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INEC- Índice Nacional de Expectativa do Consumidor
08/11/2018 – Fonte: CNI (publicado em 07-11-2018)
Setembro é negativo para indústria
Os dados dos Indicadores Industriais de setembro mostram queda da atividade
industrial. Faturamento, horas trabalhadas na produção, emprego e utilização da
capacidade instalada recuaram na passagem de agosto para setembro, após o ajuste
sazonal.
Setembro/2018

Faturamento da indústria de materiais sobe 4,1% em outubro
08/11/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 07-11-2018)
O faturamento deflacionado da indústria de materiais de construção no País em
outubro cresceu 4,1% em relação ao mesmo mês do ano passado e subiu 0,1% frente
a setembro deste ano. Os dados são da Associação Brasileira da Indústria de Materiais
de Construção (Abramat).
No acumulado de janeiro a outubro de 2018, o faturamento do setor aumentou 1,6%
frente aos mesmos meses de 2017. E no acumulado dos últimos 12 meses até outubro,
o faturamento do setor avançou 2,3% em relação aos 12 meses imediatamente
anteriores.
A Abramat prevê que o crescimento das vendas da indústria encerrou 2018 com alta
de 1,5%, o que representará a volta do crescimento após anos de retração.
Por outro lado, o emprego na indústria de materiais de construção seguiu sua
tendência de queda. De janeiro até outubro de 2018 o número de vagas de emprego
do setor caiu 0,7% em relação ao mesmo período de 2017.
CNI diz que respeita decisão de Bolsonaro de acabar com pasta da Indústria
08/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 07-11-2018)
Após críticas, presidente Robson Andrade faz aceno ao futuro superministro
Paulo Guedes
Depois de trocas de farpas públicas, Robson Braga de Andrade, presidente da
Confederação Nacional da Indústria (CNI), fez um aceno em direção ao futuro
superministro de Economia do governo Bolsonaro, Paulo Guedes.
O líder empresarial nega que mudou de posição e que diz que segue defendendo que
o ministério da Indústria não seja incorporado a nova pasta, mas afirma agora que
“respeita” a decisão do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL).
“Se ele disser que a estrutura de governo necessária para fazer o que pretende é
juntar os ministérios da Indústria e da Fazenda, eu vou trabalhar junto com ele”,
afirmou à Folha.

Questionado se Guedes seria a pessoa ideal para atender os interesses dos
empresários, Andrade respondeu que a indústria quer um governo "liberal" e que o
economista já declarou algumas vezes que deseja “soltar as amarras dos
empreendedores”.
“Se o Paulo Guedes tiver um olhar mais firme, na direção da indústria, do que apenas
fiscal e tributário, nós vamos gostar muito”, completou o empresário. A seguir trechos
da entrevista concedida na tarde desta quarta-feira (7) por telefone.

Nascido em São João del-Rei (MG), Robson Braga de Andrade, 70, é engenheiro
mecânico formado pela UFMG. Ex-presidente da Fiemg, comanda a CNI desde 2010.
Também é presidente da Orteng Equipamentos e Sistemas - Pedro Ladeira/Folhapress
Quais são suas expectativas em relação ao novo governo?
É muito positiva. É um governo com apoio popular grande, uma bancada importante
na Câmara dos Deputados e tem pessoas corretas e bem conceituadas tecnicamente.
Mesmo sabendo da dificuldade do Brasil para voltar a crescer, porque nem tudo
depende só do governo, a expectativa é de que ele vai ter um capital político
importante para fazer as mudanças necessárias.
Como deve ser a relação do presidente eleito com o Congresso?
Tudo é um aprendizado. O partido do presidente fez uma bancada expressiva —mesmo
de pessoas novatas— e o próprio Congresso quer ajudar o país a resolver os seus
problemas.
O que tenho sentido do ministro Onyx [Lorenzoni, futuro chefe da Casa Civil] é que o
governo vai ter um relacionamento com os partidos políticos no Congresso que não
vai ser baseado numa troca-troca de cargos, e, sim, no que precisa ser feito na
economia.
O senhor já se manifestou contrário ao fim do ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços. Pode explicar melhor essa posição?
A indústria está sendo fortalecida pelos governos ao redor do mundo por sua
importância na arrecadação, geração de empregos e etc. Nos Estados Unidos, o
governo de Donald Trump fortaleceu o Departamento de Comércio, que é quem cuida
dos assuntos industriais por lá.
O meu receio é colocar um departamento de indústria dentro da mesma estrutura que
vai cuidar de arrecadação, política tributária e fiscal. Defendo essa posição de forma
transparente, mas como já disse a pessoas do próximo governo, a partir do momento
em que o presidente disser que “vai ser assim”, vamos trabalhar da forma que o
governo vai conduzir.
O senhor está mudando de posição?
Não. A nossa posição é trabalhar para que a indústria brasileira possa crescer,
desenvolver e ajudar o Brasil a mudar de patamar. Todas as propostas que fizemos
durante a campanha eleitoral e depois para o presidente Bolsonaro foram: estamos
aqui para contribuir e ajudar.

Mas é claro que respeitamos a decisão do presidente da República. Se ele disser
que juntar os ministérios da Indústria e da Fazenda é a estrutura de governo
necessária para fazer o que pretende, eu vou trabalhar junto com ele. Apesar de
continuar achando que fosse melhor se estivesse separado.
Nesta terça-feira (6), a Firjan (Federações das Indústrias do Estado do Rio
de Janeiro) soltou uma nota a favor da criação do superministério da
Economia. Existe uma divergência na indústria?
Teve até um mal-entendido nessa nota. Eles falam que menos de 10% dos países do
mundo tem um ministério da Fazenda separado do Planejamento, o que é verdade.
Mas, normalmente, nos maiores países, os departamentos de indústria e comércio
estão separados.
Enfim, essa é a posição do Eduardo Eugênio (presidente da Firjan) e, claro, temos
divergências também. Eu acredito que fortalecer a indústria é incentivar o
desenvolvimento do Brasil. Não há país forte sem indústria forte.
O senhor considera que o futuro ministro Paulo Guedes, conhecido por sua
visão liberal da economia, é uma pessoa adequada para defender as questões
da indústria?
O ponto não é ter uma formação liberal. O que nós queremos é um governo liberal.
Não queremos um governo centralizador, com uma participação elevada na economia,
até porque a concentração de poder na mão do Estado gera questões éticas.
Portanto, um governo que incentive o desenvolvimento de empreendedores é o que
nós queremos. E o Paulo Guedes tem colocado de maneira clara que quer tirar as
amarras do desenvolvimento para que o país possa crescer.
Se o Paulo Guedes tiver um olhar mais firme na direção da indústria do que apenas
fiscal e tributário, nós vamos gostar muito. Temos ouvido muitas declarações sobre
reforma da previdência, mas não temos ainda —até porque está cedo— a definição
sobre política industrial e de comércio exterior.
Guedes disse recentemente que “vai salvar a indústria apesar dos industriais”
e que o setor está “entrincheirado”. Qual foi a repercussão dessas
declarações na indústria?
Não vou comentar declarações específicas. Imagino que o que ele quis dizer é que o
governo vai procurar salvar a indústria. Agora para salvar a indústria tem muito a ser
feito: reforma tributária, desburocratização, investimentos em ciência e tecnologia,
modernização da infraestrutura.
É um conjunto de pontos que entendo que o ministro tem intenção de trabalhar. Nós,
industriais, estaremos do lado dele para ajudar que essas medidas sejam implantadas.
Isso não é algo que pode ser feito pelo governo sem ajuda do setor industrial e dos
parlamentares.
Com a criação de um superministério da Economia, diminui o número de
membros de alguns órgãos colegiados como a Camex (Câmara de Comércio
Exterior). O senhor tem receio de um esvaziamento da Camex?
Nós sempre defendemos que a Camex deve estar subordina à Presidência da República
dada a sua importância. Agora o secretário-geral da Camex pode ser qualquer um dos
ministros: Economia, Relações Exteriores...
Temos que observar como vai ficar a estrutura e a governança da Camex. Se tivermos
dentro do ministério da Economia departamento distintos de Fazenda, Planejamento

e Indústria, vai ser preciso definir se apenas um desses departamentos terá assento
na Camex. Acredito que pelo menos dois —Fazenda e Indústria— precisam ter assento
na Camex.
A equipe econômica do presidente eleito vem apoiando maior abertura da
economia, para incrementar a competitividade. Qual é a sua opinião?
Nós somos a favor da abertura da economia, porque aumentar o comércio
internacional é salutar para o desenvolvimento e a sociedade. Agora acreditamos que
a abertura comercial deve ser feita através de acordos com os demais países.
Nos últimos anos, o Brasil avançou nessa área, fechando diferentes tipos de acordo
com México, Colômbia e até com os Estados Unidos. Sobre marcas e patentes, fizemos
acordos com Japão, Alemanha e Espanha. Estamos negociando um acordo de livre
comércio com a União Europeia.
O que somos contra é uma abertura unilateral, porque o país reduz as suas tarifas
sem dar nada em troca. Por que fazer isso? Dizem que vai aumentar a competitividade
da indústria. Na verdade, pode acabar com alguns segmentos.
Outra crítica do novo governo é em relação ao Sistema S. Existe uma sugestão
de privatizar a área de ensino. A princípio, uma empresa privada pode ter
melhor capacidade de gestão do que as federações empresariais?
Eu não falo pelo sistema S, porque represento apenas o Sesi e o Senai. Temos 100%
de transparência das contas dessas instituições: número de escolas, vagas, alunos,
profissionais, nível de remuneração, contratos, licitações, julgamentos do TCU. Enfim,
tudo.
Às vezes existem dúvidas, porque temos um orçamento cruzado: 60% da receita total
entra no departamento nacional e uma parcela volta para os Estados, em proporção
maior para os estados com menos arrecadação do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Na Amazônia, por exemplo, temos dois navios que fazem capacitação de jovens. Além
disso, 77% dos alunos do Senai tem gratuidade. Logo existe uma função social. O
Senai é bem avaliado pela sociedade, pelos empresários e até pela ONU.
Mas existe uma taxa de administração que vai do Senai para as federações e
confederações e o orçamento dessas entidades não é transparente...
Sim, tem 2% dos recursos do Senai que vai para a CNI e para as federações. No Sesi,
é 4%. Esses recursos pagam toda a gestão que envolve o Sesi e o Senai: jurídico,
comunicação, gestão financeira, auditorias.
Não sei se você sabe, mas os presidentes da federação e da CNI não têm remuneração.
Agora, os executivos, é claro que recebem. Temos funcionários que fazem pesquisa,
que negociam convênios.
Concordo com você que nessa parte falta transparência, mas posso abrir os
orçamentos da confederação, das federações e mostrar onde os recursos são
investidos. Estamos desenvolvendo um sistema para tornar esses dados públicos.
Nos últimos dias, Guedes disse que o Mercosul não será prioridade, houve o
cancelamento pelo Egito de uma missão comercial brasileira, e os chineses
também estão reclamando. Não é uma política externa ideológica com outro
viés?
Com relação a questão dos árabes, é um mercado muito importante para nós:
agroindústria, vestuário, etc. Houve um problema político por causa da transferência
da embaixada do Brasil em Israel para Jerusalém.

