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Ex-governador do Paraná, Beto Richa, é preso, em casa, pela Polícia Federal
25/01/2019 – Fonte: Bem Paraná

O ex-governador do Paraná Beto Richa (PSDB) foi preso às 7 horas desta manhã de
sexta-feira, 25, pela Polícia Federal. Segundoa s informações, Richa foi preso em casa.
O ex-governador teve a prisão preventiva decretada pelo juiz Paulo Sérgio Ribeiro, da
23ª Vara Federal de Curitiba.
O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal (MPF) em um desdobramento da
Operação Integração – que foi uma fase da Lava Jato, que investigou a concessão de
rodovias no Paraná. O pedido foi justificado com a informação de que Richa estaria
tentando atrapalhar as investigações.
Beto Richa é investigado pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e associação
criminosa.
A prisão preventiva é aquela por tempo indeterminado, ou seja, não há prazo para
que Richa deixe a prisão.
Dirceu Ferreria, contador da ex-primeira dama Fernanda Richa, também é alvo do
mandado de prisão preventiva.

Primeira prisão
Beto Richa foi preso em setembro de 2018, pelo Grupo de Atuação Especial de
Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em Curitiba. Em setembro, ele foi alvo de
duas operações: uma realizada pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR), pela qual
foi preso, e outra da Polícia Federal (PF), em uma etapa da Lava Jato, em que foi alvo
de busca e apreensão.
Fernanda Richa, e Deonilson Roldo, que é ex-chefe de gabinete do ex-governador, e
mais 12 investigados foram detidos suspeitos de envolvimento em um esquema de
superfaturamento de contratos para manutenção de estradas rurais para o pagamento
de propina para agentes públicos.
Beto Richa é investigado pelo pagamento de propina a agentes públicos,
direcionamento de licitações de empresas, lavagem de dinheiro e obstrução da Justiça.
Intenção de investimento na indústria é a maior desde abril de 2014, mostra pesquisa
da CNI
25/01/2019 – Fonte: CNI
Sondagem Industrial aponta que os empresários estão otimistas e esperam o
crescimento da demanda, do emprego, das exportações e da compra de matériasprimas nos próximos seis meses
O índice de intenção de investimentos da indústria brasileira aumentou 0,6 ponto em
janeiro frente a dezembro e alcançou 56,1 pontos neste mês, o maior nível desde abril
de 2014, antes do começo da recessão recente. Foi a quarta alta consecutiva do
indicador, que está 3,1 pontos acima do verificado em 2018, informa a Sondagem
Industrial, divulgada nesta sexta-feira (25) pela Confederação Nacional da Indústria
(CNI). O índice de intenção de investimento varia de zero a cem pontos. Quanto maior
o indicador, maior é a disposição dos empresários para investir.
“O aumento da intenção de investir do empresário é uma excelente notícia. A
concretização destes investimentos gera mais emprego, mais produção e mais renda,
dando condições para que a indústria, e a economia como um todo, não só apresentem
taxas maiores de crescimento, mas, mais ainda, trilhem um caminho de crescimento
sustentado no longo prazo”, afirma o economista da CNI Marcelo Azevedo.
O aumento da disposição para investir é resultado do otimismo dos empresários em
relação aos próximos seis meses. “As expectativas dos empresários, que já eram
otimistas, tornaram-se ainda mais positivas neste início de 2019. Conforme a
Sondagem Industrial, todos os indicadores de expectativas estão acima dos 50 pontos
e mostram que os industriais esperam o aumento da demanda, do emprego, das
exportações, e da compra de matérias-primas e insumos nos próximos seis meses.
O índice de expectativa de demanda atingiu 60,3 pontos. Foi a primeira vez desde
abril de 2013 que o indicador superou 60 pontos. O índice de expectativa de
exportações alcançou 56,1 pontos e é o maior desde fevereiro de 2010, quando
começou a série histórica mensal. O indicador de números de empregados, que subiu
para 53,1 pontos, e o de compra de matérias-primas, que ficou em 57,5 pontos, são
os maiores desde o início de 2013.

PRODUÇÃO E EMPREGO - No entanto, em dezembro, com o fim das encomendas
para as festas de fim de ano, a indústria operou com queda na produção e no emprego.
O indicador de produção foi de 40,7 pontos, inferior aos 42,4 pontos registrados em
dezembro de 2017. “A contração da produção em dezembro foi mais intensa em 2018
do que no ano anterior”, afirma a pesquisa. O emprego, que costuma recuar neste
período do ano, ficou em 47,2 pontos, também inferior ao registrado em 2017. Os
indicadores variam de zero a cem pontos. Quando estão abaixo de 50 pontos, mostram
queda na produção e no emprego.
Seguindo a produção em queda, a utilização da capacidade instalada caiu 4 pontos
percentuais frente a novembro e ficou em 65% em dezembro. “Destaca-se, contudo,
que o percentual de dezembro de 2018 é o maior para o mês nos últimos quatro anos”,
informa a pesquisa.
A CNI prevê que a produção industrial deve aumentar nos próximos meses para a
recomposição dos estoques, que, em dezembro, caíram para nível abaixo do planejado
pelos empresários. O indicador de nível de estoques em relação ao planejado caiu de
50,2 pontos em novembro para 48,9 pontos em dezembro. “O índice de dezembro de
2018 é, inclusive, menor que o observado no mesmo mês na maioria dos anos”,
destaca a Sondagem Industrial. Desde 2010, quando a pesquisa mensal começou a
ser feita, 2016 foi o único ano em que o índice de dezembro foi menor do que o
registrado em 2018.
SITUAÇÃO FINANCEIRA – A Sondagem Industrial mostra ainda que a situação
financeira das empresas piorou no terceiro trimestre de 2018. O índice de satisfação
com o lucro operacional caiu de 42,4 pontos no terceiro trimestre para 42 pontos no
fim do ano e o indicador de satisfação com a situação financeira recuou de 46,9 pontos
para 46,1 pontos. Os indicadores variam de zero a cem pontos. Quando estão abaixo
dos 50 pontos, mostram que os empresários estão insatisfeitos com a situação
financeira e com o lucro das empresas. “Os índices são inferiores aos do quarto
trimestre de 2017”, informa a pesquisa.
Na avaliação dos empresários, o acesso ao crédito continua difícil. O indicador de
facilidade de acesso ao crédito ficou em 38,3 pontos no quarto trimestre, praticamente
o mesmo registrado no terceiro trimestre. “Com isso, permanece muito abaixo da linha
divisória dos 50 pontos, o que significa dizer que o acesso ao crédito segue mais
restrito que o normal”, diz a Sondagem. A pesquisa destaca, no entanto, que o
indicador do quarto trimestre é 1 ponto maior do que o do mesmo período de 2017,
mostrando que naquele ano as condições de acesso ao crédito eram ainda piores.
PRINCIPAIS PROBLEMAS – De acordo com a Sondagem Industrial, a elevada carga
tributária, com 47,6% das citações, a demanda interna insuficiente, com 31,1% das
respostas, e falta ou alto custo da matéria-prima, com 23% das menções, lideram a
lista dos principais problemas enfrentados pela indústria no quarto trimestre. Em

quarto lugar, com 19,3% das assinalações, aparece a falta de capital de giro, e, em
quinto, com 18,2% das respostas, os empresários citaram a competição desleal.
Com a desvalorização do dólar frente ao real, a taxa de câmbio, que tinha 24,5% das
assinalações, e era o quarto principal problema no terceiro trimestre, caiu para a 10ª
posição do ranking e teve 14,3% de respostas.
Esta edição da Sondagem Industrial foi feita entre 7 e 17 de janeiro com 2.010
indústrias. Dessas, 834 são pequenas, 707 são médias e 469 são de grande porte.
Indústria espera um bom início de 2019
25/01/2019 – Fonte: CNI
A Sondagem Industrial de dezembro mostra queda da atividade industrial devido ao
término das encomendas para as vendas de fim de ano. Para os próximos meses, o
empresário mostra-se otimista, prevendo aumento da demanda, das exportações e
assim, comprar mais matérias-primas, contratar e investir mais.
Dezembro/2018

Momento do envio de corte no Sistema S está indefinido
25/01/2019 – Fonte: Valor Econômico
Apesar de a equipe econômica ter entrado o ano fazendo barulho em torno da redução
da contribuição ao Sistema S, o envio da medida ao Congresso ainda está indefinido.
A formatação da medida já está praticamente completa dos pontos de vistas técnico
e jurídico, faltando basicamente que o ministro Paulo Guedes resolva qual será
exatamente o porcentual de corte no tributo. O ministro já disse que pode reduzir de
30% a 50% a contribuição.
A avaliação que está sendo feita dentro da equipe econômica é se vale ou não a pena
mandar a medida para tramitar paralelamente à reforma da Previdência ou se seria
melhor deixar o tema para depois, sem correr riscos de as discussões se
contaminarem, aumentando o poder de barganha dos parlamentares.
Entre os integrantes da equipe de Guedes, existem as duas visões. O lado mais
favorável a enviar logo o texto, que pode ser por projeto de lei ou medida provisória,
considera a questão de necessidade de se tomar o mais rapidamente possível medidas
para fomentar a geração de emprego.
De outro lado, há quem defenda que não é oportuno enviar esse tema, que já se
mostrou polêmico assim que Guedes tratou dele em reunião com empresários. A
leitura é que o melhor a fazer seria guardar a iniciativa para depois da aprovação da
reforma previdenciária, que é prioridade absoluta do governo e que, na leitura da
equipe econômica, teria o condão de estimular a economia por meio do canal da
confiança, acelerando a geração de empregos. Com a mudança na Previdência
concluída, estaria desobstruído o caminho político para desonerar a folha de
pagamentos pela contribuição ao Sistema S e outras medidas.

