial, a emenda constitucional que limitou a
expansão dos gastos públicos, a reforma trabalhista, a aprovação da terceirização, o
programa de concessões e privatizações e a legislação para petróleo e gás.
Precisamos de união. Somos todos brasileiros e nos encontramos num momento
importante da nossa história. Como sempre fez, a indústria vai contribuir com o novo
governo, apresentando propostas com o objetivo de construir o desenvolvimento
econômico e social do Brasil. Devemos continuar confiantes no futuro e acreditar que
dias melhores virão para todos.
Robson Andrade - Presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI).
Pasta da Indústria e Comércio entregará guia de abertura comercial a Guedes
01/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 31-10-2018)
Redução de tarifas para importação, porém, precisam ser aprovadas pelo
Mercosul
Alvo de críticas do futuro ministro da Fazenda, Paulo Guedes, o Ministério da Indústria
e Comércio tem pronto um guia de instruções para abertura comercial em três setores,
que será entregue ao novo governo.
As informações fazem parte do programa de transição que o Mdic entregou à equipe
do ministro chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, que está compilando informações para
repassar ao time do presidente eleito, Jair Bolsonaro.
Os técnicos do Mdic têm propostas para ampliar a entrada de importados nos setores
de químicos, máquinas e equipamentos e de bens de informática.
A abertura ao setor de químicos foi levada aos sócios do Mercosul, que estão discutindo
reduzir as tarifas de importação de cerca de 60 produtos de 12% para 2%. O setor
produz matéria-prima para diferentes atividades econômicas e a maior concorrência
poderia reduzir custos de produção.
A decisão, porém, tem que ser aprovada no Mercosul, uma vez que todos os
integrantes têm que adotar a mesma tarifa de importação para produtos que chegam
de fora do bloco.
Esse é um dos elementos que dificultam uma agenda ampla de abertura, como
ambicionada por Guedes.
Para boa parte dos produtos importados, o Brasil tem que negociar com os sócios
antes de baixar barreiras de entrada, sob pena de desrespeitar as regras do acordo de
união aduaneira, assinado no governo Sarney.

Nos setores de máquinas e equipamentos e de informática, que o governo Michel
Temer estudou a redução das tarifas médias de 14% para 4%. Os dois estão na lista
de exceção do Mercosul e a decisão cabe apenas ao governo brasileiro.
A discussão, porém, ficou travada na Camex, grupo que reúne oito ministros, após o
Itamaraty levantar a preocupação de que a abertura unilateral poderia prejudicar a
negociação com a União Europeia.
Desde então, o acordo comercial com os europeus entrou em letargia, após Donald
Trump oferecer um acordo de livre comércio com os EUA. Do lado sul-americano, a
eleição no Brasil colocou dúvidas sobre a continuidade do acordado sob nova
presidência no Brasil.
A expectativa é que iniciativa ganhe novo impulso na administração de Paulo Guedes,
que anunciou que o ministério de Indústria e Comércio Exterior ficará sob seu guardachuva no governo Bolsonaro.
Fontes do governo consideram difícil a tarefa de fundir as duas pastas. Na Fazenda,
dizem os observadores, a agenda prioritária hoje é o ajuste fiscal, de redução de
despesas.
Já no Mdic, a agenda é o suporte a setores exportadores e os inscritos em programas
de ganho de competitividade, como o Brasil Mais Produtivo, que deve ser expandido
em 2019.
Além disso, afirmam que uma fusão ministerial dessas proporções poderia levar mais
de um ano. O Mdic tem 900 servidores diretos, além de órgãos vinculados, como a
Abdi (Agência de Desenvolvimento Industrial), o Inpi (Instituto Nacional de
Propriedade Intelectual), entre outros.
Para o ex-secretário de comércio exterior (2007-2010), Welber Barral, a fusão já foi
tentada no governo Collor e não deu certo.
"O tema da Fazenda é o funcionamento do Estado: arrecadação, contas, servidores,
previdência. E o Ministério da Indústria trata do setor privado. Nessa lógica, se é para
diminuir o número de ministérios, o mais lógico era colocar o Mdic junto com C&T",
afirmou.
Este é o exemplo da Inglaterra, disse ele. Barral estudou como o ministério funciona
na América Latina e nos países do G20, a pedido do Mdic, quando o governo Temer
fez mudanças na estrutura da pasta, retirando o comércio exterior do ministério e
levando para o Itamaraty. Poucos meses depois, a mudança foi desfeita.
Segundo ele, apenas a França une comércio exterior e finanças públicas. "Mas o
comércio exterior lá é feito pela União Europeia", disse.
Barral vê outro risco, que os setores que hoje compõem o Mdic percam relevância e o
governo fique descolado das demandas do setor produtivo.
"É ótimo que ele queira abraçar temas, mas verá que é impossível. São temas
diferentes demais com 'stakeholders' [grupos de interesse] diferentes.
O Mdic também entregará à equipe de Bolsonaro a proposta de um programa para
mitigar os efeitos negativos da abertura comercial no emprego. Uma das críticas à
abertura unilateral feita no início da década de 1990 foi a destruição de postos de
trabalho em partes do setor industrial.
O programa prevê a requalificação de trabalhadores de setores afetados e foi inspirado
em estudos do Banco Mundial.

Artigo: Guedes entra em conflito aberto com a indústria
01/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 31-10-2018)
Ministro continuará tendo o mesmo vigor se continuar fazendo inimigos nessa
velocidade?
No último texto neste espaço, questionei se o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL)
teria força suficiente para enfrentar os lobbies que tentarão resistir a todo custo as
suas reformas liberais.
Citei o exemplo dos industriais que foram até sua casa na Barra da Tijuca, no Rio de
Janeiro, pedindo que ele desistisse de acabar com o ministério da Indústria e Comércio
(Mdic) e que —pelo menos até aquele momento— haviam sido atendidos.
Nesta terça-feira (30), a situação mudou. Paulo Guedes, “guru” econômico de
Bolsonaro, contrariou o que o próprio presidente havia dito pelas redes sociais e
confirmou à imprensa seu “superministério” da Economia, que vai reunir Fazenda,
Planejamento e Desenvolvimento.
Não bastasse isso, atacou frontalmente o lobby industrial: “Vamos salvar a indústria
apesar dos industriais”, afirmou.
Segundo o economista, o Mdic se transformou numa “trincheira”.
“Eles estão lá com arame farpado, lama, buraco, defendendo às vezes protecionismo,
subsídio, desonerações setoriais, que prejudicam a indústria brasileira”.

Paulo Guedes após reunião entre os futuros ministros de Jair Bolsonaro (SPL), na casa
do empresário Paulo Marinho, no jardim Botânico, zona sul do Rio de Janeiro - Mauro
Pimentel - 31.out.18/AFP
As declarações provocaram um enorme mal-estar na sede da Confederação Nacional
da Indústria (CNI) em Brasília onde naquele mesmo fim de tarde se reuniram
representantes de diversos setoresa espera do atual mandatário, Michel Temer, a
quem prestariam uma homenagem.
Nas rodas de conversa, o adjetivo mais brando para se referir ao futuro ministro era
“descortês”. Os barões da indústria, contudo, não partiram para a briga. A CNI soltou
uma nota formal e ninguém falou com a imprensa.
O que não quer dizer que estejam conformados. Em conversas reservadas, dizem que
voltarão a recorrer ao futuro da chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que intermediou
a primeira conversa com Bolsonaro, e que tentarão outros caminhos para chegar ao
presidente.
Eles estão surpresos com o comportamento de Bolsonaro. Sabiam de sua agenda
liberal, mas não esperavam um confronto aberto, já que ele foi deputado por 27 anos
e teoricamente conhece os meandros de Brasília. Se esqueceram, contudo, que
Guedes nunca atuou no governo e parece não estar nem aí para nada disso.

Não resta dúvida que o “superministro” acumulou muita força. Ele se tornou o fiador
de Bolsonaro em um momento em que ninguém acreditava nele. Se Guedes for
contrariado e decidir sair, ocorre um cataclisma no mercado financeiro, com dólar
subindo e bolsa caindo.
Bolsonaro sabe disso, já que se valeu bem do seu “posto Ipiranga” para ganhar as
eleições. Mas nunca é demais lembrar que não foi Guedes que recebeu 55% dos votos
nas eleições presidenciais. Com o passar dos meses, continuará tendo o mesmo vigor
se continuar fazendo inimigos nessa velocidade?
Raquel Landim - Repórter associada da Folha, escreve sobre economia há 18 anos.
Marun comemora evolução do Brasil em ranking global sobre ambiente de
negócios
01/11/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 31-10-2018)
Em nota, o ministro de Secretaria de Governo, Carlos Marun, comemorou que o Brasil
subiu 16 posições no ranking global do Banco Mundial que mede a facilidade de se
fazer negócios no mundo, o Doing Business 2019. Com um maior número de reformas
realizadas entre os países da América Latina, o País conseguiu subir da 125ª posição
para a 109ª colocação.
“É por coisas como esta que eu afirmo sem medo de errar que o Presidente (Michel)
Temer é o melhor da história por hora de mandato”, celebrou o ministro.
Marun destacou que, no quesito ambiente para negócios, “continuamos atrás, mas
subimos 16 lugares e fomos os que mais avançamos entre os países americanos”.
“Somos um governo de dois anos que ainda tem dois meses para trabalhar. Ainda é
tempo de avançar”, escreveu o ministro.
Em tratativas com o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), o governo Michel Temer
tenta viabilizar a votação reforma da Previdência ainda este ano.
Mesmo com o salto de 16 posições, o Brasil continua atrás do México (54º) – a
economia mais bem classificada na região – seguido por Porto Rico (64ª), Colômbia
(65º) e Costa Rica (67º). O País é o pior colocado entre os integrantes do Brics (Brasil,
Rússia, Índia, China e África do Sul).
Nova Zelândia (1º), Cingapura (2º) e Dinamarca (3º) lideram a lista do Doing Business
2019. Relatório de maior visibilidade do Banco Mundial, o documento, divulgado na
manhã desta quarta, mostra que governos em todo o mundo implementaram 314
reformas de negócios no último ano.
A China ficou entre as 10 economias que mais melhoraram, registrando um avanço de
mais de 30 posições, chegando ao 46º lugar na classificação global em termos de
facilidade de se fazer negócios.
Ministro Marcos Jorge participa do lançamento de estratégia para as áreas
de biocombustíveis e energias renováveis
01/11/2018 – Fonte: MDIC (publicado em 31-10-2018)
Ministro destacou Programa Rota 2030 como aliado na melhoria dos valores nacionais
de eficiência energética
O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, participou nesta
quarta-feira (31) de uma cerimônia no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e

Comunicações (MCTIC) para o lançamento de um documento que vai orientar a
estratégia do MCTIC, até o ano de 2022, para as áreas de energias renováveis e
biocombustível, petróleo e gás e minerais estratégicos. O objetivo é que o documento
subsidie a estratégia nacional para o desenvolvimento das cadeias de valor dessas
atividades.