O presidente Bolsonaro deu uma declaração de que quem deve definir onde ficam as
embaixadas é Israel – faz sentido. Mas essa é uma questão política que vai se acertar,
não é isso que vai interferir nas relações comerciais entre o Brasil e os países árabes.
Sobre o Mercosul, é um mercado importantíssimo para nós. A Argentina representa
25% das exportações brasileiras de manufaturados. Às vezes o bloco atrapalha as
negociações de comércio, mas, por outro lado, ajuda na hora de dividir as
responsabilidades.
Já a China, embora importante para agroindústria e mineração, não é um mercado
relevante para toda a indústria. Os chineses são muito agressivos no comércio
internacional. Portanto, é importante rever, sim, essa relação.
Sistema Indústria tem sido exemplo de boas práticas de governança, diz
presidente da CNI
08/11/2018 – Fonte: CNI (publicado em 07-11-2018)
Robson Braga de Andrade participou da abertura do Encontro Nacional dos Advogados
do Sistema Indústria (ENASI) ao lado da ministra do STF, Cármen Lúcia, e do diretor
Jurídico da CNI, Hélio Rocha

Presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, e a ministra do STF, Carmem Lúcia
O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade,
afirmou que a instituição tem se empenhado para aprimorar a cada dia as suas práticas
de governança e de inovação a partir de parcerias com renomadas instituições
nacionais e internacionais. “Temos procurado harmonizar e normatizar a atuação do
Sistema Indústria com boas práticas de governança e de compliance.
Cada vez mais o nosso Sistema tem sido exemplo junto aos órgãos de controle”, disse
Andrade nesta quarta-feira (7), durante a abertura do 16º Encontro Nacional dos
Advogados do Sistema Indústria (ENASI), em Brasília. Ele participou da abertura do
evento ao lado da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia e do
diretor Jurídico da CNI, Helio Rocha.
Andrade observou que o Sistema Indústria tem se pautado pela transparência.
Segundo ele, os advogados são peça-chave para orientar cada passo da entidade em
relação ao cumprimento das normas e a adoção das melhores práticas.
“Todas as informações do Sistema podem ser acessadas por qualquer cidadão do país,
em qualquer estado. Todos podem ver quais são os contratos, as licitações, entregas,
além de cursos que estão com vagas disponíveis”, destacou.
Para o presidente da CNI, a atuação dos cerca de 150 advogados do Sistema Indústria
e a orientação jurídica para as instituições previnem litígios e colaboram para a
construção de ambientes mais seguros e propícios às boas práticas empresariais.
“Nossos advogados têm feito muita diferença nas nossas instituições. Não faço nada
na CNI sem consultar os nossos advogados”, frisou. Integram o sistema a CNI, o

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o Serviço Social da Indústria
(SESI), o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e as 27 federações estaduais da indústria.
SEGURANÇA JURÍDICA - A CNI entregou, em julho, 43 estudos aos candidatos à
Presidência da República com proposições estratégicas defendidas pela indústria. O
primeiro caderno foi dedicado à segurança jurídica e à governança. Na avaliação da
CNI, a falta de confiança gera dúvidas sobre a estabilidade das relações jurídicas e
afasta investimentos para o país.
O diretor Jurídico da CNI, Helio Rocha, lembrou da importância do advogado para
fortalecer a atuação da entidade junto ao Poder Judiciário na defesa dos interesses do
setor industrial. Criada em 2016, a Agenda Jurídica da Indústria - Supremo Tribunal
Federal, hoje em sua terceira edição, reúne as principais ações para o segmento que
tramitam no STF.
“Além de levar ao conhecimento do STF a posição da indústria sobre as ações de maior
relevância e impacto para o setor, essa publicação institucional tem, também, o
objetivo de conferir maior transparência à representação dos interesses dos
segmentos industriais”, afirmou.
Nos últimos anos, a CNI tem conquistado importantes vitórias no Supremo. O
superintendente Jurídico da CNI, Cassio Borges, deu como exemplo a recente decisão
tomada em agosto, que reconheceu a licitude da terceirização de qualquer parcela da
atividade realizada pelas empresas.
“Essa decisão traz segurança jurídica, ao reconhecer que os juízes trabalhistas não
podem restringir a terceirização às atividades meio. Ficou claro que a escolha do que
se deve terceirizar cabe exclusivamente ao empresário”, enfatizou.
Vivemos período em que os cidadãos sabem dos seus direitos, diz Cármen
Lúcia
08/11/2018 – Fonte: CNI (publicado em 07-11-2018)
Ministra do STF participou da abertura do Encontro Nacional dos Advogados do
Sistema Indústria (ENASI). Para ela, sociedade dependerá cada vez mais de uma
categoria econômica voltada para fins sociais

"Quando o Estado não age para proteger a sociedade, a sociedade age” - Ministra do
STF Cármen Lúcia
A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), enumerou uma série de
avanços obtidos pela sociedade brasileira a partir da promulgação da Constituição
Federal há 30 anos. Segundo ela, os cidadãos passaram a conhecer mais os direitos e
a reivindicá-los.
“Estamos vivendo um período em que os cidadãos sabem dos seus direitos. Houve
uma eficácia social da Constituição e não só em relação ao direito”, disse a ministra
durante palestra no 16º Encontro Nacional dos Advogados do Sistema Indústria
(ENASI), realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), nesta quarta-feira

(7), em Brasília. Ela participou da abertura do evento ao lado do presidente da CNI,
Robson Braga de Andrade, e do diretor Jurídico da CNI, Helio Rocha.
A magistrada mencionou alguns exemplos da busca dos direitos por parte da
sociedade, como a Lei da Ficha Limpa - que veta a candidatura de pessoas condenadas
por órgão colegiado.
“Essa é uma lei de iniciativa dos cidadãos brasileiros, que passou por unanimidade no
Congresso. Quando o Estado não age para proteger a sociedade, a sociedade age”,
destacou Cármen. “Esta possibilidade de termos os cidadãos sabendo dos seus direitos
e reivindicando leva a consequências. Temos 80 milhões de processo
aproximadamente no Judiciário brasileiro”, acrescentou.
Cármen Lúcia contou uma conversa que teve com a integrante da Suprema Corte dos
Estados Unidos Sonia Sotomayor, na qual a magistrada norte-americana se assustou
com a quantidade de processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal do Brasil.
“Eu falei que são 56 mil processos. Ela entendeu que eram 56. Eu repeti e ela chegou
a chamar o tradutor, mas no fim entendeu que são 56 mil”, detalhou. A estranheza da
juíza se deu, segundo Cármen Lúcia, em razão de a Suprema Corte dos EUA julgar
menos de 40 processos por ano.
UNIÃO DA SOCIEDADE - A ministra ponderou que a Constituição só terá efeito de
melhorar o país se a sociedade se unir em prol da democracia. “Você não faz florescer
uma democracia apenas acreditando que a feitura da lei, a promulgação da
Constituição foi suficiente e exauriente. Não foi. Este é um trabalho permanente de
cada um de nós. Fazer com que ela valha”, exclamou.
“Ninguém vai achar que estamos no mesmo barco, mas, se afundar, vou ficar num
lugar que não vai vir água para cima de mim. Estamos juntos. Portanto, é nosso
compromisso fazer com que o Brasil dê certo também juntos. Isso vale para o Estado.
Não estou me afastando das minhas responsabilidades como servidora pública. Mas
estou convencida, hoje, de que nós dependemos cada vez mais de uma categoria
econômica voltada para fins sociais. Porque, se der certo, dará certo para todo
mundo”, completou Cármen Lúcia.
Falando para uma plateia de mais de 100 advogados, a ministra do STF ressaltou a
importância da profissão para a administração da Justiça no país.
Depois de confessar que voltará a advogar depois que se aposentar no Supremo,
Cármen ressaltou a importância de os advogados não dizerem o que seus seus clientes
ou empresas onde trabalham querem ouvir, mas que digam o que é correto para o
cumprimento das normas no país.

Cármen Lúcia recebe troféu do Prêmio ENASI de Trabalhos Jurídicos
PRÊMIO ENASI - Depois da palestra, o presidente da CNI homenageou à expresidente do STF com o troféu do Prêmio ENASI de Trabalhos Jurídicos, idêntico aos
que os advogados que apresentarem as melhores teses jurídicas do encontro
receberão na quinta-feira (8), em solenidade que será realizada após o fim do
encontro.

Sindicalização no Brasil tem a menor taxa em seis anos, aponta IBGE
08/11/2018 – Fonte: G1
Do total de trabalhadores ocupados no país, 14,4% estavam associados a
sindicatos em 2017. Em 2012, esse percentual era de 16,2%.
A associação a sindicatos profissionais no Brasil atingiu o patamar mais baixo em seis
anos. É o que aponta um levantamento divulgado nesta quinta-feira (8) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados são de 2017.
Segundo a pesquisa, dentre os 91,4 mil trabalhadores que estavam ocupados no ano
passado, 14,4% estavam sindicalizados. Foi a menor taxa da série histórica da
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), iniciada em 2012, que subsidiou
o levantamento.
O IBGE destacou que desde o início do levantamento, em 2012, a sindicalização no
país apresenta quedas sucessivas, sendo a maior a observada em 2016.
Taxa de sindicalização entre trabalhadores ocupados (em %)
Indicador apresenta queda sucessiva desde 2012 e atingiu menor patamar em 2017.

Fonte: IBGE
De acordo com a pesquisadora técnica da PNAD, Adriana Beringuy, a queda na
sindicalização está relacionada à queda da população ocupada como um todo, “mais
especificamente na queda da população ocupada com carteira assinada”.
“A queda da população ocupada se concentrou em atividades mais formais, que tinham
taxas mais elevadas de sindicalização”, explicou.
Questionada, a pesquisadora afirmou que essa queda não está relacionada à reforma
trabalhista, que estabeleceu como opcional a contribuição sindical. Ela lembrou que a
medida passou a vigorar em novembro de 2017, não influenciando no levantamento
desta pesquisa.
A queda na sindicalização foi observada pelo IBGE em todas as grandes regiões no
país. Todavia, na passagem de 2016 para 2017, somente o Centro-Oeste registrou
recuperação do indicador, saltando de 11,8% para 13,2% no período.
Regionalmente, a Região Sul do país é a que apresenta a maior taxa de sindicalização,
enquanto a Norte, a menor.
Taxa de sindicalização em 2017 por regiões:
 Norte: 12,6%
 Nordeste: 15%





Centro-Oeste: 13,2%
Sudeste: 13,9%
Sul: 16,2%

O movimento no Centro-Oeste pode ser explicado ao se observar a sindicalização por
grupamentos de atividades. No Brasil, a administração pública responde pela maior
taxa de sindicalização (23,6%), seguida pela agricultura, pecuária, produção florestal,
pesca e aquicultura (21,1%) – atividades com amplo peso no mercado de trabalho
daquela região.
Conforme pontuou o IBGE, a atividade de Alojamento e Alimentação teve o maior
crescimento de ocupados (10,6%) em 2017, com acréscimo de 499 mil pessoas no
setor. Porém, a taxa de sindicalização neste grupamento caiu de 7,6% em 2016 para
6,8% em 2017.
Taxa de sindicalização por grupamentos de atividades (%)
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura tem a maior taxa.