A redução das alíquotas do Sistema S, na visão da área técnica, reduz o custo
trabalhista sem onerar as contas públicas, uma das grandes fragilidades da economia
brasileira.
O governo entende que há excesso na arrecadação do Sistema S, de cerca de R$ 18
bilhões por ano, o que tem levado a pagamentos de salários muito altos e a gastos
com sedes "suntuosas" e desproporcionais à realidade do país, configurando um
desperdício de recursos de natureza pública que poderiam estar financiando mais
ações educacionais ou, no caso da desoneração, deixando mais recursos para as
empresas investirem.
A medida, contudo, teria um impacto mais limitado do que uma desoneração
contribuição previdenciária sobre a folha de pagamentos, o que também está em
estudo na área econômica. No Sistema S, as alíquotas variam, mas chegam no
máximo a 2,5% da folha de pagamentos. No caso da contribuição ao INSS, a alíquota
das empresas é de 20%, ou seja, redução teria muito mais impacto sobre o caixa das
companhias e poderia reduzir mais o custo da mão-de-obra.
A ideia da desoneração mais ampla da folha de pagamentos é substituir a contribuição
patronal por um tributo sobre o faturamento ou sobre pagamentos, algo parecido com
a extinta CPMF. A ideia de desonerar a folha faz parte da programação de metas
internas da secretaria especial da Receita Federal, conforme informou ao Valor no
início da semana o secretário Marcos Cintra. A medida conta com a simpatia da
indústria e dos serviços, embora no primeiro caso a preferência seja a substituição por
um tributo sobre faturamento, enquanto no segundo, sobre pagamentos.
Sistema S corta atendimentos com indefinição de repasses do governo
25/01/2019 – Fonte: Metrópoles.com (publicado em 23-01-2019)
Bolsonaro promete realizar cortes desde que foi eleito. No entanto, entidades
ainda não foram procuradas pela equipe econômica
O chamado Sistema S – conjunto de instituições corporativas voltadas a treinamento
profissional, pesquisa e assistência técnica e social – começou 2019 reduzindo o

atendimento prestado aos seus associados. Só os serviços Social do Transporte (Sest)
e Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat), ligados à Confederação Nacional
do Transporte (CNT), deixaram de investir R$ 308 milhões nos caminhoneiros e demais
trabalhadores que representam.
Segundo o Sest/Senat, há 62 unidades em todo o Brasil com obras paradas. As
entidades também explicam que não iniciaram a construção de novas sedes com medo
de gastarem demais e depois faltar lá na frente. Isso por que, desde que foi eleito, o
governo de Jair Bolsonaro (PSL) ameaça acabar com o repasse para todas as
empresas ligadas ao Sistema S.
“Veio uma euforia com a eleição do Bolsonaro, todo mundo achava que as coisas iam
melhorar. Mas, dias depois de ele vencer a disputa, jogaram esse balde de água fria
na gente. Falam que vão fazer cortes, mas nunca chamaram a gente para conversar.
Estamos novamente amedrontados, como acontecia nos governos anteriores”, explica
um diretor da CNT. Segundo ele, o sentimento é geral entre os dirigentes do Sistema
S.

O Metrópoles apurou que havia previsão de contratação, em todo o Brasil, de
dentistas, fisioterapeutas e professores por parte do Sest/Senat, o que também foi
cancelado. Dessa forma, os caminhoneiros ficarão mais tempo na fila para terem
acesso ao tratamento dentário, de saúde, ou fazerem cursos de aperfeiçoamento.
Já no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) ocorreram as primeiras
demissões de funcionários. Professores de cursos que são menos procurados pelos
trabalhadores do comércio perderam seus empregos antes do início do ano letivo.
Dessa forma, algumas opções de treinamento podem ser fechadas nos próximos dias.
O mesmo ocorre no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).
Nos serviços Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e Social do Comércio (Sesc),
cortes ainda não ocorreram, mas a ordem é controlar cada centavo que sai dos cofres
das entidades. Isso por que há insegurança por parte tanto da Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) quanto da Confederação Nacional do Comércio
(CNC) – responsáveis pelo Senar e Sesc, respectivamente – sobre o futuro financeiro.
Os comandos das confederações temem um corte expressivo de verba, justamente
meses após a contribuição sindical obrigatória ser derrubada por meio da reforma
trabalhista.
“Meter a faca”
Já em dezembro, antes mesmo que Bolsonaro assumisse a presidência da República,
o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que pretendia “meter a faca no Sistema
S“. “Estão achando que a CUT [Central Única dos Trabalhadores] perde o sindicato,
mas aqui fica tudo igual? Como vamos pedir sacrifício para os outros e não contribuir
com o nosso?”, questionou Guedes na ocasião.
Dias depois do novo governo chegar ao Palácio do Planalto, o secretário especial de
Produtividade, Emprego e Competitividade do ministério, Carlos Alexandre Da Costa,
afirmou que o porcentual de corte deveria variar entre 30% a 50%.
No entanto, segundo as confederações, o governo nunca marcou um encontro entre
eles ou recebeu as entidades para discutir o assunto. Dessa forma, não há notícias
se o corte realmente ocorrerá, a partir de quando e em quais patamares. Ao todo,
nove instituições, estabelecidas pela Constituição Federal, são ligadas ao Sistema S.
Cada uma delas tem uma área de atuação, como indústria, comércio, agronegócio e
cooperativismo.
Embora tenham reagido imediatamente após a fala do ministro Paulo Guedes,
procuradas novamente pelo Metrópoles, nem a CNA nem a CNI se pronunciaram
oficialmente desta vez sobre a possível perda de recursos federais. Em dezembro,
quando Guedes declarou a necessidade de “meter a faca no Sistema S”, o diretorgeral do Senai, que tem 2,3 milhões de alunos, disse em nota que “a proposta teria
efeitos devastadores”.
Ele previa que 162 escolas, de um total de 541, pudessem fechar, especialmente no
Norte e Nordeste do país. Sobre o Sesi e seus 1,2 milhão de alunos na educação
básica, previu o fechamento de 155 colégios e a impossibilidade de a entidade prestar
serviços de saúde.
Desde a Era Vargas

Atualmente, o sistema arrecada sua verba por meio das confederações. Por exemplo,
as empresas de frete pagam a contribuição fiscal ao governo, e parte dos recursos é
repassada para a Confederação Nacional do Transporte. A CNT, por sua vez, transfere
a verba para as suas entidades do Sistema S – no caso, os serviços nacionais do
Transporte (Sest) e de Aprendizagem do Transporte (Senat). Depois, ambos os
serviços devolvem uma parte para a sua confederação e investem o restante no
trabalhador.
O Sistema S começou ainda no governo Getúlio Vargas. Em 1942, o presidente
decretou a criação de uma instituição com objetivo de “formar profissionais para a
crescente indústria nacional”, foi assim que nasceu o Serviço Nacional da Indústria
(Senai). A lei da época determinou, ainda, que a nova instituição seria mantida com
recursos dos empresários e administrada pela Confederação Nacional da Indústria
(CNI). A partir daí, as outras instituições foram sendo formadas seguindo a mesma
lógica.
Procurado pela reportagem, o Ministério da Economia não retornou as ligações para
explicar quando e como se darão os cortes de investimentos ao Sistema S. O espaço
está aberto para manifestação.
Artigo: A OIT, o futuro do trabalho e aprender a aprender
25/01/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo
Relatório clama por uma agenda econômica centrada em seres humanos
Foi lançado nesta semana, em meio às celebrações do centenário da OIT, o relatório
da comissão global sobre o futuro do trabalho, que tive a honra de integrar.
Acontecendo ao mesmo tempo e no mesmo país em que o Fórum Econômico Mundial,
o evento pode não ter recebido grande atenção da imprensa brasileira. Mas o que o
texto revela é, em tempos de populismo, uma visão centrada em políticas públicas
para enfrentar desafios que o século trouxe para a humanidade.
Frente à chamada revolução industrial 4.0, ao envelhecimento da população e à
mudança climática, a resposta aparece na forma de programas para evitar o
crescimento da desigualdade e melhorar a preparação das gerações futuras e o
conceito de uma sociedade ativa ao longo da vida.
É importante lembrar que, segundo pesquisadores, haverá em poucos anos a extinção
de profissões e de tarefas dentro de várias ocupações, diante da automação e da
robotização aceleradas. Outras serão criadas, demandando, porém, competências
distintas das que estavam em alta até pouco tempo.
O cenário exige grande investimento nas pessoas. Por isso, o relatório clama por uma
agenda econômica centrada em seres humanos, especialmente uma ampliação em
suas capacidades.
Isso envolve trabalhar com o conceito de aprendizagem ao longo da vida, ou seja,
desde a primeira infância, para desenvolver competências basilares e promover
autonomia para que todos possam aprender a aprender.
Afinal, numa vida em que tarefas vão sendo extintas e assumidas por máquinas,
teremos que nos reinventar continuamente, passando a desempenhar atividades que
demandam, entre outras, capacidade de resolução criativa e colaborativa de
problemas complexos, reflexão crítica e maior profundidade de análise.

Teremos também que contar com agências de aconselhamento profissional e com um
ecossistema educacional que inclua modalidades ágeis de cursos para capacitação,
recapacitação e requalificação.
A certificação de conhecimentos previamente adquiridos ganha força e sentido de
urgência, além de um investimento maior em escolas técnicas e profissionais que
fomentem não só a aquisição das competências necessárias para uma profissão
específica mas também para obter outra rapidamente, se necessário.
No caso brasileiro, em que tão poucos buscam esse caminho, acerta o Itaú-BBA
quando preconiza um ensino médio técnico que dialogue mais com a universidade,
mediante reconhecimento de créditos adquiridos, e com o mundo do trabalho, num
processo que incorpore uma abordagem de aprendizagem ao longo da vida.
Claudia Costin - Diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas
Educacionais, da FGV, e ex-diretora de educação do Banco Mundial.
Proposta altera e revoga itens da CLT modificados pela reforma trabalhista
25/01/2019 – Fonte: Agência Câmara

O Projeto de Lei 10818/18, do deputado Nelson Pellegrino (PT-BA), pretende alterar e
revogar artigos incluídos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT – Decreto-Lei
5.452/43) pela reforma trabalhista aprovada em 2017 (Lei 13.467/17).
“A reforma trabalhista representou, em muitos aspectos, um retrocesso para o direito
do trabalho no Brasil”, afirma Nelson Pellegrino.
“Nas modificações que promoveu na CLT, desconsiderou o caráter protetivo do direito
do trabalho, de importância essencial em uma sociedade ainda tão desigual quanto a
brasileira”, continua.
Assim, a proposta propõe que o direito comum seja fonte subsidiária do direito do
trabalho “naquilo em que não for incompatível com os princípios fundamentais deste”,
expressão suprimida da CLT pela reforma trabalhista. O texto sugere ainda a
revogação de dois outros dispositivos incluídos em 2017 que tratam de súmulas e
jurisprudência da Justiça Trabalhista e do exame de convenções e acordos coletivos.
Outro trecho que pretende revogar trata da redução do prazo para processo trabalhista
contra sócio que deixou a empresa. A reforma trabalhista limita em dois anos, mas,
segundo Nelson Pellegrino, isso está em conflito com a Constituição, que estabelece
prazo de cinco anos.
Tramitação
A proposta tramita em caráter conclusivo e será analisada pelas comissões de
Trabalho, de Administração e Serviço Público e Constituição e Justiça e de Cidadania.