Além de Marcos Jorge estavam presentes, na mesa de abertura do evento, o ministro
do MCTIC, Gilberto Kassab; o secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
do MCTIC, Maximiliano Martinhão; o secretário-executivo do Ministério das Minas e
Energias (MME), Márcio Félix; o presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), Mário Neto Borges; e o presidente da Financiadora de
Inovação e Pesquisa (Finep), Marcos Cintra.
Durante sua fala, Marcos Jorge afirmou que é preciso mudar o modelo “extrairproduzir-descartar”, adotado no mundo após a Revolução Industrial, por maneiras que
considerem o uso sustentável dos recursos naturais.
“Passados mais de dois séculos da Revolução, esse modo de produção ocasionou sérios
problemas, como mudanças climáticas, poluição, ameaça à preservação da
biodiversidade e riscos à sustentabilidade do planeta”, explicou.
O ministro elencou algumas iniciativas, dentro do campo da bioeconomia, que podem
contribuir com soluções para os problemas globais ligados ao aumento da demanda
por recursos naturais, alimentos e energia, bem como pela necessidade de
preservação do meio ambiente.
Entre elas, Marcos Jorge destacou a RenovaBio, política Nacional de Biocombustíveis
do governo federal, criada para atuar na redução das emissões de gases causadores
de efeito estufa. A RenovaBio prevê, ainda, a ampliação da oferta de combustíveis
renováveis com preços competitivos e o consequente atendimento do Acordo de Paris.
“Trata-se de uma importante política para incentivar a produção de biocombustíveis
no Brasil, cuja produção é mundialmente conhecida por sua qualidade. O etanol e o
biodiesel podem substituir, parcial ou totalmente, o uso de derivados de petróleo e
gás natural em motores a combustão ou em outro tipo de geração de energia”,
afirmou.
O Programa Rota 2030 também foi citado pelo ministro como importante aliado da
RenovaBio, já que incentiva as montadoras a alcançarem valores ainda melhores de
eficiência energética.
“As empresas terão de investir em novas tecnologias para o atingimento de metas, a
exemplo de veículos híbridos flex ou movidos à célula de combustível à etanol. Os
veículos totalmente elétricos também serão incentivados, por serem uma tendência
mundial e possuírem um papel importante na redução das emissões”, concluiu.

Marcos Jorge lança Semana Nacional do Crédito que disponibilizará R$ 12
bilhões para micro e pequenas empresas
01/11/2018 – Fonte: MDIC (publicado em 31-10-2018)
Mais de 500 ações estão programadas em todo o país. Agenda pode ser acessada no
hotsite www.semanadocredito.gov.br. Recursos serão aportados por sete instituições
bancárias. Empreendedores terão condições especiais para tomar empréstimos,
regularizar atrasos e pagar impostos.
O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, lançou hoje, no
MDIC, em Brasília, a Semana Nacional do Crédito, com ações previstas durante todo
o mês de novembro, em datas diferentes, em todo o país. Mais de 500 ações estão
programadas e a agenda está disponível no hotsite www.semanadocredito.gov.br.
Os recursos serão aportados pelos maiores bancos públicos e privados do país: Banco
do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Nordeste e Banco da
Amazônia. Serão disponibilizados mais de R$ 12 bilhões para novos créditos,
regularização de empréstimos e pagamentos de impostos.

“Houve um aumento da oferta de crédito em relação a 2017 da ordem de 33%. Foram
R$ 9 bilhões no ano passado e, neste ano, estão sendo oferecidos R$ 12 bilhões,
principalmente em créditos novos, além da regularização daqueles com algum tipo de
pendência”, informou o ministro Marcos Jorge durante o lançamento da Semana
Nacional do Crédito.
Os empreendedores terão acesso a condições especiais. Serão oferecidas taxas
diferenciadas de juros e de tarifas de serviços, além de parcelamento estendido para
até 120 meses nos débitos do FGTS – que, em condições normais, são divididos no
máximo em até 90 meses.
O ministro Marcos Jorge destacou também as ações de estímulo ao crédito consciente.
“Teremos mais de 500 eventos em todo o país organizados pelos nossos parceiros,
que são os bancos, o Sebrae e a CNI. As atividades servirão para dar mais qualidade
à tomada de crédito”, informou. Serão promovidos, gratuitamente, seminários,
palestras, consultorias e atividades online, capacitação, rodadas de crédito, sessões
de negócio, oficinas e orientações pré e pós-crédito, entre outras atividades.
Como explica o secretário Espacial da Micro e Pequena Empresa, José Ricardo da
Veiga, a proposta é que as micro e pequenas empresas regularizem a sua situação
junto aos bancos e possuam capital de giro para despesas de final de ano, como
formação de estoques para as vendas de dezembro, pagamento de 13º salário, além
de linhas para investimento.
A Semana Nacional do Crédito é coordenada pela Secretaria de Micro e Pequena
Empresa do MDIC (Sempe) em parceria com os maiores bancos que atuam no Brasil,
o Sebrae, a Confederação Nacional da Indústria, a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional e parceiros locais.

MDIC e Prefeitura de Florianópolis assinam instrumento para incentivar o
empreendedorismo
01/11/2018 – Fonte: MDIC (publicado em 31-10-2018)
Memorando de Entendimento prevê transferência de tecnologia e cooperação para
desburocratização, acesso a crédito e incentivo às micro e pequenas empresas
O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos Jorge, e o
prefeito de Florianópolis, Gean Marques Loureiro, assinaram nesta quarta-feira
memorando de entendimento para transferência de tecnologia e cooperação para
incentivo ao empreendedorismo e à inovação, com ações voltadas também para a
desburocratização e o acesso a crédito. A cerimônia foi feita na sede do MDIC, em
Brasília.

O documento estabelece parceria para que a capital catarinense adote políticas
públicas federais voltadas para micro e pequenas empresas e empreendedores
individuais, todas administradas pelo ministério.
Com isso, a Prefeitura adotará políticas de estímulo à inovação, com especial atenção
ao acesso das startups aos mercados nacional e internacional, e à exportação por
parte das micro e pequenas empresas.
Para isso, serão realizadas missões, pesquisas conjuntas, seminários, eventos e
capacitações, entre outras ações. Tudo para que haja o desenvolvimento sustentável
dos micro e pequenos negócios nos setores do comércio, serviço e indústria.
“Nosso trabalho visa a melhorar o ambiente de negócios para os empreendedores
brasileiros. E estamos avançando firme nesse sentido”, afirmou o ministro Marcos
Jorge. Ele contou que o Banco Mundial constatou um avanço de 16 posições do Brasil
no ranking dos países que implementam esforços para reduzir a burocracia para o
setor privado fazer negócios. “Subimos da 125ª para a 109ª colocação e, no ranking
de comércio internacional, o progresso brasileiro é ainda mais expressivo: avança 33
posições, saindo de 139º a 106º”, disse o ministro.
O Banco Mundial publicou nesta quarta-feira o relatório Doing Business 2019, que
considera 128 economias mundiais que implementaram reformas no último ano para
facilitação de negócios. Foram ao todo 314 modificações promovidas por esse conjunto
de países.
“Hoje Florianópolis já tem 32 programas de desenvolvimento econômico em
funcionamento”, destacou o prefeito da cidade, Gean Loureiro. “Desejamos que em
um curto espaço de tempo, talvez ainda neste ano, possamos implementar mais 12
dos 37 programas que já existem neste ministério e que agora se abrem para serem
adotados com a assinatura deste documento”.
O memorando de entendimento passa a valer a partir de sua assinatura e pelo período
de três anos, podendo ser prorrogado. Ele estabelece ainda que os pagamentos das
despesas decorrentes das atividades desenvolvidas devem correr por conta do órgão
responsável pelas iniciativas.

Governo federal amplia programa Brasil Mais Produtivo
01/11/2018 – Fonte: MDIC (publicado em 30-10-2018)
Assinatura de decreto ocorreu em cerimônia no edifício sede da CNI, com as presenças
do presidente Michel Temer e do ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços,
Marcos Jorge
O presidente Michel Temer e o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços,
Marcos Jorge, assinaram, nesta terça-feira (30 de outubro), o decreto que
institucionaliza o Brasil Mais Produtivo (B+P), programa que garante o aumento da
produtividade de pequenas e médias indústrias brasileiras. O evento foi realizado na
sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília.

Com o decreto, na avaliação do ministro do MDIC, Marcos Jorge, a atual gestão deixa
para o próximo ciclo de governança um programa eficiente, com efeitos concretos e
pronto para ser ampliado.
“O Brasil Mais Produtivo é uma ação focada no resultado e que traz ganhos reais para
a nossa indústria. É um programa relativamente barato, que exige uma contrapartida
dos usuários, o que garante, de certa forma, mais comprometimento desse público
com a ferramenta”. A primeira fase do programa, encerrada em julho deste ano,
apresentou crescimento médio de mais de 52% na produtividade das 3 mil empresas
que participaram.
Para o ministro, o B+P, a partir de agora, ganha mais visibilidade e se abre a novas
possibilidades de parcerias com entes públicos e privados na agenda da produtividade
do país, “passo essencial para fortalecer a inserção do Brasil na quarta revolução
industrial”, disse.
“O decreto valida a institucionalidade do programa, fortalece uma política pública
implementada em rede e induz à convergência de agendas institucionais. Além disso,
define as atribuições de cada parceiro, aprimora os procedimentos legais e
burocráticos e estabelece a convergência de recursos e informações para uma melhor
execução e monitoramento do B+P”, avalia o ministro.
Novos atendimentos
Devido aos bons resultados do B+P, o programa terá uma edição especial para
empresas exportadoras iniciantes. Para o piloto dessa fase, estão previstos
atendimentos para 70 indústrias e um orçamento de cerca de R$ 1 milhão. A
ferramenta “manufatura enxuta” deverá ser aplicada nesse grupo de empresas.
Outra frente do programa, que é realizada em parceria com o Centro Brasileiro de
Informação de Eficiência Energética (Procel), prevê o aumento da eficiência energética
das indústrias nacionais. Para isso, o MDIC realizou atendimentos pilotos a 48
empresas. Essa fase, também conta com o apoio Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial (ABDI) e do Senai.
Um terceiro eixo prevê o aumento da digitalização e conectividade do parque
industrial. Por meio da combinação de ferramentas relacionadas às macrotendências

da chamada indústria 4.0, o objetivo é contribuir para o aumento da produtividade e
o aperfeiçoamento da gestão, com a instalação de sensores nas linhas de produção.
Além disso, o B+P está sendo avaliado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea) e pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal). Os
resultados das avaliações vão indicar quais são os impactos da metodologia na
produtividade geral das empresas atendidas, bem como indicar melhorias no
funcionamento do programa.
O que é o B+P
O Brasil Mais Produtivo é um programa voltado para pequenas e médias indústrias. A
ferramenta prevê implementação rápida, de baixo custo, com o objetivo de aumentar
a produtividade e fortalecer o desenvolvimento regional do país. O B+P é coordenado
pelo MDIC e tem como parceiros Senai, ABDI e Apex-Brasil, além de contar com o
apoio do Sebrae e também do BNDES.
O programa teve sua primeira fase encerrada em julho de 2018. Ao todo, foram
atendidas 3 mil indústrias, a maior parte delas de pequeno porte. De forma geral, o
aumento médio de produtividade foi de 52,11%. Destaca-se, entretanto, que a meta
era aumentar, na média, em 20% a produtividade dessas empresas.
Camex avança no uso da “guilhotina regulatória” e reduz o universo de
Resoluções em vigor
01/11/2018 – Fonte: MDIC (publicado em 30-10-2018)