6,9
Fonte: IBGE
Ocupação x Sindicalização
O IBGE apontou que, de 2015 para 2016, a queda da população ocupada foi de 1,5%,
enquanto a dos ocupados sindicalizados foi de 7,4% (-1,1 milhão de pessoas).
Ainda de acordo com o IBGE, em 2017 houve uma “discreta recuperação de população
ocupada". Todavia, isso não interrompeu a redução do contingente de trabalhadores
associados a sindicatos.
Praticamente todas as atividades profissionais viram reduzir o número de
sindicalizados naquele ano. “Mesmo a expansão da população ocupada na Indústria
Geral não foi convertida em crescimento de sindicalizados nessa atividade”, ressaltou.
O levantamento mostrou, também, que a maior taxa de sindicalização é observada
entre os empregados no setor público (incluindo servidor estatutário e militar), que
correspondem 12,4% de toda a população ocupada. Já a menor taxa está entre os
trabalhadores domésticos.
Taxa de sindicalização segundo categoria do emprego (em %)
Setor público tem a maior taxa de sindicalização entre os trabalhadores do país.
Setor privado com carteira assinada: 19,2Setor privado sem carteira assinada:

Fonte: IBGE
Cooperativa de trabalho ou produção
O levantamento investigou, também, a associação de empregadores e trabalhadores
por conta própria à cooperativas de trabalho ou produção. Constatou-se que esse
contingente teve crescimento de 2,2% entre 2016 e 2017 - maior que o aumento da
população ocupada em geral, que foi de apenas 0,3% no período.
Havia em 2017 27,3 milhões de pessoas ocupadas como empregadores ou
trabalhadores por conta própria. Deste total, 5,8% eram associados a cooperativa de
trabalho ou produção. Na comparação com o ano anterior, essa estimativa ficou
praticamente estável (era de 5,9% em 2016). Já em relação a 2012 houve queda de
6 pontos percentuais - chegava a 6,4% naquele ano.
O maior percentual de cooperados foi observado na Região Sul (10,3%), seguido pela
Região Norte (6,3%). O Centro-Oeste apareceu em terceiro lugar (4,9%), enquanto
Nordeste e Sudeste ficaram empatados com o menor percentual de cooperados
(4,8%).
Aumento no registro de CNPJ
Outro destaque do levantamento da PNAD foi o aumento gradativo, desde 2012, de
registros no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) entre os empregadores e
trabalhadores por conta própria. Todavia, na passagem de 2016 para 2017 foi
registrado o primeiro recuo deste indicador.
Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
Percentual de empregadores e trabalhadores por conta própria com CNPJ

Fonte: IBGE
"O que a gente viu é que cresceu o número de pessoas ocupadas como contaprópria que foram se inserindo em atividades que não levaram ao registro

formal, sobretudo alimentação,
pesquisadora Adriana Beringuy.

alojamento
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Conforme o levantamento, em 2017, 18,5% dos ocupados como conta própria
possuíam CNPJ, enquanto entre os empregadores essa cobertura era de 80%.
Modernização do atual modelo é fundamental para Brasil alcançar metas de
universalização de saneamento
08/11/2018 – Fonte: CNI (publicado em 07-11-2018)
Participantes do Seminário Saneamento 2019-2022, realizado na CNI, defenderam
aprovação da MP 844 como forma de possibilitar aos municípios de buscarem parcerias
que levam a maiores investimentos

Vice-presidente executivo da CNI, Paulo Afonso Ferreira, fala sobre parceria com o
setor privado na área de sanemanto.
A infraestrutura do saneamento está em situação crítica e uma reforma do atual
modelo é indispensável para que o Brasil alcançar as metas de universalização dos
serviços de água e esgoto. Durante a abertura do Seminário Saneamento 2019-2022,
o vice-presidente executivo da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Paulo Afonso
Ferreira, destacou a importância da parceria com o setor privado para alavancar os
investimentos e ampliar o atendimento à população.
“Mais de 50% do esgoto gerado no país não é tratado. Ou seja, 99 milhões de
brasileiros não têm acesso à coleta dos efluentes produzidos”, observou. Ferreira
destacou a importância da discussão da Medida Provisória nº 844, que harmoniza e
traz previsibilidade à regulação do setor de saneamento no país e abre o mercado para
a concorrência, de forma que a população possa ser atendida pela empresa, seja
pública ou privada, que preste o serviço mais eficiente.
O estímulo à ampliação de investimentos em saneamento traz diversos benefícios à
sociedade. Do lado do setor produtivo, ativa múltiplos setores da indústria, o que
resulta em aumento da atividade econômica e do emprego. O meio ambiente ganha a
melhora no tratamento de efluentes devolvidos à natureza. Para a saúde pública, há
significativa redução nos casos de doenças relacionadas à falta de saneamento – que
afetaram 1.935 municípios do país, em 2017 – reduzindo a pressão sobre o orçamento
da saúde pública.
A MP 844 –Nesse sentido, a aprovação da Medida Provisória nº 844, que está em
discussão na Câmara dos Deputados, é a oportunidade significativa e urgente para
modernizar o marco regulatório do setor, abrindo o mercado de forma que municípios
possam escolher, com base em critérios de eficiência, a empresa que prestará serviço,
seja pública ou privada.
Relator da proposta na comissão especial, senador Valdir Raupp (MDB-RO), considera
alarmante a situação do saneamento no Brasil e aponta que, diante das necessidades
de expansão dos serviços de água e esgoto. Ele avalia que o setor público sozinho,
principalmente por meio das companhias estaduais, não será capaz de apresentar

soluções na velocidade necessária. “Sem recursos privados, sem segurança e
estabilidade, não haverá melhora na qualidade dos serviços, sendo a população a
grande prejudicada”, afirmou.
O senador Roberto Muniz (PP-BA), que também participou dos debates sobre a MP,
criticou a narrativa que se criou de que a proposta representa a privatização do
saneamento no Brasil. Para ilustrar, ele relembrou dos serviços de telefonia,
privatizados na década de 1990, contra a qual se dizia que não haveria telefones para
os mais pobres. “Hoje temos 220 milhões de aparelhos celulares. Houve, por assim
dizer, a universalização da telefonia. O que a gente quer é que o setor seja eficiente,
e permitir que empresas públicas e privadas possam disputar o mercado para dar mais
eficiência ao setor”, disse.
FOCO NA POPULAÇÃO –O secretário-executivo do Ministério das Cidades, Silvani
Pereira, destacou que a medida provisória teve como foco a ampliação dos serviços de
saneamento básico ao cidadão. Em relação aos movimentos contrários à proposta, ele
questionou os mesmos atendem às necessidades da população. “A quem interessa a
atual situação do saneamento no Brasil? As manifestações contrárias atendem a que
interesse?”, questionou.
Ele lembrou, ainda, que o atual modelo, com predominância das companhias
estaduais, não tem capacidade de executar projetos e que recursos para obras devem
sobrar. “Será que as companhias que estão aí dão conta de aplicar os R$ 22 bilhões
necessários ao ano para universalizar o saneamento até 2033? Falta capacidade
técnica para executar as verbas e este ano vão sobrar R$ 4 bilhões do FGTS para
financiar obras”, afirmou.
Prazo está correndo para Brasil fazer reforma da Previdência mais branda,
diz secretário
08/11/2018 – Fonte: UOL
A contagem regressiva para o fechamento da janela para aprovar uma reforma da
Previdência mais branda já começou, e se a reforma não acontecer logo há risco de
as mudanças serem obrigatoriamente mais duras para a população, disse à Reuters o
secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano.
O secretário conversou na quarta-feira (7) com a equipe de transição do governo do
presidente eleito Jair Bolsonaro, via teleconferência, para apresentar o problema e a
proposta de reforma da Previdência que vem sendo trabalhada, discutida e defendida
pelo governo do presidente Michel Temer desde 2016.
Para Caetano, o Brasil precisa inevitavelmente fazer uma reforma para solucionar o
seu problema fiscal, uma vez que não há mais espaço para aumentar impostos sem
penalizar economia e sociedade. Ele lembrou que países que demoraram a solucionar
problemas fiscais e previdenciários, como Grécia e Portugal, tiveram que ser mais
duros na hora das reformas, adotando até medidas de corte de aposentadorias.
“A reforma da Previdência não é só necessária como urgente, o tempo tem passado e
ela não foi feita", disse ele à Reuters por telefone. “Quanto mais adiarmos (pior). Por
enquanto a gente ainda consegue tocar uma reforma de natureza preventiva, mas
essa procrastinação pode nos levar a uma situação como Grécia e Portugal com
redução de aposentadorias e pensões já concedidas."
“A gente tem que tomar cuidado com isso”, alertou o secretário de Previdência. “Não
há modelo matemático (para definir o tempo que falta)... já se passaram dois anos de
discussão", frisou.

O déficit crescente da Previdência se tornou o maior peso para o déficit fiscal primário,
que este ano deve ficar em aproximadamente R$ 160 bilhões e no próximo ano em
cerca de R$ 140 bilhões.
Nos primeiros nove meses do ano, apenas o rombo da Previdência Social soma R$ 155
bilhões, de acordo com os dados mais recentes do Tesouro Nacional.
A equipe econômica do presidente eleito Jair Bolsonaro tem defendido uma reforma
da Previdência possível este ano, para que a partir de 2019 possa buscar um novo
modelo, com a adoção provavelmente do regime de capitalização -- quando o
trabalhador contribui para a sua conta previdenciária individual, como se fosse uma
poupança.
Caetano disse não ter preconceito com o regime de capitalização, mas destaca que o
desafio está na transição do atual regime de repartição --no qual os trabalhadores da
ativa financiam o pagamento da aposentadoria dos mais velhos-- para o novo sistema.
"A transição de um regime para outro tem que ser feita com muito cuidado", disse.
"Quando se desenha um plano previdenciário tem que se levar em consideração a
sustentabilidade e eficiência de aposentadorias e pensões, pois caso contrário isso
pode vir a levar a uma reforma maior”, destacou.
Ao ser questionado sobre a viabilidade da aprovação uma reforma até o fim do ano,
Caetano afirmou que "há prazo regimental, mas o sucesso dependerá a articulação e
dinâmica política" dos governos atual e eleito.
O secretário de Previdência ressaltou que o ideal é não se buscar uma meia reforma,
e sim trabalhar por uma reforma ampla que trate de mudança da idade mínima, regra
de transição e outros pontos.
“Vivemos num regime democrático, mas devemos buscar a reforma mais ampla
possível“, frisou. "A gente defende a reforma da Previdência nos moldes do padrão
atual... acho que se deve atuar o projeto atual, que já passou por uma longa discussão
no Congresso e isso vai depender da dinâmica política”, finalizou Caetano.
Especialistas, ministros e sindicatos criticam fim do Ministério do Trabalho
08/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Bolsonaro afirma que a pasta, criada há 88 anos, será incorporada a outro ou
'fatiada'
O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), confirmou nesta quarta-feira (7) que o
Ministério do Trabalho será extinto.
"O Ministério do Trabalho vai ser incorporado a algum ministério", disse, sem dar mais
detalhes.
Na terça-feira (6), a Folha publicou que a equipe de transição estudava extinguir a
pasta, que, neste mês, completa 88 anos. A possibilidade de perda do status de
ministério não foi bem recebida por especialistas, sindicatos e membros da Justiça do
Trabalho.
A percepção é que o arranjo é um sinal ruim, em especial em um momento em que o
desemprego atinge 13 milhões de brasileiros. Representantes dos empregadores
aguardam mais detalhes para se pronunciar.
Em avaliação, há alternativas como associar a área de emprego e renda a algum órgão
ligado à Presidência. Outra opção é fatiar as diferentes áreas da pasta, transferindo,
por exemplo, a gestão da concessão de benefícios para órgãos ligados ao campo social.