Íntegra da proposta:
PL-10818/2018

Projeto proíbe o comércio do cobre queimado no País
25/01/2019 – Fonte: Agência Câmara

Domingos Sávio considera que a proibição do comércio de cobre queimado é a melhor
forma de combater o furto de cabos elétricos no País
O Projeto de Lei 10794/18 proíbe o comércio do cobre queimado em todo o País.
O autor da proposta, deputado Domingos Sávio (PSDB-MG), explica que o objetivo é
combater os problemas decorrentes do furto de cabos elétricos e de transmissão de
dados, bem como de tubulações, para o reaproveitamento do cobre neles existente.
“Como se faz muito difícil a fiscalização dos inúmeros pontos em que o cobre está
presente, em todo o território nacional – em fios, cabos e tubulações metálicas –,
cremos que a melhor forma de pôr fim a essa atividade ilegal será pela proibição do
reaproveitamento e reciclagem das sucatas metálicas de cobre provenientes dessas
fontes”, esclarece Sávio.
O texto define como cobre queimado o metal que possua até 96% de pureza e que
contenha pequena proporção de estanho, zinco ou resíduos de soldas.
A proposta prevê que os centros de coleta, reciclagem e venda de sucatas metálicas
em atividade no País terão o prazo de um ano, a partir da data de publicação da lei,
se aprovada, para reduzirem a zero seus estoques de cobre queimado.
O descumprimento da medida sujeitará os infratores a multa de 20% do valor do cobre
queimado encontrado em seus estoques e, em caso de reincidência, à aplicação da
multa em dobro e à apreensão total e perda dos estoques dos produtos. O Poder
Executivo regulamentará, por meio de decreto, a medida.
“Embora tal proibição possa, à primeira vista, parecer representar um prejuízo para o
País, ela, na verdade, não o é, haja vista que, no Brasil, segundo dados estatísticos
recentes, o uso do cobre secundário – isto é, proveniente do reaproveitamento de
sucatas – representa menos de 10% dos usos totais de cobre”, afirma Domingos Sávio.
Tramitação
A proposta será analisa em caráter conclusivo pelas comissões de Desenvolvimento
Econômico, Indústria, Comércio e Serviços; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.



Íntegra da proposta:
PL-10794/2018

'Se precisar fechar, fecha', diz secretário de Guedes sobre a GM
25/01/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo
Declaração de Carlos da Costa sinaliza que governo vai resistir a eventuais
pedidos de incentivos
O governo de Jair Bolsonaro (PSL) dá sinais de que pretende resistir a eventuais
investidas da General Motors de pleitear incentivos tributários ou qualquer outro tipo
de apoio federal para manter operações no Brasil.

Em um encontro reservado com o alto escalão da montadora, Carlos da Costa,
secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do ministério da
Economia, foi assertivo: “se precisar fechar [a fábrica], fecha”.

Segundo relatos de pessoas do setor privado, o comentário foi feito durante reunião
de pouco mais de meia hora, em 4 de janeiro, entre o secretário e o vice-presidente
de Relações Governamentais da GM no Brasil, Marcos Munhoz.
No encontro, Munhoz relatou a Costa que a chefia da montadora nos Estados Unidos
considerava as fábricas de São Caetano do Sul (Grande São Paulo) e de São José dos
Campos (interior paulista) praticamente “inviáveis” por causa dos altos custos.
O executivo enfatizou, por exemplo, que, enquanto a PLR (participação nos lucros e
resultados) chega a R$ 20 mil por funcionário em São Paulo, não passa de R$ 7.000
em Gravataí (RS).
A argumentação, contudo, não parecia sensibilizar o secretário, um dos principais
auxiliares do ministro da Economia, Paulo Guedes. Munhoz, então, foi direto:
“Corremos o risco de fechar [as fábricas]”. O secretário devolveu: “Se precisar fechar,
fecha”.
A declaração gerou mal-estar entre os presentes na reunião, uma vez que a GM
emprega mais de 13 mil pessoas em São Caetano do Sul e em São José dos Campos.
A montadora não chegou a apresentar no encontro nenhum pleito específico ao
governo federal. A GM vem ameaçando deixar a América do Sul caso não rentabilize
suas fábricas na região, principalmente em São Paulo.
Na semana passada, Carlos Zarlenga, presidente da montadora no Mercosul, enviou
um email aos funcionários sobre o assunto. Na mensagem, ele dizia que a GM Brasil
teve prejuízo de 2016 a 2018, e que 2019 seria um ano decisivo.
Ele reproduzia ainda declarações da presidente global da companhia, Mary Barra, à
imprensa americana, em que ela admitia a possibilidade de sair da América do
Sul. Pouco dias depois, a GM apresentou aos sindicatos uma extensa pauta de
negociação dos direitos trabalhistas para que possa continuar operando no país.
O secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, também já admitiu que
estuda a possibilidade de socorrer a GM antecipando crédito de ICMS.
Já o presidente Jair Bolsonaro, que se elegeu com um discurso de redução de subsídios
e abertura do mercado, ainda não se manifestou oficialmente sobre o assunto.
Segundo apurou a reportagem, técnicos do governo federal veem as reclamações da
montadora com estranheza, pois, quando a GM enfrentou uma forte crise nos EUA,
entre 2008 e 2012, as operações na América do Sul seguraram os resultados.
Quatro dias após o encontro com representantes da GM, Costa disse em uma reunião
com diferentes representantes do setor produtivo que havia três temas proibidos no
governo: subsídios, proteção e mais gasto público.

Procurado pela Folha, o secretário afirmou em nota que se reúne rotineiramente com
representantes do setor privado e que vem afirmando aos empresários que
“precisamos tornar o Brasil produtivo e competitivo, retirando os entraves que o
impedem de produzir mais e melhor”. A GM não comentou.
Paralisação na Ford foi por dispensa arbitrária, diz sindicato
25/01/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 24-01-2019)
Acordo encerra greve na Ford Taubaté após três dias
A greve dos trabalhadores da Ford Taubaté, a 140 quilômetros de São Paulo, foi
encerrada na tarde desta quinta-feira (24) depois que o Sindmetau (Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté e Região) e representantes da empresa fecharam acordo.

Linha de produção na fábrica da Ford em Taubaté, no interior de São Paulo - Diego
Padgurschi /Folhapress
Os funcionários paralisaram as atividades na tarde de segunda-feira (21), depois que
a montadora demitiu 12 colaboradores em meio às negociações para administrar o
excedente de mão de obra alegado pela empresa.
Segundo o sindicato, um PDV (Programa de Demissão Voluntária) foi aberto em
novembro, com adesão de 128 trabalhadores. O sindicato negociava medidas, quando
a empresa fez os cortes.
Na audiência, os participantes concordaram em restabelecer as negociações coletivas
com o sindicato (incluindo na pauta a situação dos empregados desligados) e a
possibilidade de pagamento dos dias parados.
As negociações devem ser concluídas até 12 de fevereiro. As partes se submeteram a
uma “cláusula de paz”, que prevê, enquanto as negociações estiverem sendo feitas,
os trabalhadores não entrarão em greve e a empresa não demitirá (exceto por justa
causa).
Apple demite mais de 200 funcionários de divisão de veículos autônomos
25/01/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 24-01-2019)
Demissões são consideradas parte de reestruturação da unidade sob a nova
liderança do projeto
A Apple dispensou mais de 200 funcionários de seu grupo de pesquisa de veículos
autônomos, chamado de Project Titan, publicou a CNBC nesta quinta-feira (24).
As demissões são consideradas internamente como parte de reestruturação da
unidade sob a nova liderança do Project Titan, disse a CNBC.

No ano passado, a Apple contratou Doug Field, um vice-presidente de engenharia da
Tesla, para chefiar o Project Titan junto com Bob Mansfield. A Apple não comentou o
assunto de imediato.
Pequenos negócios foram responsáveis pela geração de mais de 580 mil vagas em
2018
25/01/2019 – Fonte: PEGN (publicado em 24-01-2019)
Os pequenos negócios registraram, no ano passado, o maior volume de postos de
trabalho dos últimos quatro anos, segundo dados do Caged

As micro e pequenas empresas (MPE) geraram em 2018 o maior saldo de
empregos formais dos últimos quatro anos. Foram mais de 580 mil novas vagas, um
aumento de 67% em relação a 2017.
Como as médias e grandes empresas fecharam o ano com um volume negativo de
vagas, por terem tido mais demissões do que contratações, coube aos pequenos
negócios sustentar a criação de empregos.
Em dezembro, como já era esperado, em função da sazonalidade, houve o fechamento
de 334,5 mil postos de trabalho, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia.
“Os empreendimentos de pequeno porte são fundamentais para o crescimento
econômico do país, mesmo sendo um ano difícil, em 2018, a geração de empregos foi
sustentada por elas”, destaca o presidente do Sebrae, João Henrique Sousa.
A participação dos pequenos negócios no volume de demissões (líquidas) registradas
em dezembro de 2018, foi de 46,1% do total (-154,2 mil empregos).
Já as médias e grandes corporações fecharam um número maior de vagas no mesmo
mês (163,3 mil) e as estatais extinguiram cerca de 17 mil postos de trabalho.
À exceção do Comércio, todos os demais setores registraram saldos negativos de
empregos gerados em dezembro de 2018. Entretanto, no acumulado de todo o ano
passado, as micro e pequenas empresa (MPE) tiveram um crescimento no número de
vagas em todas as áreas, com destaque para o setor de Serviços, onde foram
responsáveis pela criação de 350,2 mil novos postos de trabalho, 60% do total de
empregos gerados em 2018 no país.