Foi realizada nesta terça-feira a 7ª reunião do Grupo de Trabalho de Regulação da
Camex
Com a presença de representantes de 20 Ministérios, Agências Reguladoras e de
institutos, foi realizada nesta terça-feira (30), a 7ª Reunião do Grupo de Trabalho (GT)
de Regulação da Camex. Presidida pela secretária-executiva da Camex, Marcela
Carvalho, a reunião avançou no tema de desregulação, conhecido também como
“guilhotina regulatória”.
Na oportunidade discutiu-se a disseminação de políticas de gestão de estoque
regulatório e foram apresentadas experiências bem sucedidas em diversos órgãos
federais para a melhoria do ambiente regulatório no Brasil.
Entre as iniciativas apresentadas destaca-se Resolução Camex 64/2018 que extinguiu
141 resoluções que reduzem a alíquota do imposto de importação por razões de
desabastecimento.
Essa Resolução vai facilitar o acesso à informação das reduções tarifárias em vigor em
um único Ato, de modo claro e direto, permitindo ao contribuinte e ao Fisco
determinarem o valor da obrigação tributária em questão.
Outro ponto em destaque foi a Resolução Camex 82/2018, aprovado na reunião do
Comitê Executivo de Gestão (Gecex), e que extinguiu 108 resoluções relacionadas à
Lista de Exceções à TEC (LETEC), as quais já não produziam mais efeitos jurídicos,

além de consolidar alterações ao amparo da LETEC numa única Resolução. No total
foram extintas 249 resoluções.
Na ocasião, a secretária-executiva da Camex ressaltou que “a adoção de Boas Práticas
Regulatórias é um tema de interesse nacional, que deve continuar a ser impulsionado
pelo novo Governo. Um bom ambiente regulatório é fundamental para promover a
atividade econômica, atrair investimentos e expandir o comércio”.
Foram celebrados ainda avanços no Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa), com a criação de área específica na Secretaria de Defesa
Agropecuária (SDA) para promover a adoção de boas práticas regulatórias nas normas
sanitárias e fitossanitárias; e na AGU, com a criação de um Grupo Técnico para treinar
os consultores e procuradores jurídicos na área.
Comemorou-se ainda o fechamento de mais um capítulo de Boas Práticas Regulatórias
em Acordos Internacionais de Comércio, em alusão à expansão do Acordo de
Complementação Econômica - 35 (ACE-35) com o Chile; o avanço das negociações do
Protocolo de Boas Práticas e Coerência Regulatória do Mercosul e a concordância em
haver negociação de capítulo específico de Boas Práticas Regulatórias no Acordo
Mercosul-Canadá.
Todos esses textos foram inspirados na Resolução Camex de Boas práticas
Regulatórias.
GT Regulação
O GT Regulação foi criado durante a 146ª Reunião do Comitê Executivo de Gestão
(Gecex) da Camex, em março do ano passado, com o objetivo de ampliar a troca de
experiências sobre boas práticas regulatórias entre os 28 órgãos de governo federal
que regulam matérias com impacto no comércio e contribuir para o aperfeiçoamento
da regulação de comércio exterior no Brasil, levando-se em consideração os
compromissos internacionais assumidos pelo País.
Rachid: Brasil vai melhorar mais sua posição no ranking Doing Business em
2019
01/11/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 31-10-2018)
O governo brasileiro acredita que o País terá uma posição ainda melhor no relatório
Doing Business, do Banco Mundial, em 2019. O secretário da Receita Federal, Jorge
Rachid, comemorou a evolução do Brasil, que passou da 125ª posição para a 109ª
posição no ranking, que mede a facilidade de fazer negócios em 190 países.
Segundo Rachid, outras medidas que vêm sendo adotadas, como o e-social para
empresas, contribuirão para melhorar mais a posição brasileira nos próximos anos. O
secretário questionou a metodologia do Banco Mundial para medir as horas gastas
pelas empresas para pagar tributos – 1.958 horas por ano no caso brasileiro. Segundo
levantamento paralelo da Receita, esse número é em média de 600 horas por ano.
“Ainda não é bom, mas aí estamos falando de igual para igual com os outros países”,
completou. Ele afirmou que o governo brasileiro vai procurar “sensibilizar” o Banco
Mundial sobre essa divergência de metodologia.
O secretário de Promoção da Produtividade e Advocacia da Concorrência, João Manoel
de Mello, ressaltou que o País teve melhoras em termos de custos e tempos de
despacho aduaneiro e no número de dias para se abrir empresas. “Isso mostra a
importância de reformas microeconômicas e de aumento da produtividade, que têm
efeito e é algo que os investidores olham muito”, completou.

Ele ressaltou que a aprovação de projetos que estão em tramitação no Congresso
Nacional, como o cadastro positivo e a lei de recuperação judicial, terá um efeito
significativo no ambiente de negócios e na posição do Brasil no ranking.
Novo governo
Rachid disse que não foi convidado por representantes do presidente eleito Jair
Bolsonaro para permanecer no cargo. Questionado se aceitaria um convite, ele disse
apenas que “não trabalha com hipóteses”.
O secretário de Promoção da Produtividade e Advocacia da Concorrência, João Manoel
de Mello, também negou ter recebido qualquer convite. “Meu compromisso é com o
ministro da Fazenda Eduardo Guardia até 31 de dezembro”, completou.
Educação financeira é fundamental para uma boa gestão
01/11/2018 – Fonte: PEGN

Acordo tem objetivo de desenvolver um trabalho integrado na educação e inclusão
financeira dos pequenos negócios (Foto: Reprodução/Pexels)
Um dos grandes desafios quando se fala em empreender no Brasil é o acesso ao
crédito. sabendo que isso deve vir acompanhado de um conhecimento sobre a gestão
financeira, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) firmou, em 2016, um
acordo com o Sebrae para desenvolver um trabalho integrado na educação e inclusão
financeira dos pequenos negócios.
A partir da parceria, foram criados diversos conteúdos e ferramentas, como o
aplicativo Meu Negócio em Dia, que analisa, por meio de gráficos e indicadores, as
principais receitas, despesas e a viabilidade do empreendimento. Ali encontra também
o simulador de sonhos, que permite analisar se o plano para aumentar a empresa ou
para qualquer outro investimento – compra de algum maquinário, por exemplo – está
compatível com o tipo de investimento e o prazo de endividamento.
Se a hora é de alçar voos mais altos, a Calculadora do Empresário apoia a escolha da
melhor linha de crédito. Nela, é possível comparar os custos dos principais produtos e
serviços financeiros para pessoa jurídica.
Assim, o empreendedor tem mais segurança para escolher qual tipo de crédito irá
contratar, ou até mesmo que tipo de aplicação combina mais com o seu perfil. Essas
e outras ferramentas estão disponíveis no portal: www.meubolsoemdia.com.br.
Promovemos também, em junho deste ano, um Hackathon com o tema Inclusão
Financeira dos Pequenos Negócios. Os competidores tiveram que desenvolver soluções
em torno de quatro desafios: gestão financeira, pagamentos, inteligência de negócios,
e crédito. Foram mais de 400 inscrições e 80 participantes estiveram na grande final.
A equipe vencedora desenvolveu o aplicativo GestãoZap, com múltiplas funções de
gestão, como controle de estoque, gerador de boletos, gestão de entradas e saídas,
tudo a partir dos contatos da agenda telefônica do smartphone do empreendedor.

Estamos confiantes de que, com iniciativas como essas e os resultados alcançados,
contribuímos para promover a competitividade dos pequenos negócios brasileiros a
partir da educação e inclusão financeira consciente e sustentável.
Documento ajuda empreendedor a proteger propriedade intelectual
01/11/2018 – Fonte: PEGN
Documento do Sebrae ajuda empreendedores a cuidarem de sua propriedade
intelectual (Foto: Reprodução/Pexel)
O documento Políticas de Design & Propriedade Intelectual: demandas para uma nova
era foi elaborado a partir da articulação com as instituições que atuam com Design e
com Propriedade Intelectual para repensar as formas de proteger o design no Brasil.
Assim, o documento traz algumas contribuições que visam o aprimoramento do
sistema brasileiro de proteção à Propriedade Intelectual, especialmente no que diz
respeito ao Design, com o objetivo de oferecer indicadores para elaboração de um
plano de atuação do Sebrae e parceiros no apoio aos pequenos negócios a partir da
análise de políticas públicas nessas temáticas.
Canadá atrai empreendedor brasileiro
01/11/2018 – Fonte: PEGN
Confira a entrevista com o diretor de Relações Internacionais da CCBC, Paulo de Castro
Reis, sobre as oportunidades de negócios no Candá

Paulo de Castro Reis, diretor de Relações Internacionais da CCBC, (Foto: Divulgação)
O Canadá surge como uma opção para o empreendedor brasileiro que pretende
exportar. O país tem um mercado desenvolvido e apresenta menor concorrência entre
empresas do que outros países.
Além disso, conta com o incentivo ativo do governo federal para
o empreendedorismo e apresenta um dos melhores programas de incentivo fiscal
em pesquisa e desenvolvimento do G7, grupo composto por Alemanha, Estados
Unidos, França, Itália, Reino Unido e Japão.
O país tem chamado atenção de setores brasileiros como o de tecnologia e inovação,
uma vez que tem com um lequede incubadoras e aceleradoras para impulsionar
negócios.
Ao completar 45 anos de atividades, a Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC)
comemora projetos de sucesso que culminaram na aproximação ainda maior entre os
dois países. Fundada em 1973, a entidade sem fins lucrativos tem o objetivo de
estimular, apoiar e expandir as relações de comércio e investimentos entre
organizações brasileiras e canadenses.
A CCBC visa também promover o intercâmbio cultural entre as nações, assim como
identificar oportunidades, tendências e fornecedores de qualidade que possam