A gestão da política de trabalho e renda ficaria com o novo Ministério da Economia ou
com um órgão dedicado às questões de produtividade —um dos temas considerados
prioritários da equipe do futuro ministro Paulo Guedes.
Ministros do TST (Tribunal Superior do Trabalho) criticaram a decisão. "A Constituição
estabelece que o Brasil deva ter pleno emprego, e cabe ao Ministério do Trabalho
traçar essas políticas públicas", diz o ministro Alexandre Agra Belmonte.
Para ele, poderiam ser agregadas ao ministério outras pastas. "Mas, em um momento
de desemprego e trabalho informal, se há um país que precisa de um Ministério do
Trabalho, é o Brasil."
O presidente da Anamatra (Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do
Trabalho), Guilherme Feliciano, também criticou a decisão de Bolsonaro. "O trabalho
é um valor constitucional referido entre os fundamentos da República. O Ministério do
Trabalho sempre esteve no eixo de centralidade das políticas públicas."
Com orçamento superior a R$ 90 bilhões em 2018, a pasta tem entre suas principais
atribuições a geração de emprego e renda, a fiscalização do trabalho e a política
salarial. O ministro do Trabalho preside ainda o Conselho Curador do FGTS (Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço) que, hoje, reúne neste ano R$ 85 bilhões.
Paulo Sergio João, professor da FGV Direito SP, diz que a extinção exigiria um
"processo de reformulação total administrativa" não só do FGTS como do FAT (Fundo
de Amparo ao Trabalhador).
Hoje, o presidente do Conselho Curador do FGTS é o ministro do Trabalho. Com o
rearranjo, diz o professor, caberia à nova administração determinar também quem
passaria a assumir essa função.
"Mas não são questões administrativas como essas que garantem a existência de um
Ministério do Trabalho." Ricardo Patah, presidente da UGT (União Geral dos
Trabalhadores), qualifica a decisão como "muito ruim".
"Com esse desemprego enorme e uma nova tecnologia sendo absorvida pelo comércio
e serviços, precisamos de capacitação e políticas de inclusão, e isso cabe ao Ministério
do Trabalho", diz.
Em nota, a CUT (Central Única dos Trabalhadores) disse que, "se não for mais uma
bravata", a medida desrespeita os trabalhadores, pois deixaria empregadores livres
para descumprir as leis, além de abrir caminho para o fechamento da Justiça do
Trabalho.
Na terça (6), o próprio Ministério do Trabalho soltou nota em sua defesa, destacando
que foi "criado com o espírito revolucionário de harmonizar as relações entre capital e
trabalho em favor do progresso".
Artigo: Extinção de pasta simboliza incerteza sobre futuro do direito do
trabalho
08/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio foi uma das primeiras
ações de Vargas
Com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, após a Revolução de 1930, uma das
primeiras decisões foi a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.

A medida teve enorme simbolismo, pois mostrava a preocupação do governo em tratar
da chamada "questão social".
Isso incluía a regulamentação dos direitos dos trabalhadores e a proteção dos
assalariados, em busca de harmonia das relações entre capital e trabalho.

Getúlio Vargas saúda o público durante as comemorações do Dia do Trabalho, em 1º
de Maio de 1944, no estádio do Pacaembu, em São Paulo - CPDOC/Fundação Getúlio
Vargas
Esse tema havia ganhado projeção no cenário internacional desde a criação da OIT
(Organização Internacional do Trabalho), por meio do Tratado de Versalhes, em 1919.
A pasta sempre foi vista como fundamental para garantir a aplicação da lei trabalhista,
eis que detém a prerrogativa de fiscalizar seu cumprimento.
O ministério atua de forma descentralizada em todo o território nacional e lida com
áreas muito sensíveis, como o combate à informalidade, ao trabalho escravo e ao
trabalho infantil.
Estão sob sua responsabilidade também a regulamentação das normas de segurança
e saúde no trabalho; o registro das entidades sindicais e das normas coletivas de
trabalho por elas negociadas.
Também deve o ministério responder pelo desenvolvimento dos programas de
aprendizagem e do seguro-desemprego e ainda promover políticas públicas de geração
de trabalho e renda.
Com a sua anunciada extinção, abre-se uma nova era: trata-se de uma medida que,
por ora, simboliza absoluta incerteza quanto ao próprio futuro do direito do trabalho
no Brasil.
Otavio Pinto e Silva é professor da Faculdade de Direito da USP
Artigo: A revolução de Bolsonaro, no papel
08/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Extinção do Trabalho é outro sinal do plano de refundar o Estado, que pode
afundar em ambição
Jair Bolsonaro pretende fazer uma enorme reorganização administrativa do governo.
Em tese e em linhas gerais, muito nebulosas, essa mudança seria o primeiro passo de
uma alteração profunda no Estado.
A extinção de ministérios, por vezes conversa caricata e superficial, pode ser apenas
isso ou pretensão de algo muito mais sério, tanto revolucionário como desastroso. O
fim do Ministério do Trabalho é mais um sinal dessa ambição.
A reforma Bolsonaro seria uma reviravolta no modo de fazer política macroeconômica,
nos impostos, no comércio exterior, nas políticas industriais e na seguridade social e
assuntos relacionados (Previdência, assistência social, proteção ao trabalhador).

Para começar, pode dar em desordem administrativa, gasto de energia em
reorganização do governo e sobrecarga gerencial e política de pelo menos um
superministro. Diante da urgência de tratar uma economia na UTI, vai dar para fazer
tudo, logo de cara?
Paulo Guedes, indicado para o Ministério da Economia, vai comandar o que são hoje
as pastas da Fazenda, do Planejamento, da Indústria e Comércio Exterior.
Especula-se que levaria o grosso do Ministério do Trabalho: o FAT. A administração, o
reordenamento e os conflitos políticos envolvidos na reforma das políticas e
instituições desses ministérios são uma enormidade, talvez temeridade.
O Trabalho tem orçamento de R$ 85 bilhões. O ministério, grosso modo, é o FAT, o
Fundo de Amparo ao Trabalhador, que tem 95% da verba, na prática. Do que sobra
das despesas diretas com pessoal (mais de R$ 3 bilhões), gasta-se com fiscalização e
arrecadação do FGTS, com programas de economia solidária, fiscalização do trabalho
e com a Fundacentro (de estudos de saúde e medicina de trabalho), quase tudo pouco
dinheiro.
O FAT é um fundo composto pela arrecadação do PIS-Pasep, que paga o segurodesemprego e o abono salarial (um salário mínimo anual para quem ganhe até dois
salários por ano e cumpra outros requisitos), que levam 75% do dinheiro (uns R$ 57
bilhões). O restante financia o BNDES, programas de microcrédito e algumas tarefas
do ministério tais como registros de emprego (Caged, Rais).
Mexer no dinheiro do FAT para abono, seguro-desemprego e FAT depende de mudança
na Constituição.
O governo de Michel Temer quis e o de Bolsonaro quererá acabar com o abono, assim
como alterar o FGTS (administrado pela Caixa). São mais mudanças centrais no mundo
da seguridade e do trabalho.
Em tese, programas de microcrédito e de economia solidária podem muito bem ser
absorvidos por um Ministério da Seguridade e/ou da Assistência Social. No entanto, a
Previdência também já está na Fazenda (obra de Michel Temer), que será incorporada
pelo superministério de Guedes.
A fiscalização do trabalho e a proteção de direitos sindicais e outros, detestada por
certos empresários, em especial ruralistas, sabe-se lá onde irão parar. Sem ministro,
o peso político dessas políticas todas em tese é menor.
O sentido geral do terremoto é limpar o terreno para uma mudança de raridade
histórica, se der certo, do tamanho de mudanças getulistas e da ditadura militar, mas
com sinal trocado. Se ficar com esse pedação do governo, Guedes seria na verdade o
encarregado-mor da reforma geral do Estado.
Corre o risco de virar o grande alvo de diversos e fortes grupos de interesse e de
tiroteio pesado e constante do Congresso Nacional.
Vinicius Torres Freire - Jornalista, foi secretário de Redação da Folha. É mestre em
administração pública pela Universidade Harvard (EUA).
Indicador Antecedente de Emprego tem menor nível desde dezembro de
2016, diz FGV
08/11/2018 – Fonte: Tribuna PR
O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) recuou 0,2 ponto em outubro ante
setembro, para 90,8 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-

feira, 8. Após oito meses consecutivos de quedas, o indicador atingiu o menor nível
desde dezembro de 2016, quando estava em 90,0 pontos.
“O índice antecedente do emprego (IAEmp) teve mais um recuo mostrando a
continuação do processo de ajuste de expectativas. O recuo do IAEmp mostra a
reversão do otimismo quanto ao dinamismo da atividade econômica, que teve
desempenho abaixo do esperado em 2018. Além disso, ainda existe a incerteza quanto
ao crescimento em 2019”, avaliou o economista Fernando de Holanda Barbosa Filho,
do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.
Já o Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) aumentou 2,6 pontos em outubro
ante setembro, para 100,2 pontos, maior nível desde dezembro passado, quando
estava em 100,3 pontos.
O ICD é um indicador com sinal semelhante ao da taxa de desemprego, ou seja,
quanto menor o número, melhor o resultado. Já o IAEmp sugere expectativa de
geração de vagas adiante, quanto maior o patamar, mais satisfatório o resultado.
“O aumento do índice coincidente do desemprego (ICD) mostra um mercado de
trabalho ainda bastante difícil para o trabalhador. O recuo suave das taxas de
desemprego ainda não foi suficiente para fazer com que o trabalhador sinta uma
melhora na situação atual do mercado de trabalho”, completou Barbosa Filho.
O ICD é construído a partir dos dados desagregados, em quatro classes de renda
familiar, da pergunta da Sondagem do Consumidor que procura captar a percepção
sobre a situação presente do mercado de trabalho. Já o IAEmp é formado por uma
combinação de séries extraídas das Sondagens da Indústria, de Serviços e do
Consumidor, todas apuradas pela FGV. O objetivo é antecipar os rumos do mercado
de trabalho no País.
No IAEmp, apenas três dos sete componentes tiveram aumento em outubro, com
destaque para o item que mede o emprego local futuro da Sondagem do Consumidor,
que aumentou 8,1 pontos em relação a setembro.
No ICD, as faixas de renda que mais contribuíram para o aumento do indicador em
outubro foram as duas mais baixas: consumidores com renda familiar mensal até R$
2.100,00 (+6,1 pontos); e os que recebiam entre R$ 2.100,00 e R$ 4.800,00 (+4,2
pontos).
Boletos vencidos de todos os tipos poderão ser pagos em qualquer banco
08/11/2018 – Fonte: UOL
A partir do próximo sábado (10), boletos vencidos poderão ser pagos em qualquer
banco ou correspondente e não apenas na instituição financeira em que foram
emitidos.
Isso será possível com a conclusão da implementação da Nova Plataforma de Cobrança
(NPC), sistema desenvolvido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em
parceria com os bancos. Na última fase do processo, passa a ser obrigatório o
cadastramento de títulos referentes a faturas de cartão de crédito e doações no novo
sistema.
Segundo a Febraban, além da praticidade, a implementação da NPC torna o processo
de pagamento via boleto mais seguro, sem risco de fraudes.
Outra mudança diz respeito ao comprovante de pagamento, que será mais completo,
apresentando todos os detalhes do boleto, (juros, multa, desconto, etc) e as

informações do beneficiário e pagador. O projeto da Nova Plataforma de Cobrança
começou há quatro anos.
Desde 2016 ele vem incorporando na sua base de dados os boletos de pagamentos já
dentro das normas exigidas pelo Banco Central, ou seja, com informações do CPF
(Cadastro de Pessoa Física) ou CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) do
emissor, data de vencimento e valor, além do nome e número do CPF ou CNPJ do
pagador.
A Febraban diz que essas informações são importantes para checar a veracidade dos
documentos na hora de se fazer o pagamento.
Caso os dados do boleto a ser pago não coincidam com aqueles registrados na base
da Nova Plataforma, ele é recusado, pois o boleto pode ser falso.
Para fazer a migração do modelo antigo de processamento para o atual, os bancos
optaram por incluir os boletos no novo sistema por etapas, de acordo com o valor a
ser pago.
Esse processo começou em meados do ano passado para boletos acima de R$ 50 mil
(os de menor volume) e termina no dia 10 de novembro, com a incorporação dos
boletos de cartão de crédito e doações.
A previsão inicial era que o processo fosse concluído em 22 de setembro. Entretanto,
em junho deste ano, após dificuldades de clientes para pagar boletos, a Febraban
alterou o cronograma.
Última fase
Com uma participação de cerca de 40% do total de títulos emitidos no país, os boletos
de cartões de crédito e doações têm uma característica em comum: o valor a ser pago
pelo consumidor pode não ser exatamente o que consta em cada boleto.
No caso dos cartões, porque há opções de pagamento, como valor mínimo, duas ou
três parcelas. No caso das doações, ele também pode escolher um valor diferente do
que está impresso no boleto.
Segundo a Febraban, da mesma forma que nas fases anteriores, se os boletos não
estiverem cadastrados na base do novo sistema, os bancos irão recusá-los. Se isso
acontecer, o pagador deve procurar o beneficiário, que é o emissor do boleto, para
quitar o débito ou solicitar o cadastramento do título.
Bolsa brasileira cai 1% na contramão do exterior
08/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 07-11-2018)
Dólar também recuou e fechou o dia a R$ 3,74
A Bolsa brasileira operou na direção contrária do exterior nesta quarta-feira e caiu
mais de 1% pelo segundo pregão consecutivo. O dólar também recuou.
O Ibovespa, principal índice acionário do país, registrou alta durante a manhã, mas
inverteu o sinal após a abertura das Bolsas americanas (às 12h30, no horário de
Brasília). A mudança de direção ocorreu em 10 minutos, ressaltam agentes do
mercado. Fechou em baixa de 1,07%, a 87.718 pontos, com giro financeiro de R$ 14,5
bilhões.
“Parece um movimento lá de fora”, diz Victor Candido, economista-chefe da corretora
Guide.