Em segundo lugar, sobressaíram-se os pequenos negócios que atuam no Comércio,
com a geração de 108,8 mil empregos.
Em dezembro de 2018, em função da sazonalidade, todas as unidades da Federação
registraram saldos negativos de empregos gerados.
Mas a região Sudeste, por reunir a maior quantidade de empresas, foi a que se
destacou, com 73,5 mil vagas a menos, seguida pela região Sul, com 33,7 mil
demissões (líquidas).
Os setores mais atingidos no mês passado, entre as micro e pequenas empresas, foi
o de Serviços, com o corte de 59,2 mil vagas, seguido pela Indústria da
Transformação, com 49,1 mil postos a menos e a Construção Civil, com 31,1 mil.
Mesmo assim, o saldo acumulado de 2007 a 2018 é de 11.604 mil contratações com
carteira assinada entre os pequenos negócios, enquanto as médias e grandes
empresas possuem, no mesmo período, um saldo negativo de 1.389 mil empregos.
Investimento estrangeiro em produção sobe mais de 23% em 2018
25/01/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo
Acumulado entre janeiro e novembro foi o equivalente a R$ 293 bilhões
O volume líquido de investimentos estrangeiros diretos no Brasil no ano passado ainda
não foi divulgado pelo Banco Central, mas o valor ultrapassou os US$ 80 bilhões (R$
302 bilhões) e é cerca de 23% maior que em 2017.
O acumulado entre janeiro e novembro foi de US$ 77,7 bilhões (R$ 293 bilhões).
Os dados de dezembro ainda não foram fechados, mas até o dia 19 daquele mês foi
registrada uma entrada de US$ 6,1 bilhões (R$ 23 bilhões).
“O investimento estrangeiro direto está em uma trajetória de alta, e é um indicador
de saúde financeira do país”, diz Eduardo Velho, economista-chefe da GO Associados.
A expectativa de aportes internacionais em produção para os próximos anos também
tem melhorado nos últimos meses, segundo Velho.
A mediana das estimativas do Boletim Focus, do Banco Central, é que o valor será
próximo do verificado em 2018, de cerca de US$ 80 bilhões (R$ 302 bilhões).
“Se a reforma da Previdência não for aprovada logo, todos os prognósticos mudam”,
afirma o economista.
Os estrangeiros farão aportes de acordo com o cálculo de qual será o crescimento,
mas o momento em que os recursos de fato entrarão na economia estão também
relacionados ao patamar de câmbio, segundo Thais Zara, da consultoria Rosenberg.
“Há consenso de que haverá reformas, mas existem incertezas sobre o ‘timing’
(andamento) delas, o que afeta o mês ou ano de entrada do investimento externo.”
A projeção dela para 2019 é de uma entrada de US$ 93 bilhões (R$ 350 bilhões).

Empresas brasileiras atraíram menos capital estrangeiro em 2018
25/01/2019 – Fonte: G1
Entrada de recursos para comprar ativos no Brasil foi a mais fraca dos últimos 4 anos;
investidores aumentaram a cautela com a tensão comercial e incertezas no Brasil.
O número de empresas brasileiras adquiridas por estrangeiros foi o menor dos últimos
quatro anos em 2018, mostrou um relatório da Transactional Track Record (TTR)
fornecido ao G1. Foram 288 operações no ano passado, contra 355 em 2017, uma
retração de 18,8%.
“O número de transações deste tipo vem diminuindo desde 2015, com uma leve
retomada em 2017, para depois fechar o ano passado com expressiva redução”,
explica o diretor de inteligência e pesquisa da TTR, Wagner Marques Rodrigues.
O menor interesse pelo investimento produtivo no Brasil foi confirmado esta semana
pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD),
em Davos. O Investimento Estrangeiro Direto (IED) no Brasil caiu 12% em 2018, de
US$ 68 bilhões para US$ 59 bilhões em 2018. O fluxo global também diminuiu.

O IED mede o capital investido por estrangeiros em um país. Ele é considerado por
economistas como o "bom investimento", já que os recursos vão para o capital
produtivo (construção de fábricas, infraestrutura, empréstimos e fusões e aquisições).
Americanos lideram aquisições no Brasil
Quase 40% dos investimentos externos no Brasil vieram de empresas norteamericanas, que estão na liderança das aquisições de negócios no Brasil desde 2010.
Os franceses apareceram em seguida no estudo, com 10,4% das brasileiras que foram
adquiridas, e o Reino Unido, com 7,6%.
De acordo com a TTR, o setor de tecnologia e internet continuou como o mais atrativo
para os estrangeiros no Brasil, seguido do financeiro e de seguradoras.
O estudo considera fusões e aquisições, operações de private equity (fundos que
injetam recursos em empresas) e venture capital (investimento em negócios em fase
inicial). O relatório não leva em conta joint ventures (nova empresa formada a partir
de duas).

Apesar do apetite menor dos estrangeiros, aquisições de peso chamaram atenção no
setor de tecnologia.
A chinesa State Grid, maior empresa do setor elétrico do mundo, comprou o controle
da CPFL Energia por R$ 14 bilhões. Outra chinesa, a Didi Chuxing, adquiriu o controle
da brasileira 99 por quase R$ 1 bilhão. bA brasileira Movile, dona do iFood, recebeu
aporte de US$ 500 milhões, o maior investimento já feito na empresa.
Dados do BC devem vir positivos
Apesar da queda do IED, o Banco Central deve divulgar números mais positivos sobre
o ingresso de investimentos no Brasil em 2018. Isso porque a medição do órgão difere
da Unctad, explica o pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre/FGV), Lívio
Ribeiro.
Além do investimento produtivo, o BC inclui na conta as operações intercompanhia –
que são a troca de recursos entre a matriz de uma empresa e sua filial em outro país.
Ela acontece, por exemplo, quando uma companhia envia dinheiro para sua subsidiária
no Brasil.
"Olhando os dados do BC até novembro, parece que houve uma mudança na
composição do investimento estrangeiro no Brasil em 2018, com menos
recursos para o capital produtivo e mais operações intracompanhia", diz.
Com isso, os analistas esperam que o BC divulgue um fluxo positivo de investimento
direto no país. Os dados do fechado de 2018 ainda serão divulgados.
Segundo Ribeiro, o cálculo deve vir inflado, porque a importação das plataformas de
petróleo foi incorporada na metodologia. "O investimento produtivo está
superestimado por questões contábeis. Não fosse isso, ele viria ainda mais fraco", diz.
Capital externo na defensiva
Para Ribeiro, do Ibre, um conjunto de fatores colaborou para enfraquecer o
investimento produtivo no Brasil e no mundo em 2018.
"A mudança na legislação tributária dos Estados Unidos e o aumento das
tensões no cenário global, como a guerra comercial com a China, deixaram
os países mais defensivos no ano passado, especialmente no segundo
semestre", ressalta.
No Brasil, as incertezas políticas e econômicas que prevaleceram a partir de 2015,
com o déficit nas contas públicas e o impeachment de Dilma Rousseff, foram
determinantes para balizar as decisões de investimento no período, destacou
Rodrigues, da TTR.
“O ano de 2017 foi marcado por duras propostas de reformas que prometeram colocar
a economia de volta nos trilhos e 2018 foi marcado pela total incerteza sobre o futuro
político do país”, observa o diretor da TTR.
A rígida regulamentação de alguns setores, que restringe a compra por estrangeiros,
também é um limita a entrada de investimentos externos.O ex-presidente Michel
Temer autorizou, no final do ano passado, a injeção de até 100% de capital externo
em companhias aéreas brasileiras. Até então, os estrangeiros só podiam adquirir, no
máximo, 20% do capital da companhia.
Para 2019, a expectativa é que o ingresso de recursos no país seja de neutro para
positivo, na visão do pesquisador do Ibre. "Tem uma agenda positiva de reformas
sinalizada pelo governo e voltada para investimentos, mas a questão é saber quando
ela vai acontecer, qual o tamanho dos projetos e como estará o mercado internacional
quando estes projetos saírem", afirma Ribeiro.

Negociações de acordo Mercosul-UE devem ser retomadas logo, diz comissária
25/01/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 24-01-2019)
Tratado é discutido há mais de 20 anos
A comissária europeia de Comércio, Cecilia Malmström, disse nesta quinta-feira (24)
em Davos que uma nova rodada de negociações do acordo entre Mercosul e União
Europeia (UE) deve acontecer nos próximos seis meses. O tratado é discutido há mais
de 20 anos.
"O governo [Bolsonaro] precisa de um tempo para se coordenar internamente e com
os parceiros de bloco", afirmou ela, depois de se reunir com o chanceler brasileiro,
Ernesto Araújo, único integrante do alto escalão do Executivo que continua na cidade
suíça, em que acontece até sexta (25) o Fórum Econômico Mundial —o presidente e
outros ministros partiram no meio da tarde de quinta.

Sobre a recente imposição, pela UE, de cotas para alguns produtos derivados do aço,
medida que afeta parte das exportações siderúrgicas brasileiras, Malmstöm disse que
as salvaguardas se devem a barreiras fixadas em 2018 pelos EUA para o aço
estrangeiro.
"Estamos tentando achar uma maneira de lidar com isso. Precisamos nos certificar de
que temos mecanismos de proteção prontos se houver uma alta de importações que
cause dumping no mercado. Tentamos fazer isso de uma maneira que respeite fluxos
comerciais tradicionais, não queremos ser protecionistas."
FGV: confiança do comércio cai 0,2 ponto em janeiro ante dezembro
25/01/2019 – Fonte: Tribuna PR
O Índice de Confiança do Comércio (Icom) caiu 0,2 ponto na passagem de dezembro
de 2018 para janeiro de 2019, descendo a 103,8 pontos, informou hoje a Fundação
Getulio Vargas (FGV). Em médias móveis trimestrais, o indicador avançou 3,1 pontos,
a quinta alta consecutiva.
“Após registrar altas expressivas em novembro e dezembro, a confiança do comércio
acomodou no início de janeiro. O resultado ainda acima dos 100 pontos mostra que o
setor ainda se encontra na região de transição para os níveis elevados de confiança.
O resultado de janeiro mostra que os empresários se mantêm otimistas com a
evolução das vendas nos próximos meses, mas ainda com resultados tímidos no
momento atual”, avaliou Rodolpho Tobler, coordenador da Sondagem do Comércio no
Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.
Em janeiro, houve piora na confiança em cinco dos 13 segmentos pesquisados. O
Índice de Situação Atual (ISA-COM) caiu 2,5 pontos em relação a dezembro, para 94,6
pontos, a primeira queda desde maio de 2018. Já o Índice de Expectativas (IECOM)
subiu 2,1 pontos, para 112,9 pontos, o maior nível desde fevereiro de 2011.
A coleta de dados para a edição de janeiro da Sondagem do Comércio foi realizada
entre os dias 1 e 23 do mês e obteve informações de 854 empresas.