contribuir para o desenvolvimento dos negócios de seus associados no Brasil e no
Canadá.
O diretor de Relações Internacionais da CCBC, Paulo de Castro Reis, conversou com o
Jornal de Negócios sobre as oportunidades para as micro e pequenas empresas (MPEs)
brasileiras no Canadá.
Por que o Canadá é um mercado atrativo para as MPEs brasileiras?
Além de oferecer uma série de incentivos governamentais para quem deseja
empreender no país, o Canadá é um dos maiores importadores do mundo. Os
canadenses têm interesse em investir em produtos com alto valor agregado, sendo
eles típicos de outros países e premium.
Como esses itens são produzidos por micro e pequenas empresas, em sua maioria,
fica evidente a oportunidade de negócios para as empresas brasileiras no mercado
canadense.
Quais categorias de produtos das MPEs brasileiras têm uma boa entrada no
mercado
canadense?
Produtos como alimentos e bebidas, café, cachaça premium, frutas frescas, artefatos
de couro, mármore e granito, madeira serrada, roupas e vestimentas são itens que
têm ganhado espaço no Canadá.
É possível exportar em pequenas quantidades, já que a escala de produção
das MPEs é limitada?
Sim, é possível. A Câmara tem realizado diversas ações para auxiliar as empresas na
exportação de pequenas quantidades para o Canadá, por via aérea. Para se ter uma
ideia, conseguimos viabilizar a exportação de figos de uma determinada companhia.
No começo, o envio foi um palete. Hoje essa cooperativa exporta pequenas remessas
de figos toda semana.
Quais são os ajustes que uma empresa deve fazer para conseguir exportar
para o Canadá, seja no produto, embalagem, exigências da legislação
canadense etc?
Em geral, todos os produtos que chegam ao consumidor devem conter informações
em inglês e francês, línguas oficiais do país. Dependendo da categoria e tipo de
produto, é importante adequar a embalagem, considerando a cultura de consumo e
as normas locais.
Além disso, atributos sustentáveis agregam valor ao produto e chamam a atenção do
consumidor canadense.
Como a CCBC pode ajudar as MPEs brasileiras a entrar no mercado Canadá?
Após identificar oportunidades reais de negócios para empresas brasileiras no Canadá,
a CCBC coleta e compartilha informações de mercados específicos para exportação ou
abertura de empresa no país, como auxílio na prospecção de clientes e ações
direcionadas para a promoção de produtos e exposição de associados.
A Câmara também promove missões comerciais e matchmaking (casamento entre
demanda e oferta) assertivo,assim como acesso a influenciadores e experts
canadenses para diversos setores.
No mais, orienta as empresas brasileiras na adequação de produtos, embalagens e
serviços, procurando garantir melhores resultados.

Há algum componente cultural do Canadá ou característica do consumidor
canadense que influencia o acesso do produto ao mercado do país?
O Canadá é um país fundamentalmente de imigrantes, considerado um “mosaico
cultural”. Por isso, é extremamente aberto para conhecer novos produtos, sabores e
texturas. Além de multicultural, o consumidor canadense tem um dos maiores PIB per
capita do mundo e tem elevados níveis de formação educacional, o que o torna mais
consciente, mais exigente e disposto a pagar mais por produtos de melhor qualidade.
Como é a tributação do Canadá sobre os produtos brasileiros exportados?
A grande maioria dos produtos brasileiros que vão para o Canadá não é tributada. O
país, como mencionado anteriormente, é extremamente dependente do comércio
internacional e aberto as importações. Alguns tipos de produto possuem políticas
especiais, como a indústria de carne e laticínios (que apresentam cotas), mas que
mesmo assim não inviabilizam as exportações desses tipos de produtos brasileiros ao
mercado canadense.
Como é a parceria entre a CCBC e o Sebrae-SP para estimular esse comércio?
O Sebrae-SP dialoga e capacita empresas, em especial as pequenas e médias, que
apresentam grande potencial no exterior. A aproximação entre as duas organizações
abre
espaço para que essas empresas tenham a oportunidade de começar a exportar para
Canadá.
Fusão de ministérios coloca em alerta principais setores da economia
01/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 31-10-2018)
Falta de clareza e informações desencontradas deixam setores da economia
em suspenso
As propostas de reestruturação de ministérios do governo eleito de Jair Bolsonaro
(PSL) colocaram em alerta os principais setores da economia.
Executivos de áreas tão diversas quanto agricultura, mineração, construção, energia,
transportes, aviação, saneamento e boa parte dos segmentos da indústria passaram
esta quarta-feira (31) tentando sanar dúvidas sobre o pouco que já foi anunciado e
desvendar especulações sobre o que ainda está por vir.
A junção dos ministérios de Integração Nacional, Cidades e Turismo é um dos enigmas.
Não houve anúncio formal sobre a união, mas a simples cogitação já preocupa.
A proposta de extinguir a pasta das Cidades levantou dúvidas sobre como será a
partilha dos recursos. O ministério é responsável pela condução de políticas públicas
importantes, como o Minha Casa Minha Vida na área de habitação e a expansão do
saneamento básico, bem como de projetos de mobilidade e desenvolvimento urbano.
O receio é agravado por uma declaração de Bolsonaro, antes das eleições, de que as
verbas atualmente gerenciadas pela pasta deveriam ser encaminhadas às prefeituras.
Especialistas do setor de construção ouvidos pela Folha disseram que faltam
esclarecimentos sobre como esse novo ministério funcionaria.
“Os municípios têm arrecadação limitada e precisam dos recursos federais por meio
de programas específicos”, diz Luciano Guimarães, presidente do CAU-BR (Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil).
“Ainda está muito prematuro, é muita conversa daqui e de lá”, afirmou Flavio Amary,
presidente do Secovi-SP (sindicato do setor imobiliário).

“Se a gente pensar de maneira muito específica, setorial e até egoística, claro que [a
extinção] atrapalharia”, disse ele.
Amary pondera, porém, que o setor deve colaborar com o intuito do governo de
diminuir o tamanho do Estado.
No setor de saneamento básico, também há muita incerteza. A equipe de Bolsonaro
não participou, durante a campanha eleitoral, de debates promovidos pelo setor.
A possível junção de pastas até pode ser positiva, afirma Roberto Tavares, presidente
da Aesbe (Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento).
Hoje, as verbas destinadas a saneamento estão divididas nos orçamentos dos
ministérios de Saúde, Cidades, Integração Nacional e Turismo. “Desde que a política
do setor fique centralizada, acho positivo”, diz Tavares.
A área de infraestrutura está em compasso de espera. Apesar de o próprio vicepresidente eleito, general Hamilton Mourão, ter declarado que descartaram a ideia de
um superministério, executivos dos setores aguardam o anúncio oficial.
Pelo desenho mencionado por Mourão, o ministérios de Minas e Energia permanece
independente. O Ministério dos Transportes, que abarca Portos e Aviação Civil, pela
proposta, passaria a compor a pasta de Infraestrutura.
Ainda está em discussão, porém, a possibilidade de a nova pasta abrigar
Comunicações, hoje em Ciência e Tecnologia.
Enquanto não vem a definição, há uma disputa entre alas políticas e de militares pela
distribuição de cargos.
A fusão dos Ministérios de Meio Ambiente e Agricultura conseguiu desagradar a
praticamente todos os envolvidos.
“O novo ministério que surgiria com a fusão do MMA [Ambiente] e de Agricultura teria
dificuldades operacionais que poderiam resultar em danos para as duas agendas”,
disse o ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte, em nota.
O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, também se posicionou contra. “Lamento a
decisão do presidente eleito por entender que isso trará prejuízos incalculáveis ao
agronegócio brasileiro!”, disse, em suas redes sociais.
Maggi também destacou que a pasta do Meio Ambiente não acompanha apenas os
impactos do agronegócio. É de sua responsabilidade avaliar questões ambientais em
projetos de atividades tão distintas quanto mineração, energia e petróleo. Seria
dificílimo conciliar áreas tão diferentes sob o guarda-chuva da Agricultura.
A fusão poderia atrapalhar o já complexo processo regulatório na área ambiental,
afastando investidores. Segundo o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), por
exemplo, há “bilhões de dólares em capital privado” aguardando normas relativas a
unidades de conservação, áreas de preservação permanente e reservas legais.
A fusão dos ministérios poderia retardar ainda mais definições na área.
Nesta quarta, porém, o presidente da UDR (União Democrática Ruralista), Luiz Antonio
Nabhan Garcia, colocou mais indefinição no cenário ao declarar publicamente que a
decisão de fundir Agricultura e Meio Ambiente não foi tomada em definitivo e uma
reviravolta poderia ocorrer.
“Não tem nada confirmado sobre a união dos ministérios. Existe a possibilidade de os
dois ministérios seguirem separados, como existe a possibilidade da fusão. Não tem

nada definido. Pelo menos foi isso que o presidente me disse”, afirmou Nabhan após
encontro com Bolsonaro.
De acordo com o ruralista, aliado do presidente eleito, a questão só será definida “ao
longo de muita conversa, de ouvir os segmentos, ouvir as instituições”. “Esta é a
qualidade que eu sempre admirei nele: ter a humildade de ouvir todo o mundo.”
Nabhan também desconversou sobre a possibilidade de ele ser o indicado ao ministério
e disse que levou a Bolsonaro a sugestão do nome do deputado Jerônimo Goergen
(PP-RS) para a Agricultura.
No setor da indústria, as atenções estão voltadas para o destino do Mdic (Ministério
da Indústria, Comércio Exterior e Serviços).
Sua já anunciada fusão com Fazenda e Planejamento, para formar o superministério
da Economia, tem alimentado descontentamentos e ceticismo.
Welber Barral, ex-secretário de comércio exterior entre 2007 e 2010, lembra que a
fusão já foi tentada no governo de Fernando Collor e não deu certo. “O tema da
Fazenda é o funcionamento do Estado. E o Ministério da Indústria trata do setor
privado”, afirma.
Fontes do próprio governo consideram difícil a tarefa de fundir a pasta em particular
com a Fazenda. Alegam que a agenda prioritária hoje na Fazenda é o ajuste fiscal, a
redução de despesas —que não tem correlação com a principal agenda do Mdic, que
é dá suporte a setores exportadores.
A informação mais precisa divulgada nesta quarta foi a lista da equipe econômica que
participará do processo de transição do governo de Michel Temer para o de Jair
Bolsonaro.
O grupo com 12 integrantes inclui economistas e especialistas que já vinham
trabalhando na campanha e ajudaram no programa de governo.
Ministro da Agricultura diz que fusão com Meio Ambiente trará prejuízo
01/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 31-10-2018)
Decisão 'trará prejuízos incalculáveis ao agronegócio brasileiro', afirmou no
Twitter
O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, posicionou-se contra a proposta de fusão da
pasta com o Ministério do Meio Ambiente, anunciada na véspera pela equipe do
presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL).
Em comentários no Twitter, Maggi, conhecido também por sua atuação como
investidor no setor de soja, afirmou entender que a decisão de unir os ministérios
"trará prejuízos incalculáveis ao agronegócio brasileiro".
"Lamento a decisão do presidente eleito", escreveu ele.
Em comentários em separado, enviados por meio da assessoria de imprensa, ele
afirmou que o Brasil é "muito cobrado pelos países da Europa pela preservação do
meio ambiente".
O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, sendo líder na
exportação de commodities como soja, açúcar, café e suco de laranja.
O deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS), futuro chefe da Casa Civil de Bolsonaro, disse
na terça-feira que a "Agricultura e o Meio Ambiente andarão de mãos dadas". Unificar

as duas pastas foi uma promessa de campanha do capitão reformado, que depois se
disse aberto a sugestões de setores do agronegócio que defendiam a manutenção da
separação das duas pastas.