A percepção é de que investidores estrangeiros seguem resgatando dinheiro aplicado
no país e levando para o mercado americano. Em outubro, o volume de saques foi o
segundo maior do ano, o que indica que a disparada do Ibovespa foi motivada pelo
otimismo de investidores locais.
Candido afirma ainda que no mercado doméstico o foco está nos anúncios da equipe
de Jair Bolsonaro (PSL), mas ainda sem reflexo sobre preços.
“Esse governo é uma metralhadora de contradições. Os caras não conseguem chegar
em um mínimo de acordo. O mercado está em compasso de espera”, diz.
Desde a eleição de Bolsonaro, aliados e o próprio futuro presidente têm falado em
diversas entrevista, com afirmações distintas sobre reforma da Previdência e outras
medidas econômicas que devem ser adotadas pelo governo eleito.
Nesta quarta, Paulo Guedes, futuro ministro da Economia e fiador de Bolsonaro,
convocou reunião do time de transição para debater a reforma da Previdência. O
anúncio do tema do encontro tinha por objetivo sinalizar ao mercado financeiro a
manutenção do compromisso com as novas regras para aposentadoria, em meio a
uma série de declarações de desencontradas.
"Apesar da falta de organização ainda vista, vemos espaço para que o governo una
frente de apoio no congresso, que seria crucial para a aprovação das reformas",
escreveu a XP em relatório.
“Uma hora um player muito grande desistir de esperar [reformas], e o mercado estica
para baixo”, alerta o economista da Guide sobre o risco de o otimismo de investidores
com a Bolsa passar.
No exterior, o dia foi de otimismo após os democratas terem recuperado o controle da
Câmara nos Estados Unidos, nas eleições de meio de mandato (midterms). Agora, a
casa passa a fazer oposição ao presidente Donald Trump, que ainda têm apoio no
Senado, de controle republicano.
O otimismo favoreceu moedas emergentes nesta quarta. Considerada uma cesta de
24 divisas desses países, o dólar se desvalorizou ante 19 delas. Ante o real, o dólar
caiu 0,50%, a R$ 3,74.
IPC-S sobe 0,43% na 1ª quadrissemana de novembro, revela FGV
08/11/2018 – Fonte: Tribuna PR
O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) subiu 0,43% na primeira
quadrissemana de novembro, em leve desaceleração após a taxa de 0,48% registrada
na última medição de outubro, conforme a Fundação Getulio Vargas (FGV).
No período, três das oito classes de despesas registraram decréscimo: Habitação (de
-0,06% para -0,29%), Transportes (de 0,82% para 0,56%) e Educação, Leitura e
Recreação (de 0,48% para 0,22%). O comportamento dos preços da tarifa de
eletricidade residencial teve destaque, passando de -0,90% para -2,05%.
Já em Transportes, a gasolina desacelerou a alta de 1,93% para 0,90%, enquanto em
Educação, Recreação e Leitura o item passagem aérea arrefeceu de 8,28% para
1,73%.
Entre os grupos em aceleração aparecem Alimentação (de 0,86% para 1,19%), Saúde
e Cuidados Pessoais (de 0,51% para 0,52%) e Despesas Diversas (de 0,05% para
0,06%). Nestas classes de despesa, destaque para hortaliças e legumes (de 19,92%
para 27,84%), perfume (de 1,33% para 1,69%) e alimentos para animais domésticos
(de 0,03% para 0,30%), respectivamente.

Já os grupos de Vestuário e Comunicação tiveram variação estável em relação à
semana passada, com altas de 0,56% e 0,17%, respectivamente. Entre os itens de
maior influência em Vestuário, destaque à alta de relógios e bijuterias (1,53% para
1,61%), enquanto roupas masculinas desaceleraram de 0,44% para 0,41%.
Já no grupo Comunicação, o item telefonia fixa e internet acelerou de 0,51% a 0,69%,
enquanto a mensalidade de TV por assinatura passou de 0,27% para 0,02%.
Câmara aprova programa de incentivo para setor automotivo
08/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Rota 2030 dá incentivos fiscais a montadoras e exige investimentos e
pesquisa
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (7) a medida provisória que cria
novo regime tributário para o setor automotivo, o chamado Rota 2030. O programa
cria incentivos fiscais a montadoras e exige investimentos e pesquisa como
contrapartida.
O texto segue para a análise do Senado. A medida entra em conflito com as ideias da
equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), que é contrária à concessão de
benefícios a setores específicos.
O Rota 2030 terá duração de 15 anos e vai englobar diferentes tipos de incentivo. Um
deles é a redução de IPI sobre veículos híbridos e elétricos, que são menos poluentes.
Além disso, as empresas que investirem em pesquisa e desenvolvimento gerarão
créditos fiscais. O governo estima um gasto anual de R$ 1,5 bilhão com o Rota.
As companhias que aderirem ao programa se comprometem com uma meta de
elevação na eficiência energética.

Linha de produção na fábrica da Ford em São Bernardo - Rodrigo Paiva/Folhapress
O programa substitui o Inovar Auto, que expirou em dezembro do ano passado após
condenação da OMC (Organização Mundial do Comércio) por violar regras
internacionais.
Por se tratar de medida provisória, o projeto já tem validade, mas exige aprovação do
Congresso até 16 de novembro.
No plenário, o texto foi alterado para permitir que apenas empresas que fabricam
veículos no Brasil possam aderir ao Rota 2030. Quem não produz em solo nacional e
comercializa os veículos no país não fará jus ao benefício. A mudança pode prejudicar
importadores.
Durante a tramitação na Casa, foram incluídos no projeto vários artigos que não estão
ligados ao tema central da medida provisória, os chamados “jabutis”. Algumas foram
derrubadas em plenário. Outras, foram mantidas e vão gerar impacto fiscal.
Uma delas é a inclusão na desoneração da folha de pagamentos dos setores moveleiro
e de comércio varejista de calçados e artigos de viagem.

Também foram feitas mudanças no Reintegra, regime que concede crédito tributário
a exportadores. O relatório prevê que o benefício deve ficar entre 2% e 5% das
receitas de exportação, e não mais entre 0% e 3%, como é hoje.
O relator da proposta também tentou incluir no texto a reabertura de prazo de adesão
ao Refis, programa que dá descontos para o refinanciamento de dívidas tributárias. A
tentativa, porém, foi frustrada e o artigo foi derrubado em plenário.
No setor automotivo, foi aprovada também a prorrogação de benefícios concedidos a
montadoras instaladas nas regiões Nordeste. Goiás também chegou a figurar no texto
como beneficiário, mas acabou excluído.
O regime, que dá benefícios tributários a fábricas instaladas em estados do Nordeste,
venceria no fim de 2020. Com a proposta, o prazo será alongado até 2025.
Redução gradativa de subsídio ao diesel depende da Fazenda, diz ministro
08/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 07-11-2018)
Segundo Moreira Franco, ideia é evitar aumento abrupto quando o programa
terminar em dezembro
O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, disse nesta quarta (7) que o governo
ainda finaliza estudos para definir o modelo de transição para o fim do programa de
subvenção ao diesel. A ideia é reduzir gradativamente o valor do subsídio, hoje em R$
0,30 por litro, para evitar aumento abrupto quando o programa terminar, no dia 31
de dezembro.
A expectativa inicial é que um decreto sobre o tema fosse publicado na semana
passada, mas o processo foi adiado. Moreira Franco não quis dar detalhes sobre como
se dará a transição, alegando que os cálculos ainda estão sendo feitos pelo Ministério
da Fazenda.
O programa de subvenção ao diesel foi criado no fim de maio para por fim à greve dos
caminhoneiros que parou o país por duas semanas. Garante ressarcimento de até R$
0.30 por litro a refinarias e importadores que aceitem vender o combustível a preço
tabelado pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis).

Fila em posto de gasolina na marginal Tiête, durante a paralisação de caminhoneiros
em maio - Adriano Vizoni - 10.mai.18/Folhapress
O mercado de combustíveis teme novos protestos e corrida aos postos caso o
programa seja encerrado como previsto inicialmente, com aumento de R$ 0,30 por
litro de um dia para o outro. A transição teria como objetivo atenuar os aumentos,
aproveitando o momento de baixa nas cotações internacionais e na taxa de câmbio —
o subsídio é calculado sobre um preço de referência que simula o preço de mercado.
Nesta quarta, por exemplo, o subsídio está em R$ 0,22 por litro, já que o preço de
referência caiu acompanhando o câmbio e as cotações internacionais. Em outubro,
esteve em R$ 0,30 apenas no primeiro dia do mês.

O governo separou R$ 9,5 bilhões para bancar a subvenção. Até outubro, a ANP liberou
R$ 1,68 bilhão, referentes à segunda fase do programa, em junho e julho - deste total,
R$ 1,6 bilhão foram pagos à Petrobras. A estatal tem ainda outros R$ 2,2 bilhões a
receber de fases posteriores do programa.
MP permite redução do IPI de veículos a partir de 2022
08/11/2018 – Fonte: Agência Câmara (publicado em 07-11-2018)
A partir de 2022, a Medida Provisória 843/18 permite ao governo reduzir o Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) dos veículos em até dois pontos percentuais em
relação à alíquota vigente. Se o importador ou a montadora atender a exigências de
eficiência no consumo poderá obter até dois pontos percentuais.
Mas, caso o interessado tenha obtido um ponto percentual de redução do IPI por esse
motivo, poderá ainda conseguir outro ponto percentual de redução se atender a
requisitos relacionados às tecnologias assistivas à direção (mecanismos automatizados
para ajudar o motorista a dirigir).
Nessa redução de alíquotas, importados e nacionais deverão ter tratamento igual.
Emenda aprovada pelo Plenário, de autoria do deputado Arnaldo Jardim (PPS-SP),
permite uma redução de até três pontos percentuais na alíquota para carros movidos
a motores flex (bicombustível).
Multas
Como, a partir da regulamentação, a venda será condicionada ao cumprimento desses
requisitos estabelecidos em compromisso perante o governo, haverá multas aplicadas
por unidade de veículo vendido que não cumprir essas metas.
As multas são progressivas e vão de R$ 50,00 até R$ 360,00 por veículo vendido,
aumentando em razão do descumprimento de centésimos do índice de eficiência
energética, medido em megajoules por quilômetro (MJ/Km).
De igual forma, as multas pelo descumprimento de metas de rotulagem veicular, em
que são estabelecidos itens mínimos que o veículo deve ter, ou de metas de
tecnologias assistivas à direção, variam nos mesmos valores por veículo a cada 5% a
menos de meta cumprida.
A soma de todas as multas fica limitada a 20% da receita de venda ou, no caso dos
importados, do valor aduaneiro acrescido de tributos de nacionalização.
Os valores de multa serão direcionados a programas de pesquisa e desenvolvimento
no Brasil.
Deduções
O Programa Rota 2030 funcionará com base em descontos do IRPJ e da CSLL a pagar
em função de investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D) no Brasil. A
participação estará condicionada à regularidade em relação aos tributos federais.
Para encontrar o que poderá deduzir, a empresa deverá aplicar as alíquotas desses
tributos em um montante equivalente a 30% dos gastos realizados no País no mesmo
período de apuração.
Os recursos poderão ser aplicados em pesquisa básica dirigida, pesquisa aplicada,
desenvolvimento experimental, projetos estruturantes, desenvolvimento, capacitação
de fornecedores, manufatura básica, tecnologia industrial básica e serviços de apoio
técnico.

