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PALESTRA E CLÍNICA TECNOLÓGICA SOBRE “MEIOAMBIENTE”



CURSO: FUNDAMENTOS DA INDÚSTRIA 4.0 - “CASOS PRÁTICOS”



4ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL VAI MUDAR A REALIDADE DAS EMPRESAS



“NÓS ESTAMOS DE PORTAS ABERTAS PARA DIALOGAR COM O SETOR PRIVADO”



ARTIGO: POR UMA ABERTURA COMERCIAL INTELIGENTE



DEMANDA DAS EMPRESAS POR CRÉDITO RECUA 3,5% EM 2018, DIZ SERASA
EXPERIAN



SOFTWARES AUXILIAM PEQUENOS EMPRESÁRIOS A GERIR CONTAS



PARANÁ VAI INCENTIVAR NEGÓCIOS DE EMPREENDEDORAS



REFORMA DA PREVIDÊNCIA PODE MUDAR O CENÁRIO



PAULO GUEDES DESIDRATA A REFORMA PARA ESTADOS APÓS BRIGA NA EQUIPE



ARTIGO: A PREVIDÊNCIA DE FHC E A DE BOLSONARO



NEM REFORMA DA PREVIDÊNCIA DÁ FÔLEGO À RETOMADA EM 2019



PONTOS SÃO OPÇÃO PARA QUEM TRABALHA DESDE CEDO



CNC DEFENDE CARTEIRA COM MENOS DIREITOS



GESTÃO DE ESTOQUE SUBSTITUI OLHÔMETRO E AJUDA A ENFRENTAR OSCILAÇÃO DE
VENDAS



MÚSICA INSTRUMENTAL É TRILHA PERFEITA PARA MANTER CONCENTRAÇÃO NO
TRABALHO



QUATRO EM CADA DEZ TRABALHADORES VENDEM VALE-REFEIÇÃO



"REFORMA DA PREVIDÊNCIA PODE MUDAR O CENÁRIO", DIZ SÓCIO E GESTOR DA
GARDE



ECONOMIA PERDE RITMO E DEVE TER DESEMPENHO FRACO NESTE ANO, DIZEM
ANALISTAS



ECONOMISTAS PIORAM PREVISÃO PARA PIB NESTE ANO E MELHORAM PERSPECTIVA
PARA



2020

VENDAS NO COMÉRCIO SOBEM 1% EM JANEIRO APÓS QUEDA EM DEZEMBRO, DIZ
BOA VISTA



IPC-S DA 2ª QUADRISSEMANA DE FEVEREIRO SOBE 0,34%, REVELA FGV (0,53
NA PRIMEIRA)



DÓLAR AVANÇA ANTE REAL COM MERCADO OBSERVANDO CRISE ENVOLVENDO
BEBIANNO



IPCA PARA 2019 PERMANECE EM 3,87% E PARA 2020 SEGUE EM 4,00%,
APONTA



FOCUS

TARIFA TÉCNICA DO ÔNIBUS SOBE PARA R$ 4,79, APÓS FIM DA ISENÇÃO DO ICMS
PARA O DIESEL



MONTADORAS SE PREPARAM PARA SOBRETAXAS DE ATÉ 25% SOBRE IMPORTADOS
NOS

EUA



FUTURO DA TESLA E DO CARRO ELÉTRICO PASSA PELA CHINA



‘SEM INVESTIMENTO SERÁ DIFÍCIL CONTINUAR’, DIZ PRESIDENTE DA GM



DESCUBRA O QUE É MELHOR PARA SUA EMPRESA: FROTA PRÓPRIA OU TERCEIRIZADA



TOYOTA QUER SUV NO BRASIL, MAS PRECISA AMPLIAR CAPACIDADE



ANFAVEA APONTA PROBLEMAS COM AUMENTO DO BIODIESEL NA MISTURA DO
DIESEL



GOVERNO ESTÁ REVENDO ROTA 2030, MAS NÃO HÁ PROPOSTA ALTERNATIVA, DIZ
SECRETÁRIO



A MONTADORA QUE CONTINUAR VENDENDO CARROS E NÃO MILHAGEM VAI
QUEBRAR, DIZ FUNDADOR DO



WAZE

ETANOL CAI EM 17 ESTADOS E NO DF, DIZ ANP; PREÇO MÉDIO RECUA 0,51% NO
PAÍS



FIBRAS DE CARBONO 2.0 TAMBÉM ARMAZENAM ENERGIA



GRUPO VOLVO INVESTIRÁ MAIS R$ 250 MILHÕES NO BRASIL
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Palestra e Clínica tecnológica sobre “MeioAmbiente”
18/02/2019 – Fonte: SINDIMETAL/PR