Confiança do consumidor sobe 3,6 pontos em janeiro ante dezembro, diz FGV
25/01/2019 – Fonte: Tribuna PR
A confiança do consumidor avançou 3,6 pontos em janeiro de 2019 ante dezembro de
2018, na série com ajuste sazonal, informou há pouco a Fundação Getúlio Vargas
(FGV). O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) subiu a 96,6 pontos, o quarto
aumento consecutivo e o nível mais elevado desde fevereiro de 2014, quando o
indicador estava em 97,3 pontos. Em relação a janeiro do ano passado, o ICC ficou
8,0 pontos maior em janeiro deste ano.
“O ano de 2019 começa com boas notícias sobre a ótica dos consumidores. A
recuperação da confiança nos últimos quatro meses é reflexo de perspectivas mais
otimistas sobre a economia, recuperação financeira das famílias, emprego e inflação.
Aos poucos, os consumidores começam a perceber a melhora do mercado de trabalho,
ajustar seu orçamento doméstico e reduzir o nível de endividamento. A expectativa é
de que o cenário se mantenha favorável para a continuidade dessa recuperação e que
o ICC ultrapasse os 100 pontos ainda no primeiro semestre”, avaliou Viviane Seda
Bittencourt, Coordenadora da Sondagem do Consumidor no Instituto Brasileiro de
Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.
Em janeiro, o Índice de Situação Atual (ISA) subiu 1,2 ponto, para 76,8 pontos, a
terceira alta seguida. Já o Índice de Expectativas (IE) avançou 5,1 pontos, para 110,7
pontos, o maior patamar desde junho de 2012.
O grau de otimismo com a situação financeira das famílias nos próximos meses foi o
que mais contribuiu para o avanço da confiança em janeiro, ao subir 7,4 pontos, para
111,6 pontos. A percepção sobre o momento atual, no entanto, permaneceu estável.
O item que mede a satisfação dos consumidores com a situação econômica no
momento presente subiu 2,4 pontos, para 84,2 pontos. O componente que mede o
otimismo em relação à economia nos próximos meses teve alta de 3,8 pontos.
Houve melhora na confiança em três das quatro faixas de renda pesquisadas. A maior
alta do índice ocorreu entre as famílias com renda mensal até R$ 2.100,00, com
crescimento de 7,1 pontos.
A Sondagem do Consumidor coletou informações de 1.848 domicílios em sete capitais,
com entrevistas entre os dias 2 e 22 de janeiro.
Otimismo se mantém e leva Bolsa a superar 97 mil pontos
25/01/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 24-01-2019)
O otimismo de investidores com as notícias da equipe econômica do governo Bolsonaro
seguiu ecoando no mercado financeiro nesta quinta-feira (24) e levou a Bolsa a
superar pela primeira vez os 97 mil pontos. O dólar também avançou.
O Ibovespa, principal índice acionário do país, avançou 1,15% e fechou a 97.677
pontos. O giro financeiro do pregão foi de R$ 15,4 bilhões. Na semana, a Bolsa subiu
1,6% e acumula ganho superior a 10% no ano.
Dados da B3 mostram ainda que investidores estrangeiros voltaram a aplicar recursos
na Bolsa brasileira. Até o dia 21 de janeiro, eles ingressaram com R$ 1,6 bilhão. No
ano passado, o saldo ficou negativo em R$ 11,5 bilhões, movimento que se acelerou
depois de outubro.

O noticiário de Davos foi fraco nesta quinta, sob o aspecto econômico, mas
investidores abraçaram as notícias da véspera em que o ministro da Economia, Paulo
Guedes, detalhou metas para o governo e plano de privatizações, além de
compromisso com reforma da Previdência.
A quinta foi a vez do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmar que
renovaria as concessões de estradas do estado, o que ajudou a impulsionar os papéis
do setor na Bolsa.
No exterior, não houve tendência única para o mercado acionário. Na Europa, o
presidente do Banco Central europeu, Mario Draghi, alertou para risco de
desaceleração no bloco, afetando os preços das moedas, mas com pouco efeito sobre
as Bolsas.
Nos Estados Unidos, o risco de que os governos americano e chinês não cheguem a
um acordo para por fim à guerra comercial tampouco teve impacto significativo sobre
Wall Street. Ao final do pregão, o S&P 500 operava estável, o Dow Jones tinha leve
queda, enquanto a Nasdaq avançava.
O dólar teve um dia de grande variação nesta quinta e fechou com alta de 0,21%,
cotado a R$ 3,7710. Na mínima, foi cotado a R$ 3,74 e na máxima se reaproximou
dos R$ 3,80.
O dia foi misto para emergentes: de 24 divisas desses países, metade ganhou e a
outra perdeu valor para o dólar.
Para economistas, fim de subsídios pressupõe reformas
25/01/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 24-01-2019)
Estado precisa adotar nova atitude para os incentivos fiscais, mas dentro de
reformulação tributária
Para economistas da área de contas públicas, o Estado precisa adotar uma nova
atitude em relação aos incentivos fiscais, mas dentro de uma ampla reformulação de
regras tributárias, buscando aprimorar o ambiente de negócios.
Uma mudança na forma de abordar a concessão de subsídios no âmbito federal
certamente ajudaria a alterar a dinâmica “de guerra fiscal” entre os estados, diz
Marcos Lisboa, presidente do Insper e colunista da Folha.
A guerra fiscal é a tentativa de um estado de atrair uma empresa de outro estado via
redução de tributos. Mas o ponto principal, diz Lisboa, é tocar uma agenda que inclua
reforma tributária e simplificação das regras para acessar o crédito tributário a que as
empresas têm direito —o que é pleiteado pelas montadoras em São Paulo—, além de
retirada das barreiras não tarifárias ao comércio exterior.

O economista Marcos Lisboa, presidente do Insper e colunista da Folha - Keiny
Andrade/Folhapress
“Aí quem for bom cresce, quem não for quebra. É da vida”, diz ele.
Lisboa reconhece que um sistema tributário cada vez mais caótico faz com que o setor
privado enfrente no Brasil condições mais adversas do que em outros países.

Fabio Klein, especialista em finanças públicas da Tendências Consultoria, diz que,
sobretudo no caso das montadoras, há um histórico de governos estaduais socorrerem
essas empresas, pois o setor tem grande peso na economia e na geração de empregos.
Para Klein, o setor automotivo passa por desafios, como a queda das exportações para
a Argentina, um importante mercado, mas isso não pode ser usado para se ampliar
benefícios fiscais ao setor na atual crise fiscal.
Lisboa diz que o Brasil está entre aqueles que dão a maior proteção à indústria no
comércio exterior do mundo.
A partir de 2008, afirma, o país retomou a agenda de proteger a produção nacional,
com barreiras que emperraram a importação, e programas como o Inovar-Auto, que
impôs mais tributos às empresas dispostas a importar carro no lugar de fabricá-los
aqui.
Governo Bolsonaro ainda precisa mostrar ações reformistas, avaliam
economistas em NY
25/01/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 24-01-2019)
Painel sobre cenário econômico e político para o país mostra otimismo com
caminho traçado, mas dúvidas quanto à execução das medidas
Depois de uma plataforma de campanha que conquistou a opinião pública e agradou
ao mercado, com seu aceno ao liberalismo econômico, o governo de Jair Bolsonaro
(PSL) precisa passar para as ações e começar a entregar algumas medidas aguardadas
pelos investidores, como a reforma da Previdência.
Esse diagnóstico foi desenhado por especialistas que participaram nesta quinta-feira
(24), em Nova York, de um evento da Câmara de Comércio Brasil-EUA sobre cenário
político e econômico para o Brasil.
O discurso de otimismo se mantém, assim como o alerta de que, para que o país
retome o crescimento econômico, será necessário adotar medidas impopulares logo
neste primeiro ano e contar com o apoio da opinião pública, um dos grandes pilares
de sustentação do novo governo.
E um certo ceticismo de que isso esteja sendo colocado em prática. É o que expressou
Zeina Latif, economista-chefe da XP Investimentos, nos cerca de dez minutos durante
os quais falou.
“Fazer algo no primeiro ano é crucial, porque tem capital político. Se o governo fizer
algo bom, poderíamos ter outras reformas. Mas, até agora, eu não vejo esses
elementos”, afirmou.
Outra preocupação de Latif é quanto ao comprometimento de Bolsonaro com as
mudanças que devem ser feitas para devolver a sustentabilidade fiscal ao país.
"Eu vi um ministro da Economia [Paulo Guedes] reformista, mas eu não vi um
presidente reformista. O foco da campanha infelizmente foi apenas segurança,
corrupção e valores morais”, afirma.
“Paulo Guedes eu estou convencida de que ele é reformista, ele sabe fazer o trabalho
dele. Mas eu não sei sobre a convicção do presidente. Eu sei que ele entende que
precisa de reformas, mas eu não sei quanto”, complementou.