A dedução não poderá ser maior que o tributo a pagar, e o que não for usado em um
período de apuração (trimestral) poderá ficar para o período seguinte, limitado a 30%
do valor dos tributos.
As empresas poderão aumentar o valor a deduzir, aplicando as alíquotas dos tributos
sobre 45% dos gastos em P&D, se os realizarem em áreas estratégicas, definidas como
aquelas relativas a manufatura avançada, conectividade, sistemas estratégicos,
soluções estratégicas para a mobilidade e logística, novas tecnologias de propulsão ou
autonomia veicular e suas autopeças, desenvolvimento de ferramental, moldes e
modelos, nanotecnologia, pesquisadores exclusivos, big data, sistemas analíticos e
preditivos (data analytics) e inteligência artificial, conforme regulamento do Poder
Executivo.
Texto prevê benefícios específicos para montadoras nas regiões Norte e
Nordeste
08/11/2018 – Fonte: Agência Câmara (publicado em 07-11-2018)
Para as montadoras instaladas nas regiões Norte (motocicletas como BMW, HarleyDavidson, Honda e Yamaha) e Nordeste (Ford e Fiat Chrysler), o relator da Medida
Provisória 843/18, deputado Alfredo Kaefer (PP-PR), garantiu a obtenção de créditos
presumidos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a título de ressarcimento
pelo pagamento de PIS e Cofins.
O benefício acaba em 2020 e será estendido até 31 de dezembro de 2025 se os
investimentos em pesquisa forem vinculados a novos produtos ou modelos ou aos já
constantes de planos vigentes.
Terá direito a usufruir dos créditos a empresa que investir um mínimo de 10% deles
em pesquisa e desenvolvimento e inovação tecnológicas na região.
O crédito presumido é calculado com a aplicação das alíquotas do PIS (2%) e da Cofins
(9,6%) sobre o volume de vendas no mercado interno. Como se trata de um crédito
incentivado, o montante obtido com a conta será de 125% nos primeiros 12 meses.
Nos três anos seguintes, não haverá aumento (somente 100% do encontrado).
Entretanto, nos últimos 12 meses haverá uma diminuição, para 75% do montante
obtido.
O crédito possível de obtenção até 2020 é de 150% do IPI.
Compensação
O texto permite o uso dos créditos na compensação com tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal. A novidade em relação à regra atual é que a
empresa poderá usá-los também para abater débitos da contribuição patronal para o
INSS ou da contribuição sobre a receita bruta (desoneração da folha de pagamentos).
Entretanto, o cumprimento dos investimentos para ter direito ao crédito será
fiscalizado pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e não pela Receita
Federal.
Kaefer também permitiu que os atuais créditos previstos na Lei 9.440/97, com
sistemática de aproveitamento vigente até 2020, sejam usados para abater débitos
previdenciários.
Quadriciclos
Tema que já havia sido incluído no projeto de lei de conversão da MP 836/18 foi
inserido de novo no texto da MP 843/18: diminuição de tributos para quadriciclos e
triciclos. A MP 836, sobre o fim do Regime Especial de Tributação da Indústria Química
(Reiq), não chegou a ser votada e perdeu a vigência.

Atualmente, somente as peças de veículos fabricadas na Zona Franca de Manaus (ZFM)
contam com diminuição do Imposto de Importação de matérias-primas e outros
componentes importados quando o produto final é vendido no mercado brasileiro. A
ideia é estender aos quadriciclos e aos triciclos o mesmo benefício.
O dispositivo também isenta do IPI esses tipos de veículos.
Taxistas
Com emenda do deputado Subtenente Gonzaga (PDT-MG) aprovada pelo Plenário, foi
estendida aos veículos elétricos e híbridos a isenção de IPI e de IOF no financiamento
relacionado à compra por parte de taxistas.
Exportadores
Alfredo Kaefer propõe ainda ressuscitar o Reintegra, programa que vigorou em 2013
para restituir a exportadores tributos residuais da cadeia produtiva que não tinham
sido atingidos pela isenção da Lei Kandir.
Além da volta do programa, as devoluções poderão ser maiores. Em vez de oscilarem
de zero a 3%, seriam de 2% a 5% da receita de exportação no período de 1º de
janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2023.
A devolução atingirá inclusive as empresas participantes do Rota 2030.
Desoneração
Outro tema estranho à MP 843/18 e incluído pelo relator é a desoneração da folha de
pagamento para o setor moveleiro e o comércio varejista de calçados e artigos de
viagem, que, em vez de contribuírem com 22% sobre a folha de salários dos
empregados para o INSS, contribuirão com 2,5% da receita bruta.
Produção de veículos cresce 17,8% em outubro ante setembro, diz Anfavea
08/11/2018 – Fonte: DCI (publicado em 07-11-201)
A produção total de veículos automotores em outubro, considerando carros de passeio
e comerciais leves, subiu 17,8% comparativamente a setembro, segundo carta mensal
do setor divulgada nesta quarta-feira, 7, pela Associação Nacional dos Fabricantes de
Veículos Automotores (Anfavea), entidade que congrega as montadoras do País. Em
relação a outubro de 2017, houve crescimento de 5,2% na produção.
No acumulado ano, de janeiro a outubro, a produção das montadoras cresceu 9,9%
ante igual período em 2017.
As exportações de veículos brasileiros em outubro, em valores, recuaram 1,9% em
relação a setembro. Na comparação entre outubro e o mesmo mês no ano passado,
as exportações caíram 33,5%.
No acumulado do ano até outubro os embarques recuaram 2,3% sobre igual período
do ano passado.
Após aprovação relâmpago, Temer regulamenta novo regime tributário para
montadoras
08/11/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Medida provisória foi aprovada pelo Senado na manhã desta quinta
Cerca de uma hora após aprovação no Senado, o presidente Michel Temer assinou
nesta quinta-feira (8) decreto que regulamenta o chamado Rota 2030, regime
tributário especial para o setor automotivo, com incentivo fiscal às montadoras.

Temer assinou o decreto em meio a uma visita ao Salão do Automóvel em São Paulo.
Até então, ele ainda não havia sancionado a medida provisória relativa ao assunto.
A expectativa é de que Temer assine a medida provisória, aprovada pelo Senado em
apenas 22 minutos, até esta sexta (9). Os dois documentos, o decreto e a medida
provisória, devem ser publicados no Diário Oficial até segunda-feira, segundo o
Planalto.
Mesmo para assinar o decreto que regulamenta o Rota 2030, Temer precisava
aguardar a aprovação da medida no Congresso. Enquanto aguardava a votação dos
senadores, o presidente visitou os estandes e se encontrou com donos de montadoras.
Depois, subiu no palco e ouviu falas de entidades ligadas à indústria automobilística.
Foi informado da aprovação, sob aplausos, pelo presidente da Anfavea (Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), Antonio Carlos Megale, que
interrompeu o discurso que tinha preparado para fazer o anúncio.
Só então, Temer discursou. "Imagina se eu estou aqui prestes a assinar o decreto
regulamentar e de repente vem a notícia de que não houve quórum ou que foi
desaprovada a medida [no Senado]?", questionou o presidente.
"Eu sairia debaixo de vaias. Agora vou sair debaixo de aplausos."
O presidente disse que estava aflito com a possibilidade de a medida não ser aprovada.
"Nós que trabalhamos tanto pelo Rota 2030 ficamos na torcida", afirmou.
"Ontem à noite ainda aprovado que foi na Câmara dos Deputados havia uma certa
preocupação. 'Será que o Senado terá quórum para aprovar a matéria? E será que,
tendo quórum, será aprovada?”
Ele saiu sem falar com a imprensa. Com ele, além dos industriais, estava uma comitiva
de ministros e deputados.
De acordo com Antônio Megale, presidente da Anfavea, a lei que cria o Rota 2030 deve
ser sancionada no início da próxima semana, dependendo apenas dos trâmites
burocráticos no Senado.
Megale diz que aguarda o estabelecimento completo do governo de transição para
conversar sobre detalhes do Rota 2030 com a equipe de Jair Bolsonaro. A interlocução
já começou, afirma o executivo, mas ainda são conversas preliminares.
O presidente da Anfavea diz também que há algumas portarias a serem publicadas,
que definirão as políticas de adesão das montadoras ao novo regime automotivo.
Para Luiz Fernando Pedrucci, presidente da Renault para a América Latina, o novo
regime automotivo vai permitir a definição de investimentos e lançamentos de novos
produtos.
“O Rota 2030 é importante por estabelecer regras claras, de médio e longo prazo, para
o setor”, diz o executivo.
O novo regime tributário exige dos beneficiários, como contrapartida, desenvolvimento
de novas tecnologias, pesquisas em eficiência energética, entre outros pontos.
Poucos senadores debateram a matéria. Armando Monteiro (PTB-PE) foi nomeado
relator-revisor no plenário e deu um breve parecer no microfone: "A matéria está
devidamente instruída, e o nosso parecer é conforme ao conteúdo da matéria."

O texto foi aprovado de forma simbólica, sem registro nominal dos votos, com
manifestação contrária apenas do senador Reguffe (sem partido-DF).
O Rota 2030 terá duração de 15 anos e engloba vários incentivos, como redução de
IPI sobre veículos híbridos e elétricos. As companhias que aderirem ao programa se
comprometem com uma meta de elevação na eficiência energética.
O programa substitui o Inovar Auto, que acabou em dezembro após condenação da
OMC (Organização Mundial do Comércio), que apontou violação de regras
internacionais.
Por alteração ocorrida na Câmara, apenas empresas que fabricam veículos no Brasil
possam aderir ao Rota 2030. Quem não produz em solo nacional e comercializa os
veículos no país não fará jus ao benefício. A mudança pode prejudicar importadores.
Montadoras veem cenário positivo e aguardam definições de novo governo
08/11/2018 – Fonte: DCI
O setor prevê crescimento acima de 10% das vendas no ano que vem, mas
sinalizações da equipe de Jair Bolsonaro acerca de subsídios e relações com o Mercosul
ainda geram dúvidas.
A indústria automotiva prevê crescimento acima de 10% em 2019, mas espera mais
clareza sobre políticas econômicas do novo governo federal. A perspectiva de subsídios
e as relações com o Mercosul ainda geram dúvidas.
“A previsão para o próximo ano é de crescermos dois dígitos. Temos confiança nesse
número. Quanto ao novo governo, precisamos aguardar, ainda está sendo constituído.
Vamos avaliar à medida que for divulgada qual será linha de mercado”, declarou o
presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores
(Anfavea), Antonio Megale, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (07), em São
Paulo.
A entidade divulgou os números de outubro, melhor mês em licenciamentos desde
2014 (254,7 mil unidades). “Tivemos resultados expressivos, mesmo sendo um
período marcado pelas eleições. O crescimento acumulado do ano, de 15,3%, está até
um pouco acima das projeções, que é de 13,7%”, complementou Megale.