Curso: Fundamentos da Indústria 4.0 - “Casos Práticos”
18/02/2019 – Fonte: SINDIMETAL/PR

4ª Revolução Industrial vai mudar a realidade das empresas
18/02/2019 – Fonte: CIMM (publicado em 17-02-2019)
A indústria 4.0, também conhecida como 4ª Revolução Industrial, promete mudar o
cenário em que vivemos - e acredite: já realiza o esperado. Tendo por prerrogativa
integrar informações para automatizar funções e mudar a maneira como as pessoas
se comunicam e vivem, esta é uma progressão natural da Era da Informação, com a
diferença que o mundo se torna mais conectado e inteligente. Com impactos nas
empresas e em toda a sociedade, as transformações digitais proporcionadas por essa
nova revolução têm surgido rapidamente e em larga escala.
O principal aspecto da indústria 4.0 é a inovação, que se manifesta por meio de novas
tecnologias. Com a fusão desses recursos, há a eliminação das barreiras entre os
mundos biológico, físico e digital. Portanto, ela é mais ampla que um progresso digital.
A expectativa é que os países mais desenvolvidos absorvam as transformações com
mais facilidade. Porém, as nações emergentes, como o Brasil, também vão se
beneficiar. O esperado é que os computadores sejam cada vez mais inteligentes e
rápidos - por isso, há o receio de que muitas profissões deixem de existir.
Realmente, isso deve acontecer. As tarefas operacionais, como as de linha de
produção, serão automatizadas e isso reduzirá a necessidade de mão de obra humana.
Por isso, segundo o Fórum Econômico Mundial, há uma previsão de que sejam
eliminados sete milhões de empregos industriais até 2020 nos 15 países mais
desenvolvidos.
Mas isso vai mais longe! Além dessa mudança no mercado de trabalho, há alguns
motivos que demonstram a importância da indústria 4.0 para as empresas. Conheça
três deles:
Atendimento a novas demandas
As necessidades atuais dos consumidores ensejaram a nova revolução industrial, já
que há uma busca maior por personalização, praticidade e respostas rápidas. Essas
demandas não são atendidas pelos métodos clássicos de produção e, por isso, é
preciso criar modelos de negócio diferenciados.
Gestão embasada em dados
O recurso principal da indústria 4.0, junto à tecnologia, são os dados. Apesar de serem
intangíveis, eles permitem alcançar a informação e gerar conhecimento. Com isso, há
um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis e a possibilidade de produzir mais
em menos tempo.
Aprendizado de máquinas
O aprendizado permitido pelas inteligências artificiais - proporcionado por tecnologias
como Big Data, computação em nuvem, Internet das Coisas e o próprio machine
learning - permite encontrar outros padrões de atuação a partir de testes.
Todos esses vieses podem ser resumidos em quatro pontos principais: expectativas
dos clientes; aperfeiçoamento de produto; inovação colaborativa; e formas
organizacionais.
Os clientes se tornam o centro da economia e os produtos podem ser aprimorados
para agregarem mais valor. Os ativos são mais resilientes e a análise de dados
transforma a maneira que as informações são mantidas. Tudo isso exige a criação de
modelos de negócio ainda inexistentes, assim como a revisão das formas de
organização.

Todas essas ferramentas disponíveis já estão implementadas, mas ainda tendem a
evoluir, e muitas outras também devem surgir ao longo do processo. É válido lembrar
que tecnologias como Internet das Coisas (IoT), Cloud Computing, Big Data e Analytics
são grandes facilitadoras dessa revolução.
Nesse cenário, é importante que os empreendedores estejam atentos à indústria 4.0
para tirarem o máximo proveito dos benefícios que ela pode oferecer e, assim, verem
cada vez mais o seu negócio crescer.
Alexandre Glikas- é diretor-geral da Locaweb Corp
“Nós estamos de portas abertas para dialogar com o setor privado”
18/02/2019 – Fonte: MDIC (publicado em 15/02/2019)