Blairo Maggi, ministro da Agricultura do governo de Michel Temer - Adriano
Machado/Reuters
Com dados da Embrapa Territorial, o Ministério da Agricultura disse em nota que 66
por cento do território brasileiro se mantém preservado graças à ação dos produtores,
um discurso que "pode ser prejudicado com a fusão das duas pastas".
Ainda conforme o Ministério, Maggi avalia que as pastas são convergentes em alguns
pontos, mas no geral possuem temas próprios que necessitam de atenção.
"Existem muitos fóruns importantes nos quais o Brasil deve marcar sua posição, mas
não será possível para um ministro participar de todos eles sozinho", afirmou ele,
destacando que o trabalho do Meio Ambiente não se dá apenas sobre assuntos do
agronegócio, abrangendo também áreas como infraestrutura, mineração e energia.
"Como um ministro da Agricultura vai opinar sobre um campo de petróleo ou
exploração de minérios?", questionou.
As declarações de Maggi ocorrem no mesmo dia em que o Ministério do Meio Ambiente
também criticou a proposta de Bolsonaro, dizendo que fragilizar a autoridade da pasta
seria "temerário".
Capacidade de Bolsonaro de aprovar reformas definirá recuperação de nota
de crédito do Brasil, diz S&P
01/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 31-10-2018)
A capacidade de articulação do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) no
Congresso definirá a recuperação da nota de crédito da dívida brasileira, de acordo
com Lisa Schineller, diretora executiva da agência de classificação de risco Standard
& Poor's.
Em conferência para analistas, a especialista apontou a necessidade de reformas que
permitam ao país retomar o crescimento e estabilizar a trajetória de crescimento da
dívida brasileira, tratando da Previdência e da folha de pagamentos do setor público.
Segundo ela, há pouca margem de manobra no Orçamento brasileiro que permitam
inverter a trajetória de crescimento da dívida. Governos anteriores já fizeram cortes
nos gastos que podem ser administrados livremente, não havendo alternativa às
reformas estruturais.
Schineller lembrou que o governo de Michel Temer (MDB) aprovou uma emenda
constitucional criando um teto para o crescimento dos gastos e tentou reformar a
Previdência, sem sucesso no Congresso Nacional.
Para a analista, o desafio de Bolsonaro na casa também será grande.

"Ele está longe de ter uma maioria no Congresso. Seu partido tem a segunda maior
bancada na Câmara, mas terá de formar coalizões e haverá muita oposição, inclusive
do PT [partido com a maior bancada]."
Ela diz que o desafio é antigo, devido à fragmentação partidária brasileira. Não é
impossível que Bolsonaro tenha sucesso, mas é possível que seu progresso para
aprovar medidas seja lento, afirma.
Segundo ela, usar reservas internacionais para pagar a dívida interna, medida
discutida pela equipe de Bolsonaro, não resolve o problema fiscal brasileiro.
Schineller disse ser ainda cedo para avaliar as medidas em discussão pela equipe
econômica de Bolsonaro, para que se possa entender o que delas é retórica de
campanha e o que, de fato, será executado.
"Não estamos ainda em situação que o presidente tem toda sua equipe no Planalto e
temos políticas específicas sendo discutidas no Congresso."
Ela também elogiou a atuação do Banco Central que, apesar de não ser formalmente
autônomo, tem demonstrado agir com independência e vem obtendo sucesso na busca
por manter a inflação dentro da meta.
Em janeiro, a agência reduziu a nota de Crédito soberano do Brasil de "BB" para "BBCom isso, o rating do país segue sem o selo de bom pagador, mas agora está três
degraus abaixo do grau de investimento.
A perspectiva da agência para a nota é estável.
Reforma da Previdência de Armínio Fraga cria benefício mínimo universal
01/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 31-10-2018)
Coordenada pelo especialista Paulo Tafner, proposta economiza em dez anos
o triplo da atual
Uma nova proposta de reforma da Previdência já chegou às mãos dos integrantes do
atual e do futuro governo.
Capitaneada pelo economista Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, com
elaboração técnica coordenada pelo especialista na área Paulo Tafner, ela propõe uma
revolução no sistema previdenciário.
Entre as medidas listadas estão a criação de uma renda mínima para idosos —benefício
universal sem limite de contribuição ou comprovação de renda; a instituição da
Previdência dos militares; a criação de fundos de pensões nos estados, com a retira
do gasto com inativos da folha de pagamento estadual; além da previsão de
equiparação das previdências pública e privada em pouco mais de uma década.
Aprovado em sua totalidade, o novo regramento vai economizar R$ 1,3 trilhão em dez
anos —o equivalente a quase o triplo da economia prevista pela última versão de
reforma apresentada pelo governo Michel Temer.
Fraga encomendou o trabalho inicialmente para entregá-lo ao apresentador Luciano
Huck, quando ele ainda cogitava ser candidato à Presidência. Com a desistência de
Huck, manteve o projeto para dar uma contribuição a quem vencesse a eleição
presidencial.

"Já encaminhamos a proposta ao presidente eleito, e o seu destino é uma decisão
interna da equipe dele”, diz Fraga. “Mas o resultado ficou acima das minhas
expectativas: simplifica, elimina distorções e injustiças do atual sistema, trazendo
mais economia que a proposta atual.”
A primeira medida da nova regra é retirar da Constituição os
previdenciários, que passam a ser detalhados em lei complementar.

benefícios

A ideia é dar flexibilidade a eventuais futuras mudanças, que podem se tornar
necessárias de acordo com o envelhecimento da população.
Na tentativa de reorganizar todos os regimes em pouco mais de dez anos, a nova
regra unifica todo o sistema atual (INSS, servidores públicos, professores e rural),
estabelecendo uma idade mínima comum para a aposentadoria: 65 anos tanto para
homens quanto para mulheres ao fim do período.
O ponto de partida do sistema é a instituição de uma renda mínima universal para
pessoas acima de 65 anos equivalente a 70% do salário mínimo no primeiro ano.

O economista Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central - Zanone Fraissat 18.abr.18/Folhapress
Os reajustes são feitos com base na inflação anual e não será preciso contribuir para
ter direito ao benefício.
“Para receber esse benefício básico, basta provar que está vivo e tem 65 anos”, diz
Tafner.
Para receber acima desse valor, será preciso contribuir com o sistema previdenciário.
A partir de um ano de contribuição, um pequeno percentual é adicionado ao valor
mínimo e assim sucessivamente até a aposentadoria.
Segundo a proposta, com 15 anos de contribuição, uma pessoa que ganha R$ 1.000
se aposentaria com um benefício equivalente a 88% da média das contribuições. Para
atingir 100%, seria preciso contribuir por 40 anos.
A renda mínima substitui o BPC (Benefício de Prestação Continuada), que garante um
salário mínimo para aqueles idosos com renda familiar de até um quarto do salário
mínimo, independentemente de contribuição.
Nesse sentido, a nova regra universaliza o benefício. Em contrapartida, diferentemente
do BPC, que garante o mínimo, o novo benefício se restringirá a 70% dele.
O desenho tem ainda regras de transição. A exigência dos 65 anos vai levar dez anos
para servidores públicos e trabalhadores rurais, 12 anos para os trabalhadores do
setor privado e 15 anos para os professores.
A proposta tem diferenças fundamentais com relação à que está no Congresso.
Após idas e vindas, o último desenho previa idade mínima para aposentadoria de 65
para homens e 62 para mulheres e um tempo mínimo de contribuição de 15 anos.

Tafner, que atua como pesquisador da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas) da USP (Universidade de São Paulo), contou com uma equipe de
especialistas para redigir a proposta.
Estão no grupo Leonardo Rolim, ex-secretário de Previdência e consultor da Câmara;
os pesquisadores do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) Rogério
Nagamine e Miguel Foguel; o ex-pesquisador do Ipea Marcelo Pessoa; Pedro Nery,
consultor do Senado; e Sergio Guimarães, economista do BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social).
Segundo economistas, a reforma da Previdência é considerada peça fundamental para
reorganizar o Orçamento.
Em 2019, as contas públicas vão entrar no sexto ano de déficit primário e há pouco
espaço para o reequilíbrio, já que boa parte dos gastos é obrigatória. Em 2017, o gasto
com o INSS foi de R$ 558 bilhões.
CONTAS INDIVIDUAIS
A proposta de reforma da Previdência patrocinada pelo economista Armínio Fraga
estabelece um regime de contas individuais de aposentadoria —a chamada
capitalização— para todos os nascidos a partir de 2014.
O novo regime de capitalização nasce com o cuidado de incluir apenas aqueles que
chegarão ao mercado de trabalho em 15 anos ou 20 anos, de forma a não
descapitalizar o sistema atual, de repartição.
Isso porque, no regime de repartição, as contribuições vão para uma conta comum
em que os mais jovens financiam a aposentadoria dos mais velhos e o governo entra
para cobrir eventual insuficiência.
Para evitar déficits, a proposta restringe os aportes feitos nas contas individuais. O
futuro trabalhador não vai poder migrar todas as suas contribuições para a
capitalização, mas apenas a porção que ultrapassar um teto intermediário, de cerca
de R$ 3.800.
Assim, a maior parte das contribuições segue no regime de repartição, sustentando
aposentados do sistema geral.
Segundo Paulo Tafner, coordenador da proposta, a lei prevê que trabalhadores mais
antigos também entrem no regime de capitalização. “Mas vai depender de decisão do
Executivo e de suas contas”, diz.
A ideia é que os bancos criem fundos específicos para receber as contas individuais.
Para estimular a competição com as instituições financeiras, a proposta inclui ainda
um fundo administrado pelo próprio INSS.
O contribuinte poderá capitalizar até 25% dos depósitos do FGTS recebidos a partir do
momento em que abrir sua conta individual. Feito isso, porém, terá de deixar o
dinheiro na conta até se aposentar.
No regime de repartição, há uma regra que inova: quem contribuir por mais de 40
anos recebe como prêmio o benefício acima do teto previdenciário, hoje em R$
5.645,80 —Tafner admite que não ser trivial contribuir por tanto tempo.
A proposta avança ainda sobre categorias consideradas sensíveis, como servidores e
militares. No caso destes últimos, são estabelecidas regras diferenciadas dentro de um
regime próprio de aposentadoria —opção que enfrenta resistências da categoria.