O economista da Pezco, Yan Cattani, vê as projeções para esse ano e 2019 como
factíveis. “A perspectiva para o ano que vem é positiva. O consumo das famílias vem
crescendo e há uma melhora da concessão de crédito para veículos, que sofreu uma
queda forte durante a crise.”

Em relação às possíveis políticas do governo Jair Bolsonaro para o setor, Cattani
destaca que membros da equipe de transição são contra a continuidade de subsídios.
“Existe essa possibilidade de ter uma ruptura em relação à política do atual governo.”
Sobre o Mercosul, Megale ressaltou a importância do bloco.
“É importante para nós e acreditamos que deveríamos ter uma área de livre comércio
para ganharmos relevância competitiva em outros lugares do mundo.” O dirigente
minimizou as declarações de Paulo Guedes, assessor econômico do presidente eleito
e provável ministro da Fazenda, de que o bloco “não será prioridade”. “Ainda não está
muito clara qual será a política externa. Creio que há um direcionamento para reforçar
relações com outras regiões, o que também é importante. Não acredito que haverá
dificuldades.”
Cattani avalia a fala de Guedes da mesma forma. “O Brasil vai ampliar o comércio com
outros lugares, não tem como desligar o Mercosul do dia pra noite, inclusive para a
indústria automobilística.” Ele acredita que o momento delicado da Argentina deve
prosseguir em 2019. “O país deve seguir em queda pelo menos nos próximos seis
meses. Ano que vem tem eleição presidencial e existe novo risco de ruptura.”
Rota 2030
O texto principal da Medida Provisória 843/2018, que estabelece o Rota 2030, foi
aprovado pelo Congresso ontem. A MP foi votada próxima ao prazo final de caducar,
no próximo dia 16 de novembro. O texto segue para sanção do presidente da
República, Michel Temer.
Na coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira, Megale demonstrava
confiança de que a MP seria aprovada. “Há um consenso de que é bom para todos.
Acreditamos no Rota 2030 porque não se trata de um plano de subsídios. É uma visão
de organização que traz metas de eficiência e segurança. É saudável e traz
previsibilidade.”
O programa estabelece incentivos ao setor automotivo, tais como créditos fiscais para
empresas que investirem em pesquisa e desenvolvimento.
Vendas de máquinas agrícolas no Brasil sobem 2,6% em outubro ante
setembro, diz Anfavea
08/11/2018 – Fonte: DCI (publicado em 07-11-2018)
No acumulado de 2018, as vendas de máquinas avançaram 10,6% ante o mesmo
período do ano passado, para 39.611 unidades

Vendas de máquinas agrícolas no Brasil sobem 2,6% em outubro ante setembro
As vendas de máquinas agrícolas em outubro no Brasil somaram 5.048 unidades, alta
de 2,6 por cento ante setembro e um salto de 35,3 por cento na comparação com o
mesmo mês de 2017, com a indústria colhendo bons resultados do agronegócio,
informou nesta quarta-feira a Anfavea, associação que representa as montadoras.
No acumulado de 2018, as vendas de máquinas avançaram 10,6 por cento ante o
mesmo período do ano passado, para 39.611 unidades.

"Tivemos um ano sem sobressaltos tanto do ponto de vista climático como de oferta.
Estamos em um ano estável, tendendo a positivo. O agro continua dando resultados
positivos", disse a jornalistas a vice-presidente da Anfavea Ana Helena de Andrade,
durante a divulgação dos dados.
Já a produção de máquinas agrícolas no mês passado atingiu 7.409 unidades, alta de
28,9 por cento ante setembro e de 72,1 por cento ante outubro de 2017. Em 2018, o
aumento acumulado é de 14,9 por cento, para 53.582 unidades.
As exportações de máquinas agrícolas pelo Brasil em outubro atingiram 1.020
unidades, queda de 6,6 por cento ante setembro e redução de 27,2 por cento na
comparação anual.
No ano, a Anfavea registra uma queda de 5,5 por cento nas exportações, para 10.733
máquinas.
Venda de veículos novos no Brasil em outubro atinge maior nível desde
dezembro de 2014
08/11/2018 – Fonte: DCI (publicado em 07-11-2018)

A indústria de veículos do Brasil acelerou em outubro, atingindo o maior volume de
vendas de um único mês desde dezembro de 2014, ajudando a compensar a queda
nas exportações gerada pela crise no principal comprador do país, a Argentina.
O resultado foi obtido apesar das incertezas do período eleitoral, o que para o
presidente da associação de montadoras, Anfavea, Antonio Megale, sinaliza que o
"consumidor está determinado a trocar seus veiculos".
Em outubro, a venda de veículos novos no país somou 254,7 mil unidades, avanço de
25,6 por cento sobre mesmo mês de 2017 e de 19,4 por cento frente a setembro. Com
isso, o setor acumulou licenciamentos de 2,1 milhões de veículos desde janeiro, alta
de 15,3 por cento ante mesma etapa do ano passado, acima da previsão da Anvafea
para o ano, de alta de 13,7 por cento.
"As vendas neste ano devem ficar acima da nossa projeção para 2018. Devem crescer
cerca de 15 por cento", afirmou Megale. "Parece que Brasil entrou numa rota definitiva
de crescimento, as pessoas perderam receio de ficar sem emprego e isso motiva as
vendas. Vemos vários setores, além do agronegócio, se recuperando, e isso contribui
para o crescimento econômico", acrescentou, citando ainda vendas importantes para
empresas de aplicativos de transporte, que passam por um ciclo de expansão.
Se a projeção oficial de crescimento de 13,7 por cento nas vendas, se confirmar, o
setor deve ter em 2018 o melhor ano desde 2015, quando ainda passava por um
período de quedas nos licenciamentos, interrompido em 2017.
Faltando menos de dois meses para o fim do ano, Megale disse que as vendas do início
de novembro, marcado por dois feriados nacionais que reduzem o período de
licenciamentos, seguem em ritmo acelerado, atingindo na véspera ritmo de cerca de
11 mil unidades por dia ante, volume que chegou a 11,6 mil em outubro.
O mercado interno deu suporte à produção das montadoras, que subiu 17,8 por cento
em outubro ante setembro e 5,2 por cento na comparação anual, para 263,3 mil

unidades. Isso ocorreu apesar da queda de 1,8 por cento nas exportações de veículos
em outubro ante o mês anterior e de 37,3 por cento ano a ano.
No acumulado do ano, a produção de veículos subiu 9,9 por cento na comparação
anual, para 2,458 milhões de unidades. A previsão da Anfavea é de crescimento de
11,1 por cento, para 3 milhões de unidades.
Para 2019, a indústria espera que a produção de veículos possa atingir 3,2 milhões de
unidades no Brasil, apesar da crise Argentina, responsável por cerca de 70 por cento
das exportações de veículos do país. A expectativa baseia-se na previsão de que as
vendas no mercado interno subam ao menos 10 por cento.
Mitsubishi vai investir R$ 300 milhões na produção de novo SUV em Goiás
08/11/2018 – Fonte: Tribuna PR
Para acirrar a disputa pelo mercado de utilitários-esportivos (SUVs), o que mais cresce
em vendas, a Mitsubishi anunciou na quarta-feira, 7, investimento de R$ 300 milhões
para produzir, na fábrica de Catalão (GO), o SUV de médio porte Eclipse Cross, recémlançado no Japão. Inicialmente o modelo será importado e a nacionalização ocorrerá
no segundo semestre de 2019.
Este é o primeiro anúncio de investimento do grupo nacional HPE – que representa a
Mitsubishi e a Suzuki no Brasil – desde 2010, quando a empresa lançou um plano de
R$ 1 bilhão para cinco anos, período em que a fábrica goiana inaugurou linha de
pintura e teve a capacidade ampliada para 100 mil veículos ao ano. Hoje, opera com
70% de ociosidade.
O anúncio foi feito no Salão Internacional do Automóvel, que abre nesta quinta-feira,
8, ao público, a partir das 13 horas, no São Paulo Expo. O evento vai até o dia 18.
Robert Rittscher, diretor de operações da HPE, afirmou que o dinheiro será usado para
adequação da linha de produção, novos equipamentos e treinamento de pessoal. Serão
gerados cerca de 200 novos empregos (10% do quadro atual).
“O Eclipse Cross é um veículo global, nosso primeiro produto da aliança global entre
Renault, Nissan e Mitsubishi”, disse Rittscher. Ele já negocia com o grupo tríplice a
produção futura também da nova Pajero Sport, outro veículo que será importado pela
Mitsubishi local, que tem licença para produzir veículos da marca no País.
A fábrica de Anápolis também produz o jipe Jimny, da Suzuki, em versão com câmbio
manual. O modelo com câmbio automático, o Jimny Sierra, será importado a partir do
segundo semestre do próximo ano.
Nacionalização
Outra fabricante de Goiás, a Caoa Chery, informou na quarta-feira, 7, que vai montar
dois novos SUVs na fábrica de Anápolis, o Tiggo 5x, a partir de dezembro, e o Tiggo
7, em janeiro. O grupo também já estuda a produção da nova geração do SUV, o Tiggo
8 (todos expostos no salão), segundo informou o presidente da Caoa Chery, Marcio
Alfonso.
Neste mês, a empresa iniciou a montagem do sedã Arrizo, em Jacareí (SP). Os três
modelos são da chinesa Chery, empresa com a qual a Caoa – que produz alguns
veículos da coreana Hyundai sob licença – fez parceria há um ano e anunciou
investimentos de R$ 2 bilhões. A intenção é adequar as duas fábricas para receberem
produtos de ambas as marcas. A Caoa, no entanto, ainda negocia com a Hyundai a
manutenção do contrato de licenciamento.
A fábrica de Jacareí produzia os modelos QQ e Tiggo 2 e, com o Arizzo, deve produzir
24 mil veículos em 2019, ante uma capacidade produtiva de 50 mil unidades anuais.

Já a unidade de Catalão deverá fazer cerca de 15 mil unidades. Todos os novos
modelos têm baixo índice de nacionalização. “Deveremos atingir cerca de 60% de
nacionalização em dois a três anos”, disse Alfonso.
O executivo disse que o grupo estuda importar o Chery QQ elétrico, carro compacto
que, segundo ele, poderia ser vendido ao preço de R$ 50 mil, dependendo das
condições de mercado e câmbio.
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Exportações seguem em queda, prejudicadas pela Argentina
08/11/2018 – Fonte: Automotive Business (publicado em 07-11-2018)
Retração no ano é de 10,9%, mas Anfavea ainda enxerga desempenho
positivo