Em mesa redonda com empresários em São Paulo, Carlos Da Costa reforça medidas
de Secretaria Especial para aumentar produtividade e gerar empregos
Investimentos em infraestrutura - que inclui ampliações e melhorias em saneamento
básico - capacitação profissional e parcerias com o setor privado, foram os destaques
da fala do Secretário Especial da Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos
Da Costa, durante evento em São Paulo nesta sexta-feira (15).
O encontro “The Oval Table” reuniu cerca de 400 empresários nacionais e
internacionais e teve como tema os “Desafios e Propostas do Novo Governo”.
Carlos Da Costa foi um dos convidados do evento e reforçou que “três iniciativas são
prioridade - a Reforma da Previdência, o corte de gastos do Governo - reduzindo o
tamanho do Estado - e a diminuição para um patamar viável da carga tributária no
País”.
“Minha secretaria, a Sepec, está envolvida na geração de emprego, na infraestrutura
- que passa por fortes investimentos e parcerias em saneamento básico - e no capital
humano - capacitação profissional é urgente neste país”.
Para o Secretário, todos os avanços propostos só serão possíveis com um “intenso
diálogo com o setor privado. Quem entende do negócio é o setor privado. Temos
pedido aos dirigentes que nos apresente os entraves. Vamos removê-los. O Brasil tem
pressa”.
Da Costa finalizou sua fala divulgando um e-mail - rig_sepec@mdic.gov.br - que será
um canal direto para os empresários. “Demandas do setor produtivo devem ser
encaminhadas para essa caixa”, concluiu.
Artigo: Por uma abertura comercial inteligente
18/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 16/02/2019)
Há forte consenso na comunidade empresarial em relação à necessidade de
enxugamento do Estado, reformas (Previdência, tributária) e maior integração do país
nas cadeias globais de valor.

Mas, assim que Paulo Guedes anunciou cortes nos subsídios e abertura econômica,
diversos grupos já se insurgiram contra ele com sonoros “OK, mas não no meu
quintal”.
Visões contraditórias em relação a liberalizar versus proteger surgem até mesmo em
setores que ganharam produtividade e se internacionalizaram, a ponto de suplantar
concorrentes que subsidiam a sua produção.

O ministro da Economia, Paulo Guedes - Ueslei Marcelino - 13.fev.19/Reuters
Tal é o caso do agronegócio, que, em 2018, exportou seis vezes mais (US$ 102
bilhões) do que importou (US$ 14 bilhões) e que teria muito mais a ganhar com
abertura e integração do que com fechamento e proteção.
Por exemplo, nas proteínas animais o Brasil quer ampliar o acesso internacional das
carnes de bovinos, aves e suínos, mas não abre mão de proteções sobre lácteos e
alguns pescados.
O setor sucroenergético quer reduzir o protecionismo global no açúcar, mas também
proteger o etanol contra a concorrência dos EUA.
Queremos abrir o mercado mundial de milho, mas proteger o trigo nacional. Nas
frutas, buscamos acesso para uvas, mangas e melão, mas protegemos peras, maçãs,
bananas e coco. Até no café, no cacau e na borracha, produtos de tradição histórica,
vemos pressões por proteção.
Sempre haverá justificativas para proteções e subsídios aqui e acolá. Não cabe aqui
discuti-las, até porque essa é a prática dominante desde o império. Mas estou
convencido de que devemos aproveitar os novos ventos liberais propostos por Guedes
para fazer reformas que ampliem a nossa inserção internacional, em vez de repetir a
mesma toada protecionista que nos isolou do mundo.
Ocupamos o 130º lugar mundial em “grau de abertura da economia” e o 128º lugar
em “facilidade de fazer negócios”. Restringimos a entrada de bens, serviços, capitais
e pessoas. Não por acaso, desde 1980, quando se acelera a globalização, o Brasil
cresce sistematicamente abaixo da média da economia mundial.
Deveríamos sinalizar claramente para o mundo que vamos iniciar um novo ciclo de
abertura da economia brasileira (o último ocorreu nos anos 1990), que será marcado
pela redução progressiva das tarifas aplicadas pelo país, porém mantendo os tetos
tarifários consolidados na OMC.
Ato contínuo, iniciaríamos negociações com nossos principais parceiros comerciais
buscando contrapartidas e compensações em todas as áreas da política comercial:
acesso a mercados no exterior, convergência regulatória, acordos preferenciais de
comércio e investimentos, entre outros. Ao mesmo tempo, o governo apoiaria ajustes
internos dos setores menos competitivos.
Um exemplo ilustrativo é o setor leiteiro, que na semana passada foi objeto de embate
entre os ministérios da Economia e da Agricultura, terminando com a elevação da
tarifa do leite em pó para 42,8%.