“Eu gostaria de ver sinais mais fortes de que ele está realmente comprometido com
as reformas. Gostaria de ver o presidente usando o Twitter para dizer que a reforma
da previdência é necessária.”
Latif avalia que há a possibilidade de um bom cenário econômico para o Brasil. “Não
é um cenário negativo, mas ainda vamos ter volatilidade e o Brasil com crescimento
econômico menor que o mundo.”
Lisa Schineller, diretora gerente para América Latina da S&P Global Ratings, também
vê dificuldades para executar as medidas econômicas anunciadas pelo governo. A nota
de crédito do país na agência, BB-, com perspectiva estável, evidencia as
complexidades na economia, na política e no lado fiscal, ressalta.
“Quando nós olhamos para o fiscal e as dinâmicas de crescimento, esses são os lados
negativos, que não são fáceis de consertar rapidamente por causa do
comprometimento político que será necessário ao longo dos anos”, afirmou.
A sinalização das intenções, do ponto de vista econômico, é positiva, acrescentou. “A
agenda é uma continuação da agenda de Temer em muitas maneiras, com nuances
diferentes, mas o trabalho forte está lá. Mas as dificuldades estão na execução. As
promessas não vão elevar o rating.”
Schineller vê muito trabalho do lado do governo para aprovar as propostas que buscam
diminuir o déficit primário do país. Segundo ela, o plano de privatizações deveria seguir
em frente, mas “não é substituto para a correção fiscal estrutural que tem que ser
feita.”
“Do nosso ponto de vista, o presidente Bolsonaro não foi eleito por sua agenda
neoliberal, ele foi eleito por causa da corrupção, do crime, questões de segurança e
do sentimento anti-PT. Ele veio com uma equipe econômica pragmática, mas não foi
por isso que ele foi eleito. Então como você transpõe isso?”, questiona.
O sucesso do presidente em implementar sua plataforma está diretamente ligado ao
apoio que receberá no Congresso, avalia Christopher Garman, diretor-gerente para as
Américas do grupo Eurasia.
“Vai ser um ambiente de opinião pública difícil de navegar”, diz. “Sobre a relação com
o Congresso, temos um presidente que montou um gabinete e entregou a promessa
de campanha de nomear sem barganhar nomes com o congresso em troca de apoio
político.”
Para ele, que não está preocupado com a composição da administração, o governo
deveria tentar votar rapidamente sua agenda econômica, “antes de a lua de mel
acabar.”
“Nossa visão é que a reforma da Previdência será aprovada na Câmara dos Deputados
na primeira metade do ano”, disse.
“As notícias não tão boas são que os riscos de essa administração estagnar e
decepcionar não são pequenos. Nós colocamos uma probabilidade de 30% de não
aprovar uma mudança constitucional para a reforma da Previdência neste ano”,
afirmou.
E isso tem a ver com uma dependência do sentimento da população. “Essa
administração, mais do que qualquer outra administração anterior que eu possa
lembrar, depende da opinião pública mais do que qualquer outra.”
Para ele, será um ambiente difícil de navegar. Outra dificuldade que o governo pode
enfrentar é a decisão de nomear o gabinete sem barganhar apoio com líderes de
partidos, ressaltou.

“A estratégia do governo é comprar o baixo clero barato. Eles estão indo partido a
partido dizer que os parlamentares têm acesso ao ministério e podem negociar suas
demandas. Eles querem cortar os intermediários, e isso não vai cair bem com esses
líderes de partido no Congresso”, afirmou.
“Ninguém diz isso publicamente, mas estamos ouvindo que temos os braços cruzados
nas bancadas, vamos ver. E a margem para a reforma da Previdência é muito estreita.”
Bolsonaro: ‘Se reforma da Previdência não passar, vai causar colapso
econômico’
25/01/2019 – Fonte: Tribuna PR
O presidente Jair Bolsonaro admitiu em entrevista ao Washington Post que a reforma
da Previdência é impopular, mas que “não temos alternativas” a não ser aprová-la no
Congresso. “Se não passar, vai causar um colapso econômico”, comentou.
Questionado sobre sua opinião em relação ao presidente dos Estados Unidos, Donald
Trump, Bolsonaro afirmou que admira e sempre admirou o país e que simpatiza com
o norte-americano “porque ele quer tornar a América grande novamente”.
“Até o momento, fiz cinco ou seis reuniões com autoridades importantes dos Estados
Unidos, incluindo (o conselheiro de segurança nacional) John Bolton. Tenho planos de
visitar os EUA em março”, disse.
Governo começa a mapear estatais para privatização
25/01/2019 – Fonte: Tribuna PR
O governo Jair Bolsonaro tenta fechar a conta das concessões e outorgas previstas
para este ano, com a ambição de atingir os US$ 20 bilhões (cerca de R$ 75,3 bilhões)
prometidos pelo ministro Paulo Guedes.
Para acelerar esse plano, o Ministério da Economia pediu às agências reguladoras
informações sobre projeções de receitas de concessões para este ano nas áreas de
petróleo, mineração e energia. Já o Programa de Parceria de Investimentos (PPI)
enviará aos ministérios que possuem estatais os planos que incluem privatização,
liquidação e extinção.
A tarefa, no entanto, não será nada fácil. Desde maio de 2016, a União arrecadou R$
46,4 bilhões em bônus de outorga (pagamento pelo direito de explorar um bem
público) em concessões e privatizações de estatais, segundo dados do PPI. Em 30
meses, o governo Michel Temer concluiu 124 projetos nas áreas de energia, rodovias,
aeroportos, portos, óleo e gás.
A área de petróleo foi a que mais trouxe recursos para o governo, com R$ 28 bilhões.
Para os primeiros 100 dias de governo, a previsão é que os leilões na área de ferrovias,
aeroportos e portos arrecadem R$ 2,3 bilhões em outorga.
O sócio gestor da Inter B.Consultoria, Claudio Frischtak, avalia que a previsão de
Guedes é muito otimista e provavelmente está relacionada à promessa do ministro de
zerar o rombo nas contas públicas – está previsto um déficit de R$ 159 bilhões este
ano.
“Eu ficaria surpreso se essa previsão se confirmasse e gostaria de ser surpreendido.
Mas sabemos que o processo de concessões e privatizações é demorado”, afirmou.
“Temos uma gama de estatais para privatizar, mas poucas são significativas sob o
ponto de vista de geração de recursos para o Tesouro. O objetivo principal, aliás, não
deve ser arrecadar, mas sim uma gestão melhor e sem captura política.”

Estatais
O governo conta hoje com 135 estatais, das quais 117 do setor produtivo e 18 na área
financeira. Entre as principais estão Banco do Brasil, Caixa, BNDES, Correios,
Petrobras e Eletrobrás.
A venda de subsidiárias dessas empresas, no entanto, gera recursos para a respectiva
holding, e não para a União. O impacto para o Tesouro Nacional só ocorreria por
intermédio da arrecadação de impostos ou por dividendos.
Possuem estatais sob sua supervisão e devem receber ofícios do secretário especial
do PPI, Adalberto Vasconcelos, os ministérios de Minas e Energia, Economia,
Infraestrutura, Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Agricultura, Defesa,
Saúde, Educação e Desenvolvimento Regional, além da própria Presidência da
República.
A decisão final a respeito do futuro dessas empresas passa pelos ministérios setoriais,
que podem fazer sugestões e alterações nos planos do PPI.
Uma barreira aos planos do governo é a situação econômico-financeira das empresas
candidatas à privatização. Desde 2016, a União conseguiu privatizar sete
distribuidoras de energia que pertenciam à Eletrobrás. Porém, a única que rendeu
bônus para a União foi a Celg, de R$ 2,2 bilhões.
Peritos veem ‘retrocesso’ em proposta do BC sobre fiscalização de políticos
25/01/2019 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 24-01-2019)
A Associação dos Peritos Criminais Federais (APCF) afirmou nesta quinta-feira, 24, ver
com “preocupação” a proposta do Banco Central (BC) que altera os critérios para
monitoramento de transações suspeitas de Pessoas Politicamente Expostas (PPE), o
que abrange políticos e seus familiares. A medida, afirma a entidade, representará um
“retrocesso” caso seja adotada.
A proposta, que ainda está em consulta pública, foi revelada pelo jornal Folha de
S.Paulo nesta quinta e, segundo a reportagem, traz regras menos rígidas para controle
de transações feitas por parentes de políticos. Em nota, o BC negou que a ideia seja
afrouxar o controle, mas sim tornar os critérios mais rígidos, abrangentes e eficientes.
Para a APCF, porém, “a possibilidade de retirar os parentes de políticos e de outras
pessoas politicamente expostas da lista de contas que devem ser monitoradas é um
retrocesso”. “Isso porque é muito frequente o uso dessas pessoas para dissimular a
identidade do real beneficiário das irregularidades ou crimes.”
Regras
Pelas regras em vigor desde 2009, parentes de pessoas consideradas politicamente
expostas, entre elas os políticos, são alvo de uma vigilância mais rigorosa dos bancos,
com o objetivo de monitorar e coibir eventual lavagem de dinheiro com origem em
desvio de recursos do Estado.
Pela proposta do BC, que ficará em consulta pública até março, as instituições
financeiras mudariam os critérios, reportando ao Conselho de Controle de Atividades
Financeiras (Coaf) todas as operações suspeitas, independentemente de ser ou não
politicamente exposta.
“Em outras palavras, as análises não deverão se ater apenas a determinados valores
ou pessoas. As instituições terão que monitorar e analisar todas as transações
financeiras, independentemente de valor ou do tipo de pessoa, e reportar tudo o que
for suspeito”, afirma o BC.

O BC afirma que, em função disso, “não haveria mais sentido em sinalizar um limite
de valor para comunicação, mas, sim, deixar claro que operações suspeitas de
qualquer valor devem ser comunicadas, o que amplia o escopo de comunicações
relevantes”.
Atualmente, transações acima de R$ 10 mil devem ser obrigatoriamente notificadas
ao Coaf. A proposta do BC é elevar esse limite para R$ 50 mil.
Para a associação de peritos, esse ponto da proposta é positivo. “Outras propostas
colocadas em consulta são positivas, como elevar o valor a partir do qual os bancos
devem informar as transações ao Coaf. Isso deve resultar em maior foco sobre as
transações suspeitas, dar mais celeridade às análises e aumentar a eficiência do
combate à lavagem de dinheiro, desde que os mecanismos de controle financeiro
sejam fortalecidos”, afirma a nota, assinada presidente da APCF, Marcos Camargo.
O BC informou ainda que, depois da consulta pública, que termina em 18 de março,
estima a publicação da norma no decorrer de 2019, com vistas a entrar em vigor em
2020.
Problemas fiscais no Brasil não são fáceis de corrigir em poucos anos, diz
S&P
25/01/2019 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 24-01-2019)
A diretora-executiva para rating soberano da S&P Global Ratings, Lisa Schineller,
afirmou que os problemas fiscais no Brasil não são fáceis de corrigir em poucos anos,
pois existem desde antes de 1998, quando a agência começou a analisar a economia
do País.
“São questões complexas que avançaram ao longo do tempo e acumulam dificuldades
para serem resolvidas. Por exemplo, como enfrentar a desoneração de impostos para
segmentos de empresas?”, destacou. “Temos uma avaliação de que as mudanças
ocorrerão de uma forma mais devagar do que outros estimam.”
Segundo Lisa, “depende do Brasil o momento em que o País voltará ao grau de
investimento”, especialmente com a implementação de reformas para gerar uma
dinâmica sustentável para as contas públicas.
“O Uruguai levou dez anos para voltar ao grau de investimento. Alguns outros países
nem retornaram a esta condição”, disse ela. “A privatização deve avançar, mas será
uma contribuição em única vez e não é substituto para reformas estruturais”, disse.
O rating do Brasil perante a S&P é BB-, com perspectiva estável.
Lisa Schineller fez os comentários em evento promovido pela Brazilian American
Chamber of Commerce em Nova York.
Símbolo do alcance da globalização, reinado de Ghosn na Renault chega ao
fim
25/01/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 24-01-2019)
Executivo rompeu barreiras que antes mantinham as montadoras atracadas
nos países de origem
A renúncia de Carlos Ghosn como presidente-executivo e do conselho da Renault
representa o final de uma carreira que durou décadas e fez dele um símbolo do alcance
da globalização, e de seus percalços.