A crise do mercado argentino segue impactando negativamente as exportações da
indústria automotiva nacional. De acordo com os números divulgados na quarta-feira,
7, pela Anfavea, associação das fabricantes instaladas no País, as exportações de
veículos registraram queda de 10,9% no acumulado de 10 meses desde janeiro. Em
outubro a redução foi de 1,8% sobre o mês anterior.
Na comparação com outubro de 2017 o resultado negativo chama a atenção: 39,9%.
Apesar da queda, o presidente da entidade, Antonio Megale, preferiu enxergar o lado
positivo da situação. Não será mais possível bater o recorde de exportações do setor
atingido no ano passado, mas Megale lembrou que as vendas externas brasileiras
seguem em alta numa perspectiva mais ampla. Segundo o dirigente, nos últimos dez
anos, foram enviados, em média, 413,8 mil veículos para outros países no período
entre janeiro e outubro.
Como neste ano o acumulado é de 563 mil unidades, o resultado ainda está positivo.
Além disso, houve crescimento nos embarques para outros mercados, especialmente
Chile e Colômbia, que no entanto não compensam a retração argentina, pois têm
mercados consumidores menores.
Durante a apresentação da Anfavea, o presidente da entidade aproveitou para mandar
algumas indiretas para o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, que declarou
recentemente que “o Mercosul não será prioridade” no novo governo. “A Argentina é
extremamente importante para o Brasil”, afirmou, ao ser indagado sobre a declaração
de Guedes. “Acredito que devemos ter uma área de livre comércio com nossos vizinhos
para ganhar relevância em nível mundial”, completou.
Ainda falando sobre o novo governo, Megale disse que considera muito difícil que o
Brasil consiga fechar acordos com a União Europeia – outro desejo do futuro ministro
–, mas declarou que é a favor da iniciativa com ressalvas: “Apoiamos a abertura de
mercado, desde que esse processo seja feito de maneira gradual. É importante
garantir a competitividade de nossos produtos”, explicou.
ROTA 2030 EM XEQUE?
Perguntado sobre outra declaração do presidente eleito, Jair Bolsonaro, que afirmou
pretender “acabar com incentivos”, Antonio Megale lembrou, em tom de brincadeira,

que antes de pensar em acabar com os incentivos, é preciso aprovar o projeto Rota
2030 - o que aconteceu na Câmara dos Deputados na noite de quarta-feira em Brasília.
Logo em seguida, mais sério, disse que espera que a nova equipe econômica analise
bem o projeto, já que o mesmo “só traz benefícios a todos”. Além disso, o executivo
fez questão de lembrar que os incentivos previstos só serão concedidos às empresas
que investirem em pesquisa e desenvolvimento no País.
“Realizamos várias audiências públicas sobre o Rota 2030. Espero que
alguém do futuro governo tenha analisado bem o projeto”, disse Megale.
Para o dirigente, um dos principais benefícios do Rota 2030 é que ele vai proporcionar
previsibilidade às empresas. “Isso vai permitir que elas realizem planejamento a longo
prazo, o que também gera segurança”, afirmou. “Somos líderes em pesquisa e
desenvolvimento de biocombustíveis. Essa é uma tecnologia que tem de permanecer
no Brasil, e o Rota 2030 vai contribuir para isso”, afirmou.
Lucro líquido da Gerdau salta para R$791 mi no 3º tri e Ebitda ajustado é o
maior em 10 anos
08/11/2018 – Fonte: DCI (publicado em 07-11-2018)
Ebitda ajustado avançou para R$ 2,013 bilhões, alta 72,6% na comparação anual
O lucro líquido da siderúrgica Gerdau deu um salto de 445,5 por cento no terceiro
trimestre de 2018 ante o mesmo período do ano anterior, para 791 milhões de reais,
impulsionado por preços mais altos no mercado internacional.
O resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e
amortização (Ebitda) ajustado avançou para 2,013 bilhões de reais, alta 72,6 por cento
na comparação anual, configurando o melhor resultado desde 2008, informou a
siderúrgica nesta quarta-feira. A margem Ebitda ajustado avançou 3,4 pontos
percentuais, para 15,7 por cento.

"A geração de fluxo de caixa livre somou 405 milhões de reais no trimestre, decorrente
do melhor Ebitda ajustado dos últimos 10 anos, o que foi mais que suficiente para
honrar os compromissos de Capex, imposto de renda, juros e consumo de capital de
giro", disse a empresa.
Por volta das 11:35, as ações preferenciais da siderúrgica subiam 0,71 por cento, a
17,10 reais, enquanto o Ibovespa tinha acréscimo de 0,24 por cento. Na máxima, mais
cedo, os papéis valorizaram-se 2,4 por cento.
"A Gerdau apresentou sólidos resultados no terceiro trimestre de 2018, com o Ebitda
ajustado... 8 por cento acima da nossa estimativa", afirmaram analistas do Itaú BBA
liderados por Marcos Assumpção, atribuindo o resultado a melhores margens
sequenciais nas operações nos EUA e no Brasil.
A margem Ebitda na América do Norte ficou em 10,5 por cento no período de julho a
setembro, contra 9,2 por cento no segundo trimestre de 2018 e 6 por cento um ano

antes. A margem Ebitda no Brasil alcançou 20,3 por cento, superando os 19,6 por
cento três meses antes e os 14,1 por cento de mesmo período de 2017. Os analistas
do Credit Suisse liderados por Ivano Westin também afirmaram que a Gerdau divulgou
números fortes para o período, avaliando que devem ser um gatilho para a revisão
para cima nas estimativas do mercado para a companhia.
A receita líquida consolidada subiu 35,5 por cento na comparação anual para 12,84
bilhões de reais no terceiro trimestre, impulsionada por maiores preços no mercado
internacional, apesar da queda na produção e venda de aço.
A produção de aço bruto caiu 2,3 por cento, enquanto as vendas recuaram 4,6 por
cento, para 3,688 milhões de toneladas, em consequência da parada programada de
manutenção do alto-forno 2 em Ouro Branco (MG) e pela desconsolidação das
operações no Chile a partir de julho, disse a empresa.
As despesas com vendas, gerais e administrativas subiram 5,3 por cento, para 418
milhões de reais na comparação anual, mas atingiram o menor nível histórico em
relação à receita líquida, de 3,3 por cento, "reflexo dos contínuos esforços de
simplificação e inovação digital, além do aumento da receita líquida do período".
O resultado financeiro ficou negativo em 441 milhões de reais, ante resultado negativo
de 254 milhões de reais no terceiro trimestre de 2017, em função da variação cambial
sobre a dívida em dólar.
A dívida líquida no final de setembro somava 14,72 bilhões de reais, ante 15,17 bilhões
de reais no fim de junho e 13,6 bilhões de reais no fim de setembro de 2017.
O nível de alavancagem medido pela dívida líquida sobre o Ebitda ajustado caiu para
2,2 vezes -melhor indicador desde 2012 --, ante 2,7 vezes no segundo trimestre e 3,4
vezes um ano antes.
A Gerdau fez investimentos de 319 milhões de reais no terceiro trimestre, sendo que
a maior fatia (42,9 por cento) foi destinada às operações no Brasil. No acumulado do
ano até setembro, os investimentos (Capex) somam 835 milhões de reais. "Para 2018
a previsão de desembolso de Capex é de 1,2 bilhão de reais, com foco em melhoria
de produtividade e manutenção", disse a empresa.
A Gerdau ressaltou que finalizou seu programa de desinvestimentos "passando a
focar-se em suas operações com maior rentabilidade nas Américas". Desde 2014, o
valor econômico dos desinvetimentos realizados pela Gerdau ultrapassa 7 bilhões de
reais.
A Gerdau anunciou nesta quarta-feira a distribuição de 221 milhões de dividendos para
os acionistas referentes ao resultado do terceiro trimestre. A empresa realiza neste
momento teleconferência com analistas sobre o resultado.
Aço tem mínima de um mês na China com previsão de maior oferta; minério
de ferro cai
08/11/2018 – Fonte: DCI (publicado em 07-11-2018)
Governo central da China abandonou uma política de impor cortes de produção no
inverno para combater a poluição
Os futuros do minério de ferro na bolsa de Dalian fecharam em queda de 0,6%, a 511
iuanes por tonelada. Os contratos futuros do vergalhão de aço em Xangai caíram para
mínimas em um mês na quarta-feira, em meio a expectativas de uma maior oferta na
China ao longo do inverno e do próximo ano, enquanto os futuros do minério de ferro
também fecharam em baixa.

O governo central da China abandonou uma política de impor cortes de produção no
inverno para combater a poluição, e ao invés disso tem permitido que cidades e
províncias estabeleçam suas próprias restrições à produção.

Uma cópia de um aviso do governo local de Tangshan, principal cidade siderúrgica da
China, mostrou que os planos são de cortes de produção médios de 31,6 por cento
nas usinas de aço no outono e inverno, ante uma estimativa anterior de analistas de
entre 30 por cento e 35 por cento. No inverno anterior, os cortes foram de em média
42 por cento.
O contrato mais ativo do vergalhão de aço na bolsa de Xangai chegou a cair para 3.914
iuanes (565 dólares) por tonelada, menor nível desde 8 de outubro, antes de fechar
com recuo de 1,7 por cento, a 3.930 iuanes.
Os cortes de produção finais nas usinas de Tangshan ainda podem ser menores que a
meta da cidade, disse a analista da Argonaut Securities, Helen Lau. "Se a poluição não
estiver tão ruim como no ano passado, eles podem permitir que a produção continue",
afirmou.
Os futuros do minério de ferro na bolsa de Dalian fecharam em queda de 0,6 por cento,
a 511 iuanes por tonelada.
Anglo prevê retomada de mineroduto
08/11/2018 – Fonte: DCI
A Anglo American espera que o mineroduto que liga a mina do sistema Minas-Rio (MG)
ao Porto do Açu (RJ) esteja pronto para receber minério de ferro até o fim do mês, de
acordo com um documento visto pela Reuters.
“Atualmente, a AAMFB [Anglo American Minério de Ferro Brasil] espera estar pronta
para operar o duto, incluindo ter todas as autorizações necessárias das autoridades
públicas, até o fim de novembro”, de acordo com o aviso, enviado a um provedor de
serviços da Anglo e assinado por um executivo da subsidiária brasileira.
Gerdau reporta maior lucro desde 2008
08/11/2018 – Fonte: DCI
O câmbio ajudou a impulsionar o balanço da empresa no 3º trimestre; para o futuro,
o mercado espera que o setor siderúrgico se beneficie de concessões e privatizações
O câmbio ajudou a impulsionar fortemente o balanço da Gerdau no 3º trimestre.
Para o mercado, a expectativa é que tanto o resultado da empresa quanto de outras
siderúrgicas se mantenham em trajetória ascendente diante da promessa de
concessões pelo governo eleito.
De acordo com balanço da Gerdau divulgado nesta quarta-feira (07), o lucro líquido
no 3º trimestre atingiu R$ 790,5 milhões, quase seis vezes maior que em igual período
do ano anterior e o melhor desde 2008.

“A empresa reportou um balanço muito bom neste trimestre. A alta do dólar
impulsionou principalmente a receita proveniente das suas operações nos EUA e o
corte de custos, assim como a venda de ativos, ajudaram a equilibrar o aumento do
endividamento por conta do câmbio”, avalia o analista de investimentos da Mirae Asset
Corretora, Pedro Galdi.
Ele lembra que as vendas de aço pela companhia, de julho a setembro, tiveram queda
de 4,6% sobre igual intervalo de 2017, ao passo que a receita líquida cresceu 35,5%
na mesma base. “A empresa vendeu menos, mas o faturamento avançou muito. Isso
mostra que a Gerdau conseguiu aplicar reajustes de preços no mercado interno”,
destaca Galdi.
As siderúrgicas têm se beneficiado da alta do dólar na medida em que o produto
interno fica mais competitivo em relação ao importado, o que permite inclusive
reajustes no mercado doméstico.
A empresa informou ter finalizado seu programa de desinvestimentos, que levantou
desde 2015 cerca de R$ 7 bilhões.
“Concluímos neste mês de novembro a venda de quatro usinas produtoras de
vergalhões nos EUA, anunciada no início do ano, o que finaliza nosso ciclo de
desinvestimentos”, disse o presidente da companhia, Gustavo Werneck, em
comunicado.
Cenário
Nos últimos anos, as siderúrgicas brasileiras amargaram quedas sucessivas da
demanda e viram seus balanços deteriorarem. Especialmente a Gerdau sofreu com o
derretimento do mercado da construção civil, já que a companhia atua fortemente em
aços longos.
No entanto, diante das promessas do governo eleito de Jair Bolsonaro de amplos
programas de concessões e privatizações, o mercado espera que o setor apresente
crescimento gradual e contínuo. “A Gerdau vem apresentando nos últimos trimestres
uma melhora contínua da margem Ebitda e é esperado que essa trajetória se
mantenha”, pontua Galdi.
No final de outubro, a Usiminas, que atua no mercado de aços planos, também
reportou forte geração de caixa no 3º trimestre, mostrando que o setor siderúrgico
vem conseguindo melhorar suas margens neste ano.