Na minha opinião, em vez de fixar uma proteção perene contra importações, melhor
seria paulatinamente substituí-la por políticas que, de fato, gerassem aumentos de
produtividade e premiassem a qualidade do leite produzido, duas áreas em que
estamos mal na fita. O que conta no desenvolvimento não é o que se produz, mas
como se produz.
Já passou da hora de avançarmos no “desmame” dos subsídios dirigidos e na abertura
econômica. Para tanto, o caminho inteligente seria que essa transformação fosse
acompanhada por contrapartidas recíprocas de nossos parceiros comerciais e ajustes
nos setores menos competitivos, de forma progressiva, mas inexorável.
Marcos Sawaya Jank - Especialista em questões globais do agronegócio, trabalha
em Singapura. É livre-docente em engenharia agronômica pela USP.
Demanda das empresas por crédito recua 3,5% em 2018, diz Serasa Experian
18/02/2019 – Fonte: DCI
Desempenho marcou o quarto ano consecutivo de retração

A demanda de empresas brasileiras por crédito caiu 3,5 por cento no ano passado,
afirmou a empresa de informações de crédito Serasa Experian, acrescentando que o
desempenho marcou o quarto ano consecutivo de retração.
A companhia afirmou que o interesse por crédito foi afetado por "incertezas associadas
à paralisação dos caminhoneiros, à interrupção do processo de aprovação de reformas
estruturais no Congresso e às eleições presidenciais".
"Tudo isto acabou diminuindo a confiança empresarial durante vários meses de 2018,
impactando a busca por crédito relacionada tanto a capital de giro quanto a
investimentos", acrescentou.
Segundo a Serasa Experian, em 2018, a busca empresarial por crédito caiu 3,6 por
cento nas micro e pequenas empresas e nas médias houve retração de 0,7 por cento.
Nas grandes empresas houve avanço de 4,2 por cento.
Softwares auxiliam pequenos empresários a gerir contas
18/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 17-02-2019)
Tecnologia se populariza entre companhias menores, combate burocracia e
reduz erros que levam à perda financeira
Com o desenvolvimento da tecnologia e da inteligência artificial para softwares de
contabilidade, a gestão financeira de empresas tem ficado mais fácil. Poupados de
tarefas mais burocráticas, contadores conseguem atuar como consultores de pequenos
e médios negócios, ajudando-os a crescer.
Esses sistemas de gestão cada vez mais populares —desenvolvedores dessas
ferramentas têm crescido de dois a três dígitos ao ano— automatizam o controle de
informações das áreas de estoque, compras, vendas, recursos humanos e gestão
contábil.

O empresário Fernando Ordones utiliza software de contabilidade em SP - Danilo
Verpa/Folhapress
A partir da implantação do sistema de nota fiscal eletrônica no país, em 2008,
empresas de tecnologia contábil passaram a extrair seus dados online para classificálos e calcular impostos automaticamente.
“Antes esse serviço era todo manual. Com o software, o contador só faz a verificação.
Se antes ele gastava um dia inteiro para determinado trabalho, agora ele precisa de
três horas”, afirma Jander Martins, diretor-executivo da Nexaas, que desenvolve
softwares de gestão empresarial.
Para as empresas, essa automação diminui a chance de erros na contabilidade, que
geram multas. Isso não significa, entretanto, que a figura do contador seja
desnecessária.
“A tecnologia automatiza as tarefas repetitivas. Nenhum contador estudou para lançar
nota fiscal, mas sim para analisar balanços das empresas e apontar quais são os
problemas, onde os gastos estão altos e onde precisa de mais investimento”, diz o
diretor de tecnologia da SCI Sistemas Contábeis, Elinton Marçal.
Segundo Martins, somente 20% das empresas brasileiras hoje utilizam softwares de
contabilidade, mas o número vem aumentando: a Nexaas cresceu 100% em 2018.
Antes restrito a empresas de grande porte, os softwares de contabilidade têm ganhado
espaço entre as pequenas e médias. Já existem, por exemplo, planos básicos de gestão
contábil gratuitos. Os preços das ofertas pagas variam, dependendo da complexidade
do sistema e do porte da empresa, podendo ultrapassar R$ 10 mil por mês.
Alguns softwares se conectam às contas bancárias das empresas para registrar e
elaborar gráficos sobre o fluxo de caixa. Mostram em tempo real o dinheiro que entra
e sai da companhia, dividindo os valores por categorias.
Quando controlava as receitas e despesas em planilhas no Excel, o empresário
Fernando Ordones, dono do bufê infantil Espaço Safhari, no Campo Belo, zona sul de
São Paulo, tinha dores de cabeça.
“A estrutura era desorganizada. Chegamos a perder planilhas e alguns clientes
pagaram menos porque não tínhamos controle financeiro tão preciso”, diz Ordones.
Ele descobriu os softwares de contabilidade durante a pós-graduação em gestão
empresarial em 2013. Atualmente, Ordones faz o diagnóstico da saúde financeira de
sua empresa pelo sistema QuickBooks Online, da Intuit, que avisa diariamente quais
são as contas a pagar e a receber. Desde que começou a usar a ferramenta, conta, o
Espaço Safhari cresce 35% ao ano.
Além disso, Ordones diz que a tecnologia reduziu o trabalho de seu contador porque
as informações financeiras, como faturamento ou despesas, podem ser acessadas com
poucos cliques a qualquer momento, do computador ou do celular.