Nesta quinta-feira (24), o conselho da Renault apontou Jean-Dominique Senard,
presidente-executivo da Michelin, para suceder Ghosn na presidência do conselho da
montadora e promoveu Thierry Bolloré, seu presidente-executivo-assistente, para a
presidência-executiva.
A decisão surgiu depois que o ministro das Finanças da França anunciou que Ghosn
havia renunciado aos seus cargos, da cela de prisão japonesa em que está confinado
desde novembro.
Ghosn foi acusado pelos procuradores públicos japoneses de declarar remuneração
inferior à recebida, nos relatórios financeiros da Nissan, por oito anos, e de ordenar
que a Nissan fizesse um pagamento à companhia de um amigo saudita que o ajudou
quanto a um problema de finanças pessoal. Ele nega qualquer delito.
Durante seu mandato no comando da Renault e de sua parceira de aliança, a Nissan,
Ghosn rompeu barreiras culturais e operacionais que antes mantinham as montadoras
de automóveis atracadas em seus países de origem —um feito que muita gente
considerava impossível, na época.
Ao decifrar esse código, ele se tornou exemplo para os executivos automotivos e
passou a personificar a globalização, viajando em jatos executivos de continente a
continente e ditando metas cada vez mais ambiciosas.
Ghosn é visto por muitos como o salvador da Nissan, mas no mundo empresarial
francês, onde sua carreira começou, ele era encarado de modo menos lisonjeiro.
Nos corredores do governo e nas cidades fabris que pontuam o cenário rural da França,
a ascensão de Ghosn veio a ser vista como sinal dos excessos da globalização.
Ele recebia pagamentos vultosos, pelos padrões franceses, ainda que alinhados aos
de muitas empresas multinacionais. Mantinha um foco inflexível em extrair cortes de
custos da aliança entre a Renault, a Nissan e a Mitsubishi Motors. E suas viagens
constantes significavam que ele dedicava menos tempo a conhecer os operários nas
fábricas francesas da montadora.
“Administrar um império tão vasto era um trabalho impossível”, disse Louis
Schweitzer, que foi presidente-executivo da Renault por muito tempo e contratou
Ghosn em 1996.

O executivo, detido em novembro, diz que sua remuneração era justificada pelo seu
desempenho. Seus defensores afirmam que sua personalidade avantajada e sua
disposição de trabalhar o dia inteiro eram a cola que mantinha a aliança entre a
Renault e a Nissan e Mitsubishi.
“Se você passa seu tempo não falando sobre os benefícios da globalização e em lugar
disso se concentrando em alguns dos excessos”, disse Ghosn ao The Wall Street
Journal em uma entrevista em 2017, “termina em uma situação na qual as pessoas
ficam sem entender.”

A Renault é uma empresa muito diferente do que era quando de sua contratação, 23
anos atrás. Mais internacional e mais lucrativa, ela é a peça central de uma aliança de
alcance mundial que produziu mais de 10 milhões de veículos em 2017, ainda que a
montadora francesa não venda veículos nos Estados Unidos.
A Renault detém 43% da Nissan, bem como o poder de indicar alguns dos membros
do conselho da montadora japonesa, que, por sua vez, detém 15% das ações da
Renault, sem direito a voto.
A saída de Ghosn exacerbou as tensões, e representantes da Nissan estão exigindo
uma mudança no balanço de poder dentro da aliança.
Ghosn começou na Renault em 1996, quando a companhia estava a ponto de reportar
o maior prejuízo de sua história. Foram seus cortes de custos que ajudaram a Renault
a sair do vermelho e acumular as reservas de caixa que usou para cobrir um
investimento de US$ 5 bilhões na Nissan em 1999.
Schweitzer enviou Ghosn ao Japão, onde seu trabalho na recuperação da montadora
japonesa adquiriu proporções lendárias no setor e lhe valeu a Legião da Honra, uma
das maiores comendas francesas, em 2002. Ele logo se tornou conhecido por um estilo
de gestão no qual resultados eram o mais importante, e especialmente por sua
disposição de revelar metas de lucro e vendas ao mercado —e cumpri-las.
Ghosn estava no auge quando voltou à Renault, em 2005, como presidente-executivo.
A montadora precisava de reestruturação, mas não enfrentava dificuldades financeiras
tão graves quanto a Nissan havia enfrentado. Isso tornou a empresa mais resistente
a mudanças, e tanto o governo francês quanto os sindicatos se opuseram a cortes de
pessoal.
Mesmo assim ele começou a promover cortes de custos, lançando muitos modelos
novos e elevando a proporção de vendas da empresa fora da Europa
significativamente, e tudo isso sem demissões.
Ghosn tentou acrescentar a General Motors à aliança Renault-Nissan, mas as
negociações com a companhia americana fracassaram.
Quando a crise financeira de 2008 começou, ele postergou a construção de fábricas
na Índia e abandonou os planos de construir carros maiores e com margens de lucro
superiores. As sinergias com a Nissan, no entanto, permitiram que a Renault
sobrevivesse aos anos de desaceleração econômica que se seguiriam na Europa, o que
valeu elogios a Ghosn dentro da empresa.
Embora o executivo fosse celebrado no Japão por ter salvado a Nissan, a elite dos
negócios francesa, muito excludente, o encarava com suspeita.
“Na França ele não tem o status que tem no Japão”, disse Christophe Sirugue, exministro francês da Indústria. “Ele era visto como um excelente presidente-executivo,
mas as pessoas não sabiam por quê.”
Também havia frustração por Ghosn passar tanto tempo longe, comandando a Nissan.
As companhias operam em fusos horários com oito horas de diferença, e a uma
distância de cerca de 10 mil quilômetros. Ghosn carregava duas pastas, uma para
cada empresa, e mantinha agendas e documentação separadas. Também recebia
remunerações separadas.
Em 2011, ele foi forçado a se desculpar com três executivos importantes que a Renault
demitiu, por tê-los acusado falsamente de vender segredos associados ao programa
de carros elétricos da companhia.

O episódio erodiu sua credibilidade e despertou questões sobre se era possível que
uma só pessoa dirigisse as duas gigantes.
Mais recentemente, Ghosn entrou em choque com o governo francês. Em 2015, a
participação do governo na montadora cresceu a quase 20%, ante os 15% originais,
o que fazia do Estado o maior acionista. A manobra permitiu que o governo aplicasse
uma lei recentemente aprovada que dobrava os direitos de voto do Estado e dos
demais investidores de longo prazo.
Para atenuar as preocupações dos japoneses com a influência francesa, Ghosn
negociou para que a Nissan conquistasse o direito de elevar sua participação na
Renault caso a montadora francesa interfira demais em seus negócios.
A concessão irritou a Renault. “A Renault, na prática, perdeu parte de sua capacidade
de ação na Nissan”, disse um antigo executivo da Renault.
Pressionando a preparar um plano de sucessão, Ghosn apontou um vice na Renault
no ano passado e se afastou um pouco dos negócios cotidianos, para se concentrar na
estratégia e na aliança com a Nissan. Também negociou o acréscimo da Mitsubishi à
aliança, em 2016.
“Quando duas empresas têm um só líder, não se pode impedir que as pessoas digam
que ele favorece uma ou a outra”, disse um executivo que trabalhou em estreito
contato com Ghosn nas duas empresas. “Mas ele não dava importância às queixas e
fazia seu trabalho.”
Executivos da Renault e da Michelin assumem lugar de Ghosn na montadora
25/01/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 24-01-2019)
Carlos Ghosn está preso no Japão desde novembro do ano passado
O presidente da Michelin, Jean-Dominique Senard, foi eleito nesta quinta-feira (24)
presidente do conselho de administração da Renault, enquanto Thierry Bolloré, que já
estava à frente da montadora francesa desde que Carlos Ghosn foi preso, foi nomeado
presidente-executivo.
Os dois cargos eram acumulados por Ghosn, que dirigia a Renault desde 2005 e
está preso no Japão desde 19 de novembro do ano passado. Carlos Ghosn pediu
demissão da presidência na quarta-feira (23) à noite.
"É importante hoje encontrar serenidade após os eventos particularmente
extraordinários que acabamos de viver", declarou Senard depois da reunião do
conselho administrativo em Boulogne-Billancourt, perto de Paris.
O conselho insistiu, na prioridade que o novo presidente deve dar à aliança com Nissan
e Mitsubishi, que se encontra numa situação delicada desde a prisão de Ghosn, que
também liderava o grupo.
"O conselho deseja supervisionar ativamente o funcionamento da aliança e decide
confiar a seu presidente a plena responsabilidade por conduzir a Aliança em nome da
Renault, em colaboração com o diretor geral".
"Senard será o principal representante da Renault nos órgãos diretivos da Aliança",
acrescentou.
O ministro da Economia da França, Bruno Le Maire, elogiou as nomeações. "Uma
nova página da história da Renault começa a ser escrita. Desejo sucesso a JeanDominique Senard e Thierry Bolloré. A aliança Renault-Nissan deve continuar como

número um mundial e continuar a ser motivo de orgulho de seus funcionários",
escreveu em uma publicação no Twitter.
"A aliança Renault-Nissan precisa de uma governança sólida e estável para superar os
desafios", acrescentou.
Ele também frisou que o estado francês será "extremamente vigilante" quanto ao
processo de saída de Ghosn.
O ex-executivo é alvo de três acusações, por suposta quebra de confiança e ter omitido
das autoridades da Bolsa quase 5 bilhões de ienes (US$ 44 milhões) de seus
rendimentos entre 2010 e 2015.
A Nissan também faz outras acusações, como a compra de residências de luxo em
Beirute, Rio ou Paris, doações a universidades no Líbano ou o suposto emprego
fantasma de sua irmã no Brasil, tudo pago pela montadora japonesa.
O julgamento, que pode levar Ghosn a uma condenação de 15 anos de prisão, ainda
vai demorar meses.