Grosso modo, diz Tafner, a proposta prevê que integrantes das Forças Armadas
poderão se aposentar mais cedo, aos 45 anos, equiparando o regime brasileiro a boa
parte dos países desenvolvidos. Porém, também de acordo com esses países, o valor
da aposentadoria seria menor.
Se hoje é possível um militar se aposentar mais cedo com praticamente 100% do
salário, a ideia é que esse percentual caia para algo ao redor de 40%, no caso de
aposentadoria aos 45 anos, por exemplo.
O período de transição dos militares será, contudo, bem mais longo. Enquanto a
transição dos servidores públicos duraria dez anos, por exemplo, a dos militares se
prolongaria por quase 20 anos.
“É bom para o país que nossos soldados sejam jovens, pois os mais velhos podem não
aguentar o combate. Então, a regra tem que permitir que o militar saia antes.”
Entre os casos específicos, os policiais militares também terão uma idade diferenciada:
poderão se aposentar aos 60 anos —cinco anos antes do previsto no regime geral.
Quanto aos servidores públicos, eles seguirão o regime geral, com um benefício que
varia de acordo com o salário e o tempo de contribuição.
Para os servidores já aposentados, muda a alíquota de contribuição, que hoje é de
11%, podendo chegar aos 14%. O aumento é uma colaboração pelo fato de terem
benefícios mais vantajosos para os quais muitos não contribuíram proporcionalmente.
Tafner lembra que o esforço para equacionar os déficits da Previdência dos servidores
hoje se concentra sobre ativos e os inativos que ganham acima do teto.
A ideia, diz o economista, é criar uma contribuição extraordinária, que poderá ser
acionada para cobrir eventuais déficits e será cobrada até de quem ganha abaixo do
teto.
“Como nos estados e nos municípios a grande maioria dos servidores ganha abaixo do
teto, acaba não contribuindo quando se aposenta. Agora, vão ter que contribuir com
8% toda vez que existir déficit”, diz Tafner.
Essa contribuição será progressiva, de acordo com o benefício de aposentadoria, e
segundo a decisão dos governos estaduais ou municipais.
Na nova proposta, as mães também ganham alguma vantagem sobre a regra geral.
Embora as mulheres se aposentem com a mesma idade dos homens (65 anos), a mães
somarão um ano a mais de contribuição para cada filho —limitado a três crianças.
Segundo Tafner, a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) está pronta, junto com a
exposição de motivos e um conjunto de quatro leis complementares —um calhamaço
de mais de 400 páginas.
Questionado sobre a possibilidade de que sua proposta tenha que dividir os holofotes
com a reforma de Temer, Tafner diz que os desenhos são diferentes. “A PEC do Temer
põe tudo na Constituição, na nossa proposta a desconstitucionalização é geral. Mas,
no mundo político, tudo é possível, eles dão nó em pingo d’água.”
BC mantém Selic em 6,5% ao ano, conforme amplamente esperado pelo
mercado
01/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 31-10-2018)
Conforme amplamente esperado pelo mercado, o Copom (Comitê de Política
Monetária) decidiu manter de forma unânime a taxa Selic em 6,5% ao ano, no menor
patamar histórico em que foi colocada em março deste ano.

De 43 estimativas coletadas pela Bloomberg, apenas duas previam alta nesta reunião,
para 6,75%.
No atual patamar, a taxa é considerada expansionista, capaz de estimular a economia
brasileira, que tem dificuldades de se recuperar após a crise econômica iniciada em
2014.
No comunicado, o Banco Central informou que indicadores da atividade econômica
continuam evidenciando recuperação da economia brasileira, em ritmo mais gradual
que o vislumbrado no início do ano. E disse ainda que o cenário externo permanece
desafiador, com apetite ao risco em relação a economias emergentes aquém do nível
vigente no início do ano.
"Os principais riscos seguem associados à normalização das taxas de juros em algumas
economias avançadas e a incertezas referentes ao comércio global", diz o comunicado.
O processo de aumento dos juros básicos nos Estados Unidos deve reduzir o fluxo de
investimentos em países emergentes, o que pode elevar o patamar do dólar. Além
disso, a guerra comercial dos Estados Unidos contra a China tem o potencial de reduzir
o crescimento econômico mundial, dizem os economistas.
Analistas vinham destacando que a inflação passou a se acelerar de forma mais rápida
que o esperado nos últimos meses, mas o movimento deve se arrefecer a partir de
novembro. Em 12 meses até setembro, o IPCA (indicador oficial de inflação do país)
alcançou 4,53%, próximo do centro da meta, que é de 4,5%. A alta foi puxada pela
subida dos preços dos combustíveis.
Havia a preocupação com a valorização do dólar, que chegou a alcançar os R$ 4,20
durante o mês de setembro. O desenrolar da disputa eleitoral com a vitória do
candidato considerado pró-mercado fez a moeda americana voltar ao nível de R$ 3,70,
o que diminuiu a expectativa de repasse para os preços.
No comunicado, o Banco Central disse que deve pautar sua atuação considerando as
expectativas para a inflação e que "choques que produzam ajustes de preços relativos
devem ser combatidos apenas no impacto secundário", ou seja, na propagação a
preços da economia não diretamente afetados pelo choque.
Em relatório, o BTG Pactual ressaltou que a pressão sob a inflação deveria se dissipar
em breve. “Também é importante mencionar que a pressão sobre os combustíveis
deve ser revertida em breve pelo fortalecimento do câmbio e pela queda nos preços
do petróleo”, escreveu o banco.
No comunicado, o Copom disse ainda que a "conjuntura econômica ainda prescreve
política monetária estimulativa, ou seja, com taxas de juros abaixo da taxa estrutural".
A taxa só deve voltar a subir quando houver mudanças nas projeções para inflação e
recuperação da economia.
A expectativa do mercado financeiro é de que a taxa volte a um patamar neutro para
a economia, ao redor de 8% ao ano, ao final de 2019.
Juros ao consumidor têm queda marginal apesar da manutenção da Selic em
6,5%
01/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 31-10-2018)
Banco Central decidiu manter a taxa básica pela sexta reunião consecutiva
Mesmo com a manutenção do juro básico (Selic) em 6,5%, a Anefac (Associação
Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade) vê redução, ainda
que marginal, na taxa média mensal de juros cobrada do consumidor.

A associação projeta o custo médio do crédito em 6,91%, abaixo dos 6,94% de
setembro.
Abaixo, veja simulações feitas pela Anefac para a Selic a 6,5% nas operações de
crédito.
IMPACTO EM EMPRÉSTIMOS
Confira como ficam os juros ao consumidor com o juro básico a 6,5%
Compra de geladeira de R$ 1.500 em 12 parcelas
Taxa mensal, Quantidade de
Valor da
Valor final,
em %
parcelas
parcela, em R$
em R$
Selic a 6,5%
5,18
12
170,96
2.051,53
ao ano
Compra de veículo de R$ 40.000 em 60 meses
Taxa mensal, Quantidade de
Valor da
Valor final,
em %
parcelas
parcela, em R$
em R$
Selic a 6,5%
1,83
60
1.103,85
66.230,82
ao ano
Uso de R$ 3.000 no rotativo do cartão de crédito por 30 dias
Taxa mensal, em % Valor dos juros, em R$
Selic a 6,5% ao ano
11,74
352,20
Uso de R$ 1.000 por 20 dias no cheque especial
Taxa mensal, em % Valor dos juros, em R$
Selic a 6,5% ao ano
11,82
78,80
Poupança bate maioria dos fundos com Selic a 6,5%
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Veja simulações feitas pela Anefac com manutenção da taxa básica de juros
A estabilidade da taxa básica de juros mantém a poupança como um investimento
mais atrativo que a maioria dos fundos de investimento de renda fixa, em especial
aqueles com taxas de administração mais altas, de acordo com simulações feitas
pela Anefac (Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e
Contabilidade).
Nesta quarta (31), o Copom (Comitê de Política Monetária) decidiu manter a Selic em
6,5% ao ano, em linha com a expectativa do mercado.
A Anefac estima o rendimento mensal da poupança em 0,37% nesse cenário.
Pelas contas da associação, fundos de investimentos tem um rendimento superior às
contas da poupança quando suas taxas de administração são inferiores a 0,5% ao ano,
independentemente do prazo de resgate.
Ganha também da poupança com taxas de 1%, exceto se o resgate for em até seis
meses, caso em que as rentabilidades são equivalentes.
A poupança empata com fundos com taxa de administração de 1,5% se o resgate for
feito entre um e dois anos, mas perde para resgates nessa situação acima de dois
anos.

É primordial que próximo governo desconstrua monopólios, diz presidente
do Santander Brasil
01/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 31-10-2018)
Sergio Rial afirmou que alternância de poder é importante na gestão pública
assim como na privada
A desconstrução de monopólios no sistema financeiro, que atrelam folhas de
pagamento do governo federal a bancos públicos, por exemplo, é uma das questões
primordiais a serem enfrentadas pelo próximo governo, avaliou o presidente do
Santander Brasil, Sergio Rial.
"Muitos desses monopólios são atrelados ao setor público. Mas o sistema brasileiro é
maduro o suficiente para haver competição. Por que não usar o estado para promover
isso?", disse o executivo.

Sergio Rial, presidente do Santander, na pista de skate do Farol Santander - Gabriel
Cabral/Folhapress
Além das folhas de pagamento, Rial citou, por exemplo, a gestão do FGTS (Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço) e depósitos judiciais.
"É uma agenda mais concreta de maior competitividade pelos produtos e necessidades
do setor público, abrindo mais para todos os bancos. Sem criar rupturas que
prejudiquem ninguém, mas num processo de transição", afirmou.
Sobre o resultado da eleição presidencial, Rial disse que o Brasil demonstrou um
processo democrático fabuloso, "não necessariamente fácil de entender, mas que se
provou resiliente e hoje temos um presidente democraticamente eleito", completou.
O executivo afirmou ainda que, assim como em qualquer empresa, a alternância de
poder é importante também na gestão pública. "Sem isso, não se permite desafiar o
status quo", disse.
Ele elogiou propostas defendidas pelo presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) durante
sua campanha, como a independência do Banco Central e o redimensionamento do
Estado, com a redução no número de ministérios, por exemplo.
"Ainda são declarações esporádicas, vamos ter uma melhor visão quanto todas as
peças estiverem acertadas. É importante ver como essas coisas vão conversar em um
plano de governo mais claro", afirmou.
Questionado sobre ataques recentes de Bolsonaro a veículos de comunicação, Rial
disse de forma genérica que qualquer empresa e país democrático veem o mérito de
uma imprensa livre. "Isso não tira o mérito de cada um ter uma visão diferente, não
podemos ter o coletivo se sobrepondo ao direito inalienável de cada um pensar da
forma que quiser", completou.