O diretor-executivo da Nexaas, Jander Martins - Arquivo pessoal
Há ainda ferramentas que facilitam a contabilidade de empresas que têm funcionários
remotos, como a Ponto Web, uma das soluções oferecidas pela Nasajon Sistemas, que
desenvolve software de gestão integrada.
Nela, o prestador de serviço marca pelo celular o horário de início e fim do expediente.
O sistema anexa a esses dados as localizações obtidas por sinal de GPS. A ferramenta,
então, envia essas informações ao contador e calcula eventuais horas extras ou
descontos na folha de pagamento.
A Nasajon cresceu de 10% a 25% nos últimos dez anos e faturou R$ 30 milhões no
ano passado, de acordo com o diretor-executivo da empresa, Claudio Nasajon.
A complexidade tributária é um dos grandes problemas das empresas no Brasil, afirma
o diretor de produtos da Taxweb, André Barros. São publicadas nos Diários Oficiais da
União, dos Estados e dos Municípios, cerca de 800 alterações por dia nas tributações
dos produtos, afirma.
Por isso, a empresa desenvolveu o software Taxrules, que usa inteligência artificial
para ler as publicações e atualizar o cálculo tributário de qualquer transação comercial.
“Hoje há um custo gigantesco para as empresas, que não podem errar na hora de
emitir uma nota porque podem ser penalizadas. Além disso, o fisco vem se capacitando
e audita cada vez mais contribuintes em menos tempo”, diz Barros.
“Hoje há um custo gigantesco para as empresas se manterem atualizadas com a
legislação fiscal e tributária. Um erro na tributação na hora de emitir uma nota pode
significar a diminuição da margem de lucro das empresas", diz Barros. "Além disso, o
Fisco vem se capacitando e melhorando seu aparato tecnológico para auditar cada vez
mais contribuintes em menos tempo."
Além de agilizar o trabalho do contador, os softwares auxiliam os empresários na
tomada de decisões estratégicas, segundo José Carlos Fortes, diretor-executivo do
Grupo Fortes.
“O empresário deixa de agir na base do achismo. O software tem várias
funcionalidades como extração de balancetes, apuração de resultados,
acompanhamento de clientes e fornecedores, movimentação bancária, cruzamento de
dados, entre outras”, afirma.
Paraná vai incentivar negócios de empreendedoras
18/02/2019 – Fonte: Governo do Paraná (publicado em 15-02-2019)
Em encontro de mulheres executivas, governador Ratinho Junior disse que
Governo do Estado terá ações para incentivar que mulheres montem negócios
próprios. Vamos contribuir para que surjam novas empresárias de sucesso no
Paraná.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior afirmou nesta sexta-feira (15) que o
Governo do Estado vai incentivar negócios administrados por mulheres. Ele participou,
em Curitiba, do encontro do grupo MEX Brasil – Espaço Mulheres Executivas e falou
sobre o fortalecimento de linhas de crédito voltadas para o empreendedorismo
feminino.
“O Governo do Estado terá ações para incentivar que mulheres montem
empreendimentos, que garantam seu sustento e gerem empregos. Vamos contribuir
para que surjam novas empresárias de sucesso no Paraná”, afirmou o governador.
“Temos grandes empresas no Brasil tocadas por mulheres e um expressivo setor de
serviços com grande presença feminina. Queremos atraí-las para investir no Paraná e
incentivá-las para que cresçam cada vez mais e ampliem suas vendas e negócios”,
disse.
O governador foi o principal palestrante do evento do MEX Brasil, que teve como tema
“O Paraná que queremos – iniciativas que vão desenvolver nosso Estado”. O encontro