ALIANÇA
Senard tem o importante apoio do governo francês, uma vez que o estado é o primeiro
acionista da Renault, com 15% do capital e cerca de 22% dos direitos de voto.
Já Thierry Bolloré, que ocupa o cargo de diretor geral interino desde o final de
novembro, representa a continuidade dentro do grupo, ao qual se juntou em 2012.
Ele conhece bem o mercado asiático, em particular o japonês, uma vantagem neste
momento em que a futura relação entre a Nissan e a Renault é permeada de dúvidas.
Embora o presidente-executivo da Nissan, Hiroto Saikawa, insista que a aliança entre
Renault e Nissan, construída por Carlos Ghosn, não está "absolutamente em perigo",
as dúvidas são grandes.
Quem, por exemplo, vai presidir a aliança, número um mundial do setor em 2017,
com 10,6 milhões de veículos vendidos, incluindo 3,76 milhões para Renault e 5,81
milhões para a Nissan? A sucessão parece um quebra-cabeça, mesmo que o estatuto
diga que o presidente-executivo da entidade deva ser nomeado pela Renault,
enquanto a Nissan escolhe o vice-presidente.
A Renault detém 43% da Nissan, que por sua vez detém 15% da Renault (sem direito
a voto) e 34% da Mitsubishi. Mas a Nissan pesa quase o dobro da Renault no mercado
de ações e a situação gera ressentimento no Japão.
Primeiro sinal de distensão entre os dois grupos, a Nissan anunciou nesta quinta-feira
a realização de uma assembleia geral extraordinária em meados de abril para ratificar
a demissão de Ghosn e nomear um novo líder, uma demanda da Renault que o aliado
japonês evitava até agora.

Uma revisão da aliança, da qual Carlos Ghosn era a pedra angular, poderia significar
uma perda de influência da Renault.
No domingo passado, Bruno Le Maire negou veementemente informações da imprensa
japonesa de que representantes do Estado francês teriam pedido uma fusão entre a
Renault e a Nissan. Um cenário que "não está na mesa".
Carlos Ghosn lega uma empresa com boa saúde financeira, depois de ter aumentado
o volume de vendas globais em mais de 50%, para quase 4 milhões de veículos
(excluindo Nissan e Mitsubishi).
Protótipo de carro voador da Boeing faz seu primeiro voo de teste
25/01/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 24-01-2019)
Veículo foi concebido para realizar voos completamente autônomos
A Boeing informou nesta quarta-feira (23) que seu protótipo de "carro voador"
completou com sucesso seu primeiro voo de teste, no âmbito de seu projeto para
desenvolver táxis aéreos autônomos.
O veículo foi concebido para realizar voos completamente autônomos, desde a
decolagem até a aterrissagem, de até 80 km. Mede nove metros de comprimento e
8,5 de largura, conta com sistemas de propulsão e de hélices para planar e se move
como um helicóptero.

Carro voador da Boeing faz pouso - Boeing
A companhia indicou que o voo de teste foi realizado na terça-feira nos arredores de
Washington.
A Boeing, assim como outras companhias como Uber e uma startup apoiada pelo
fundador da Google, Larry Page, está desenvolvendo veículos que possam ser usados
para transporte aéreo com navegação autônoma.
Continuarão sendo feitos testes "para potencializar a segurança e confiança do
transporte aéreo autônomo sob demanda", indicou a companhia. "Em um ano
avançamos de um projeto conceitual para um protótipo voador", afirmou o chefe de
tecnologia da Boeing, Greg Hyslop.
"É assim que a revolução se parece, e é por causa da autonomia", disse John Langford,
presidente e diretor executivo da Aurora, subsidiária da Boeing encarregada do
projeto. "A autonomia certificável vai tornar possível a mobilidade aérea urbana
silenciosa, limpa e segura".
Toyota convoca 380 mil veículos no Brasil para recall envolvendo airbag
25/01/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 24-01-2019)
A Toyota anunciou nesta quinta-feira (24) um novo recall no Brasil
envolvendo os airbags
defeituosos
da
Takata.
O
chamamento
engloba 379.689 veículos Hilux, SW4, Corolla, Fielder e Etios (hatch e sedã),
fabricados entre 2002 e 2017, dependendo do modelo.

Por problemas no deflagrador (sistema que faz as bolsas inflarem), em caso de
acidente, os airbags podem liberar pedaços metálicos e ferir ocupantes no
carro. Segundo a Toyota, a exposição do veículo ao calor intenso, grandes variações
de temperatura ou alta umidade do ar podem potencializar a degradação do sistema
do deflagrador.
O defeito pode gerar danos materiais e lesões físicas graves ou até mesmo fatais ao
motorista, ao passageiro e aos demais ocupantes do veículo no caso de colisão frontal.
A Toyota vai substituir, a partir da próxima segunda-feira (28), o deflagrador da bolsa
do airbag do lado do motorista e/ou passageiro dos veículos listados. O tempo de
reparo na concessionária é estimado entre 1h30 e 5 horas.
Os proprietários deverão entrar em contato com a rede de concessionárias autorizadas
Toyota, para agendamento prévio. A relação de concessionárias para atendimento
está disponível no site www.toyota.com.br.
‘Nunca se vai conseguir’ uma tabela justa de frete, diz ministra da Agricultura
25/01/2019 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 24-01-2019)
A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que “nunca se vai conseguir” uma
tabela justa de frete. P
or isso ainda não há a tal “tabela justa”, comentou a titular da Pasta, durante evento
em Londrina, no Paraná. A declaração foi divulgada no período da tarde desta quintafeira, 24, na conta do Twitter do Ministério da Agricultura.
Ela declarou ainda que a iniciativa privada não precisa da tabela do frete, ou num
cenário de livre mercado, como o brasileiro.
“Não é o instrumento melhor (o tabelamento do frete)”, disse. “E a negociação (sobre
o tabelamento) continua no governo.”
Ford diz que Brexit sem acordo custará à empresa US$800 mi este ano
25/01/2019 – Fonte: Reuters (publicado em 24-01-2019)
A Ford enfrenta uma conta de 800 milhões de dólares se a Inglaterra deixar a União
Europeia sem um acordo, afirmou a rede de televisão Sky News citando cálculos da
montadora de veículos norte-americana.
A conta inclui tarifas da Organização Mundial de Comércio (OMC) e impacto da
desvalorização da libra.
Montadoras de veículos e outras indústrias, incluindo a Airbus, alertaram que um
Brexit sem acordo poderá criar, além de tarifas mais altas, interrupção de correntes
de fornecedores e desemprego.
A Inglaterra vai deixar a UE em 64 dias e a premiê britânica, Theresa May, não
conseguiu apoio para sua proposta de acordo e companhias estão cada vez mais
preocupadas sobre uma saída desorganizada do país do bloco.
A Ford tem duas fábricas de motores na Inglaterra, seu terceiro maior mercado, e o
país recebe um a cada três carros produzidos pela fábrica da companhia em Colônia,
na Alemanha.

Bosch incorpora negócios da fabricante de motores elétricos EM-motive
25/01/2019 – Fonte: Automotive Business (publicado em 24-01-2019)
Até então, controle da empresa era compartilhado com a Daimler
A Bosch investiu para assumir controle total da EM-motive, que produz motores
elétricos e desde 2011 tinha o comando compartilhado entre a fabricante de
componentes e tecnologia e a Daimler como uma estratégia das duas marcas para
evoluir rápido no segmento, mas dividindo os custos.
Segundo Stefan Hartung, membro do conselho de administração da Bosch com
responsabilidade pela divisão de soluções de mobilidade, comprar a outra metade da
empresa foi um passo lógico dentro do plano de tornar a sistemista líder no mercado
de eletromobilidade, estabelecendo presença mais ampla.
Em comunicado, a organização esclarece que a mudança no controle não terá efeito
imediato na estrutura da EM-motive, apenas vai integrar os negócios da empresa à
Bosch. A companhia já fabricou mais de 450 mil motores, que foram fornecidos a
empresas como Daimler, Porsche, Fiat, Volvo e Peugeot.
O valor da compra das ações não foi revelado e a negociação ainda precisa ser
aprovada por órgãos regulatórios.
Vendas globais chegaram a 95,6 milhões de carros em 2018
25/01/2019 – Fonte: Automotive Business (publicado em 24-01-2019)

As vendas globais de carros de passeio ficaram estáveis em 2018, com crescimento
singelo de 0,2%, para 95,6 milhões de veículos. Os dados são da
Focus2MoveFocus2Move. A consultoria aponta que a tendência positiva consolida a
expansão dos últimos anos.
A primeira metade do ano, aponta a empresa, apresentou crescimento robusto e
fortaleceu projeções que indicavam um mercado mundial com recorde histórico de 100
milhões de carros. O segundo semestre, no entanto, frustrou as expectativas, com
contrações em regiões importantes para o segmento, como Europa e Estados Unidos.
MAIORES MONTADORAS
As cinco primeiras posições do ranking de montadoras que mais venderam veículos
foram mantidas em 2018. O Grupo Volkswagen foi líder com 10,8 milhões de carros
emplacados globalmente de todas as suas marcas. Com isso a organização alemã
garantiu participação de 11,4% no mercado global.
A Toyota aparece logo atrás, na vice-liderança, com 10,5 milhões de unidades
entregues aos consumidores e fatia um pouco menor de market share, de 11,1%. Em
seguida, na terceira colocação em vendas está a Aliança Renault-Nissan, que parece
ter fechado o ano sem sentir nas vendas o impacto da prisão de seu maior executivo
global, Carlos Ghosn. O conglomerado vendeu 10,3 milhões de veículos.
Na quarta posição aparece a General Motors. Apesar de ter se sustentado entre as
maiores montadoras, a companhia teve leve contração em seus negócios ao longo de
2018, de 2% para 8,7 milhões de unidades. Em quinto lugar no ranking aparece o

grupo coreano Hyundai-Kia, com 7,5 milhões de carros negociados e o maior
crescimento entre as cinco maiores fabricantes, de 3,2%.
Nas posições mais distantes do ranking de vendas, a empresa que mais cresceu em
2018 foi a chinesa Saic. Apesar de ter ficado na 20ª posição entre as que mais vendem,
a montadora ampliou suas entregas em 36% sobre o ano passado, se aproximando
cada vez mais de emplacar 1 milhão de unidades em todo o mundo.