Durante entrevista ao Jornal Nacional, da Rede Globo, na segunda-feira (29),
Bolsonaro voltou a atacar a Folha e afirmou que “por si só, esse jornal se acabou”.
Anteriormente, já havia dito que a Folha é a maior fake news do Brasil.
Rial comentou que o presidente eleito afirmou acreditar no princípio de uma imprensa
livre, "o que não lhe tira o direito de ter opinião pessoal sobre o veículo A ou B, como
nós temos nossas preferências", acrescentou.
Questionado no Jornal Nacional se continuaria defendendo a liberdade de imprensa,
Bolsonaro respondeu ser totalmente favorável. Contudo, disse que há a questão da
propaganda oficial de governo, "que é outra coisa".
As afirmações de Bolsonaro se deram em resposta a uma pergunta do jornalista
William Bonner, apresentador e editor-chefe do Jornal Nacional.
Bonner questionou se Bolsonaro defenderá a liberdade da imprensa, agora como
presidente. O entrevistado disse que é “totalmente favorável à liberdade de imprensa”,
mas que a questão da propaganda oficial de governo, "é outra coisa".
Bolsonaro disse ainda: “Não quero que [a Folha] acabe. Mas, no que depender de
mim, imprensa que se comportar dessa maneira indigna não terá recursos do governo
federal”. O presidente eleito, depois, completou: “Por si só esse jornal se acabou”.
Em janeiro deste ano, a Folha revelou que Bolsonaro usava verba da Câmara para
pagar Walderice dos Santos da Conceição, ex-assessora que vendia açaí e prestava
serviços particulares ao deputado federal em Angra dos Reis (RJ), onde ele tem casa
de veraneio.
Ela figurava desde 2003 como funcionária do gabinete do deputado, recebendo salário
de R$ 1,3 mil ao mês, mas vendia açaí em uma barraca vizinha à casa de veraneio de
Bolsonaro em Mambucaba (RJ).
Walderice pediu demissão do gabinete de Bolsonaro após as reportagens da Folha.
Mineradoras dizem que novo governo tem oportunidade de atrair bilhões
para o setor
01/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 31-10-2018)
Ibram avalia que bilhões de dólares aguardam sinalização positiva para
ingressar no Brasil
Apesar de amplas reformas durante o governo de Michel Temer, a indústria de
mineração ainda vê as portas do país emperradas para o capital estrangeiro e tem
esperança de que o novo governo de Jair Bolsonaro, que assumirá em 2019,
implemente medidas que tragam maior segurança jurídica para empreendedores e
investidores.
O Ibram (Instituto Brasileiro de Mineração) avalia que bilhões de dólares em capital
privado aguardam sinalização positiva para ingressar no Brasil e que parte desses
recursos tem sido direcionada a outros países, inclusive na América no Sul, segundo
nota nesta quarta-feira (31).
"O fato é que o ambiente de insegurança jurídica ainda persiste e as portas do país
para o capital estrangeiro seguem emperradas", disse o Ibram, que representa as
mineradoras que atuam no Brasil, como a Vale.

Pilha de minério de ferro, na mina Gongo Soco, em Barão de Cocais, Minas Gerais Agência Vale
A atual insegurança jurídica, segundo o instituto, decorre de diversos fatores, como
mudanças constantes nas regras legais, excesso de taxas e de burocracia e processos
de licenciamento ambiental que o setor vê como desconectados das premissas da
atividade mineral empresarial.
No caso do licenciamento ambiental, o Ibram ressaltou que o seu instrumento já
completou 30 anos de aplicação no Brasil.
"Parte do problema está justamente nessa ‘idade’, pois se licencia hoje da mesma
forma que se fazia há 30 anos, quando a economia do Brasil era uma fração da atual",
afirmou.
Segundo o Ibram, normas relativas a unidades de conservação, áreas de preservação
permanente e reservas legais, por exemplo, "dificultam o acesso ao território" para o
desenvolvimento de todo o potencial da indústria de mineração no Brasil.
INVESTIMENTOS PREVISTOS
Em junho, o Ibram projetou investimentos em mineração no país de US$ 19,5 bilhões
entre 2018 e 2022. O montante é 8% superior ao previsto para o período 2017-2021,
de US$ 18 bilhões.
No entanto, o aporte previsto ainda é muito inferior à máxima registrada no período
2012-2016, de US$ 75 bilhões, segundo uma série histórica compilada pelo Ibram que
remonta até 2007.
"Ao afugentar o capital estrangeiro, a insegurança jurídica gera efeitos nefastos na
balança comercial", disse o Ibram, ponderando que, mesmo diante de adversidades,
a indústria mineral manteve um nível de produção e exportação suficientes para
manter um certo equilíbrio na balança.
As exportações de bens minerais em dólares, segundo o instituto, representam
13% de todos os produtos exportados pelo Brasil, e ainda, o saldo comercial do Brasil
superavitário de US$ 66,9 bilhões tem uma contribuição de 30% oriunda do setor de
mineração.
"O Ibram se dispõe a colaborar com os novos governantes e parlamentares com o
objetivo de traçar planejamento de ações que, efetivamente, impulsionem a atividade
minerária no Brasil", afirmou.
REFORMAS REALIZADAS
Após Temer assumir a presidência, em 2016, foram realizadas grandes mudanças
regulatórias no setor de mineração, como uma reforma do código mineral, a criação
da ANM (Agência Nacional de Mineração) e a aprovação de novas regras para royalties.

O secretário de geologia, mineração e transformação mineral do MME (Ministério de
Minas e Energia) que guiou a pasta durante as mudanças, Vicente Lôbo deixou o cargo
na semana passada, ao considerar que concluiu missões traçadas para o período.
Lôbo afirmou ter deixado relatórios prontos para serem apresentados ao próximo
governo e se colocou à disposição para contribuir para a transição, caso seja chamado.
O governo tentava há anos modernizar as leis que regulamentam o setor de
mineração, vigentes desde a década de 1960. Na ocasião, a modernização do código
foi celebrada pela indústria, que indicou que as novas regras poderiam estimular mais
investimentos.
Segundo Lôbo, a mineração passou 15 anos discutindo pauta regulatória, o que foi
muito ruim, já que o setor é movido particularmente pela iniciativa privada.
"O capital de risco vai escolher os países mais seguros, com estabilidade regulatória.
O Brasil não tinha nada disso", afirmou.
Lôbo reconheceu que ainda são necessárias mudanças, como melhorar a relação do
setor com a sociedade, de forma a torná-lo mais compreendido pela população, além
de buscar meios de trazer mais aportes em tecnologia, dentre outras questões.
Mas, para ele, os pilares de sustentação para o avanço da indústria estão construídos.
"A gente construiu uma porta para o futuro em termos de retomada de emprego,
perspectiva para o setor mineral, credibilidade internacional, segurança jurídica,
estabilidade regulatória, aproximação entre o capital privado e o governo", afirmou,
ponderando que é preciso aprimorar medidas a partir de uma gestão técnica.
Produção de automóveis pressiona e indústria do Brasil recua mais que o
esperado em setembro
01/11/2018 – Fonte: DCI
Na comparação com o mesmo mês de 2017, queda chega a 2,0%

Funcionária em fábrica de bens de consumo no interior de São Paulo
A produção industrial do Brasil terminou o terceiro trimestre com queda acima do
esperado em setembro, depois de a fabricação de automóveis pressionar com força o
setor no mês.
Em setembro, a produção da indústria registrou perdas de 1,8 por cento em relação a
agosto, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quintafeira.
Esta foi a terceira queda seguida, período em que a produção acumulou redução de
2,7 por cento. O dado veio bem pior do que a expectativa em pesquisa da Reuters de
recuo de 0,8 por cento.
Na comparação com setembro de 2017, houve queda de 2,0 por cento, ante projeção
na pesquisa de recuo de 0,4 por cento.

O resultado mensal da produção industrial apresentou perdas de forma generalizada
entre as categorias econômicas, tendo como destaque o recuo de 5,5 por cento na
fabricação de Bens de Consumo Duráveis.
Esse resultado foi influenciado, em grande parte, pela queda de 5,1 por cento na
produção de automóveis, veículos automotores, reboques e carrocerias.
“A redução nas exportações de veículos, especialmente para a Argentina devido à crise
econômica naquele país, combinada a um ambiente de incerteza política e econômica
que freia o investimento do empresário e as decisões do consumidor brasileiro”
contribuíram para a queda na produção de veículos, explicou o gerente da pesquisa,
André Macedo, em nota.
De acordo com o IBGE, foi verificado um grande número de fábricas de automóveis
com paralisações ou férias coletivas no mês de setembro.
Entre as outras categorias econômicas, os Bens de Capital, uma medida de
investimento, apresentaram retração de 1,3 por cento, enquanto os Bens
Intermediários tiveram queda de 1,0 por cento.
As eleições presidenciais marcadas por fortes incertezas e associadas ao ritmo fraco
da atividade vinham afetando o consumo e o ímpeto de investimentos no país. Os
sinais ainda indicam fraqueza à frente, uma vez que em outubro a confiança da
indústria recuou pela terceira vez seguida diante da piora no cenário de negócios.
Na mais recente pesquisa Focus realizada pelo Banco Central com economistas, a
projeção é de uma expansão da indústria em 2018 de 2,71 por cento, com uma
expectativa de crescimento do PIB de 1,36 por cento.
Continental prepara painel digital brasileiro
01/11/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 31-10-2018)

Fornecido ainda importado pela Continental, o quadro digital Active Info
Display da Volkswagen tem dezenas de configurações, mas é opcional
somente nas versões mais caras do Polo e Virtus, em pacote adicional de R$
4 mil
Fornecedora negocia com montadoras projeto de cluster digitalizado com
custo reduzido
A Continental está se preparando para produzir no Brasil, em sua fábrica de
Guarulhos (SP), painéis de instrumentos digitais. O dispositivo vem sendo cada
vez mais procurado por fabricantes de veículos de diversas marcas que querem adotar
o cluster digital com tela LCD em seus novos carros, mas o problema é o preço, bem
mais alto do que o quadro analógico. Por isso a equipe de engenheiros da Continental
no País trabalha em uma redução de funções para baixar o custo.
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infoentretenimento, instrumentação e conectividade da Continental no Brasil, já
existem negociações com duas fabricantes de veículos que pretendem introduzir
painéis digitais em modelos que devem ser lançados entre o fim de 2019 e 2020.
A sistemista já produz na Europa esses dispositivos que começaram há poucos anos a
ser adotados primeiro em carros de alto luxo.
Desde o ano passado a Volkswagen introduziu o quadro de instrumentos 100% digital
importado da Continental nos novos Polo e Virtus feitos no Brasil, já anunciou que o
T-Cross também terá essa opção.
Mas até o momento o dispositivo chamado pela montadora de Active Info Display, com
algumas dezenas de configurações, só está disponível nas versões topo de linha
Highline dos dois modelos, mesmo assim como opcional dentro de um pacote de
equipamentos que custa cerca de R$ 4 mil.
Isso faz o preço do Polo saltar a R$ 77.325 e o do Virtus a R$ 84.075. Com esses
preços, o instrumento serve mais para fazer propaganda tecnológica da marca, pois
estima-se que menos de 10% das vendas de ambos sejam de versões equipadas com
o Active Info Display.
“O painel digital que fornecemos para a Volkswagen custa caro porque tem
muitas funções agregadas, dezenas de configurações que exigem o uso de
muitos processadores de dados. Para viabilizar a produção do cluster digital
no Brasil temos de baixar os custos e isso será feito com a redução de
funções, mas o consumidor final nem vai perceber, não vai tirar percepção
de valor”, afirma Campassi Jr.
Segundo o executivo, muitas das funções disponível em um quadro digital completo
nem são usadas pelo motorista, como por exemplo o espelhamento do mapa de
navegação na tela do Active Info Display, no espaço entre conta-giros e velocímetro.
“Muitas pessoas usam o celular para navegar e espelham no painel central do sistema
multimídia, por isso nem faria falta, mas é um elemento que pode baixar o custo”,
explica.
Faturamento do Grupo VW cresce 2,6% graças a vendas 4,2% maiores
01/11/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 31-10-2018)
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Receita fecha o acumulado do ano em € 174,6 bilhões; dieselgate ainda gera
custos
O Grupo Volkswagen reportou faturamento 2,6% maior no período de janeiro a
setembro na comparação com iguais meses do ano passado ao atingir € 174,6 bilhões,
informa em comunicado.
O resultado foi impulsionado pelas vendas globais, que cresceram 4,2%, para 8,1
milhões de unidades, considerando a mesma base de comparação, apesar do esperado
declínio das vendas na Europa no terceiro trimestre devido à mudança para o novo

procedimento de testes de emissões WLTP, em parte compensadas pelo bom
desempenho do primeiro semestre do Grupo VW.
O lucro operacional antes de itens especiais ficou estável com leve alta de 0,75%, para
€ 13,3 bilhões, enquanto o lucro antes de impostos aumentou em € 2,2 bilhões, para
€ 12,5 bilhões.
No entanto, os custos com dieselgate ainda afetam os resultados: em nove meses, o
escândalo rendeu gastos na ordem de € 2,4 bilhões, bem próximo dos € 2,6 bilhões
de custos em mesmo período de 2017.
“O desenvolvimento nos primeiros nove meses do atual ano fiscal é encorajador. Ainda
estamos enfrentando grandes desafios, que nós e todo o setor automotivo temos que
superar. Como estamos atualmente no meio de uma transformação inovadora, temos
que continuar acelerando o ritmo”, declarou o presidente do conselho do Grupo VW,
Herbet Diess.
O executivo destacou que os resultados também foram muito positivos graças ao
desempenho na China, cujas receitas e lucros são contabilizados pelo método de
equivalência patrimonial.
Por lá, o grupo VW registrou lucro operacional proporcional estável a € 3,3 bilhões.
Em sua análise, a empresa destaca que a disputa comercial entre a China e os Estados
Unidos enfraqueceu a confiança das empresas e dos consumidores locais, entre outros
fatores, provocando um declínio significativo daquele mercado no terceiro trimestre.
Em termos gerais, o Grupo VW confirmou suas metas para o ano fiscal, quando planeja
aumentar a receita em 5%. Em termos de lucro operacional antes de itens especiais
para o Grupo e a área de negócios de carros de passageiros, projetamos um retorno
operacional sobre as vendas na faixa de 6,5% a 7,5% neste ano.
Incluindo os itens especiais, e aqui inclui custos com dieselgate, a companhia espera
que o retorno operacional sobre as vendas caia moderadamente aquém do esperado
para o negócio de veículos leves.
Por marcas, a receita da Volkswagen subiu 7,3% no acumulado de nove meses no
comparativo anual, para € 62,5 bilhões, enquanto o lucro operacional antes de itens
especiais teve queda de 8%, para € 2,3 bilhões.
No guarda-chuva que mantém as marcas Audi, Lamborghini e Ducati, houve pequeno
aumento de 0,6% no faturamento, para € 44,3 bilhões. O lucro operacional (antes de
itens especiais) fechou em € 3,7 bilhões ante os € 3,9 bilhões de um ano antes.
Segundo a empresa, a melhora do mix de vendas e dos efeitos positivos da taxa de
câmbio não compensaram as vendas menores de veículos e os custos mais altos,
ambos reflexo do WLTP. Ainda no acumulado deste ano, a Audi gerou cerca de € 800
milhões em custos com o dieselgate, tratado pelo grupo como um item especial de
custo.
Já a Porsche aumentou suas receitas para € 17,5 bilhões contra os 15,7 bilhões de
janeiro a setembro de 2017. O lucro operacional melhorou em 10,6%, para € 3,2
bilhões impulsionado pelos efeitos positivos do mix de vendas e maiores volumes.
Na área de veículos comerciais, o faturamento da Volkswagen Caminhões e Ônibus foi
de € 8,6 bilhões em nove meses, uma queda de 3,9% com relação ao mesmo período
do ano anterior.
Segundo o grupo, apesar dos efeitos positivos do mix de vendas e otimização dos
custos, o impacto desfavorável da taxa de câmbio e os desafios apresentados pelo

WLTP tiveram um papel importante na queda de 10% do lucro operacional, para € 628
milhões.
Em separado, a receita da Scania ficou em € 9,6 bilhões e lucro operacional de € 991
milhões, alta de 4,6%, graças a volumes maiores de vendas, tendência favorável da
taxa de câmbio e melhor volume de negócios em serviços financeiros. Com isso, o
aumento de custos teve um efeito negativo.
Já a receita da MAN melhorou de € 8 bilhões para € 8,6 bilhões. O resultado
operacional caiu 17%, para € 222 milhões, uma vez que os volumes mais elevados
não conseguiram compensar as despesas incorridas com a reestruturação das
atividades na Índia.
Lucro líquido da FCA diminui 13,6% no ano
01/11/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 31-10-2018)
Resultado é impactado por custos referentes à fraude de emissões de diesel
nos Estados Unidos
A FCA reportou lucro líquido de € 2,33 bilhões no acumulado dos nove meses
terminados em setembro. O resultado ficou 13,6% abaixo do apurado há um ano,
quando a companhia registrou ganhos de € 2,70 bilhões.
Em seu relatório financeiro, a Fiat Chrysler atribui o resultado itens relacionados com
os custos que a montadora está comprometida a arcar nos Estados Unidos para
atualizar mais de 100 mil veículos a diesel que foram fraudados com dispositivo que
manipula as emissões, tal como ocorreu com a Volkswagen no escândalo do
dieselgate.
No balanço, esse custo nos EUA se refere a € 713 milhões, equivalentes a US$ 825
milhões. Também houve outros custos menores, como os € 46 milhões ainda
referentes aos recalls de veículos equipados com airbags defeituosos da Takata.
Por outro lado, estes custos foram parcialmente compensados por menores despesas
com impostos e outras despesas financeiras.
O lucro líquido ajustado (após aplicação de itens e custos especiais) encerrou os nove
meses com € 3,21 bilhões, aumento de 28,4% sobre o resultado visto em mesmo
período do ano passado graças ao forte desempenho dos negócios no bloco Nafta,
também beneficiado por menores despesas com impostos na região.
O faturamento superou o do ano passado em 3,6% no período ao atingir os € 80,9
bilhões na soma do período de janeiro a setembro. O Ebit ajustado (lucro antes de
impostos e despesas financeiras) ficou praticamente estável, passando de € 4,8
bilhões para € 4,9 bilhões. Neste resultado, foram considerados poucos itens, o que
também diminuiu o impacto dos descontos.
Por região, a FCA registrou aumento das receitas em todas elas, exceto na ÁsiaPacífico, onde o faturamento líquido diminuiu 23,5% considerando os nove meses,
para € 1,85 bilhão. Na região Nafta, os ganhos superaram os € 53 bilhões, alta de
7,5% sobre os € 49,3 bilhões do mesmo acumulado do ano passado.
Na Europa, Oriente Médio e África (EMEA), o grupo registrou leve alta de 1,8% ao
apurar ganhos de € 16,9 bilhões.
Na América Latina, houve aumento de 3,2% do faturamento ao atingir € 5,97 bilhões.
No relatório, a FCA destaca o aumento de participação da Fiat tanto no mercado
brasileiro quanto no argentino, embora a alta das vendas no Brasil graças aos modelos

Fiat Argo e Cronos, bem como Jeep Compass parcialmente compensou a
descontinuação de modelos na Argentina e a deterioração econômica daquele país.
A receita da Maserati diminuiu 31% no acumulado do ano, para € 1,95 bilhão. Outras
receitas, como a da Magneti Marelli que a partir de agora deixa de ser contabilizada
no balanço da companhia após a consolidação de sua venda para a Kalsonic Cansei
reduziu 1,4%, para € 3,85 bilhões.
Ford e Baidu vão testar carros autônomos em estradas na China
01/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 31-10-2018)
Em julho, Pequim deu à montadora alemã Daimler sinal verde para testar
seus automóveis no país
A Ford Motor e a Baidu lançaram nesta quarta-feira (31) um projeto de dois anos
para testar veículos autônomos nas estradas chinesas em meio a uma corrida global
de montadoras e empresas de internet para desenvolver a tecnologia de veículos
autônomos.
O projeto iniciará os testes em estradas designadas em Pequim até o fim do ano, e
possivelmente em outras cidades chinesas, disseram as duas empresas em
comunicado.
Os veículos serão capazes de operar de forma autônoma em certas condições no
momento em que o projeto terminar o processo de desenvolvimento e testes,
acrescentaram as companhias.

Micro-ônibus autônomo desenvolvido pela Baidu - AFP
No final do período de testes, o projeto alcançará a chamada tecnologia de nível 4
para veículos autônomos, ou condução autônoma, mas não em todas as condições. É
o segundo nível mais alto após o nível 5, que descreve veículos que devem ser capazes
de navegar em estradas sem nenhuma participação do motorista.
Ford e Baidu, maior site de buscas da China que também está assumindo um papel de
liderança em tecnologia de direção autônoma no país, disseram em junho que
desenvolveriam serviços conectados, inteligência artificial e marketing digital na
China.
A montadora americana, que está lutando com vendas mais fracas na China, é
membro fundador do Comitê Apollo, um grupo consultivo para a plataforma aberta de
direção autônoma da Baidu, a Apollo.
Pequim deu à montadora alemã Daimler o sinal verde para testar carros autônomos
nas estradas em julho, tornando-se a primeira montadora internacional a receber tal
licença em Pequim.

Gerdau anuncia conclusão de venda de 100% de operações e ativos na Índia
01/11/2018 – Fonte: G1
Venda, que envolveu negócio de US$ 120 milhões, foi anunciada em agosto.
A siderúrgica Gerdau anunciou nesta quinta-feira (1) que concluiu a venda de suas
operações e ativos na Índia, em negócio de US$ 120 milhões anunciado em agosto.
A operação foi realizada por meio da venda da sua subsidiária Gerdau Hungria KFT e
Cia, localizada na Espanha e detentora de 98,89 por cento das ações da Gerdau Steel
India Ltda, para a Blue Coral Investment Holdings e a Mountainpeak Investment
Holdings Ltd.
"Esta venda compreende 100% das suas operações e ativos na Índia, incluindo a
unidade industrial de aços especiais localizada em Tadipatri, com capacidade anual
instalada de 250 mil toneladas de aço bruto e 300 mil toneladas de aço laminado",
disse a Gerdau em comunicado.
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