reuniu cerca 100 profissionais, entre presidentes de empresas, vice-diretoras e
gerentes em funções estratégicas nas organizações em que atuam.
“Os debates e sugestões surgidos neste espaço contribuem com a implantação de
políticas públicas que incentivam outras mulheres que querem seguir esse caminho”,
disse o governador. A primeira-dama, Luciana Saito Massa, também acompanhou o
encontro.
DIÁLOGO - A presidente do MEX Brasil, Regina Arns, entregou a Ratinho Junior um
documento com demandas e sugestões do grupo para políticas voltadas para a área
de negócios. “Foi um diálogo muito positivo, principalmente pela oportunidade de
abrirmos esse canal de aproximação e estarmos juntas para contribuir com esse novo
momento do Paraná”, disse.
Ana Amélia Filizola, diretora da Unidade Jornais do Grupo Paranaense de Comunicação
(GRPCom) e uma das fundadoras do MEX Brasil, destacou a importância de discutir
junto com o governo ações voltadas para o empreendedorismo feminino. “Estamos
aqui para dar às mulheres o poder de escolha e para ajudar o governo a chegar a bons
projetos e a um Paraná melhor”, disse.
ATUAÇÃO – O MEX Brasil Mulheres Executivas foi criado em 2006 comprometido com
a participação feminina no mercado corporativo. O movimento se fortaleceu e
estabeleceu a Aliança Empresarial pelo Desenvolvimento da Mulher, grupo que se
reúne mensalmente com a participação de mulheres executivas e empreendedoras em
cargos de gestão de pequenas, médias e grandes empresas.
O movimento está vinculado à Lapidus Network, que promove encontros mensais com
a presença de autoridades políticas e empresariais, a maioria CEOs de empresas,
buscando compartilhar experiências de gestão, construir conhecimentos e estreitar
relacionamentos. Atualmente, o MEX Brasil reúne cerca de 120 executivas de diversas
empresas e entidades.
Reforma da Previdência pode mudar o cenário
18/02/2019 – Fonte: Tribuna PR
Após um turbulento período eleitoral que deixou investidores em compasso de espera,
o sócio e gestor da Garde Asset Management, Marcelo Giufrida, assume uma visão
otimista em relação aos mercados neste início de ano. Porém, ele avisa: o bom clima
tem prazo, a depender da reforma da Previdência, que pode ditar como serão os
próximos meses do mercado. Em entrevista ao Estado, ele aponta a medida como o
divisor de águas do que está por vir.

A Bolsa brasileira vem se aproximando do patamar dos 100 mil pontos, nível nunca
antes alcançado. Ainda está barata?
Depende do cenário. Se ele for de reformas aprovadas, com a Previdência antes de
tudo e outras mudanças na sequência, está barata. Sem as reformas, em uma visão
mais pessimista, isso muda e a Bolsa ficaria cara. Porém, ainda assim, diria que está
com um preço “ok”.
Como o cenário global pode influenciar nos investimentos?
Tivemos uma economia com baixa volatilidade e pouca liquidez nos últimos 10 anos
(no mundo) e agora estamos voltando ao normal. Os bancos centrais não serão os
únicos a prover liquidez e o mercado terá de encontrá-la. Com os juros voltando ao
normal, isso acaba sendo um desafio. O mercado terá de aprender a reagir ao
ambiente.
Para o investidor, o que isso significa?
Esse cenário já é difícil para o investidor profissional, mas para o investidor que tem
menos recursos é ainda pior. Se alguém tem aversão ao risco deve prestar atenção,
talvez buscar uma carteira mais adequada a essa expectativa.
Não existe fórmula mágica. De maneira geral, é saber organizar o que é investimento
para curto, médio e longo prazos, compondo portfólios que mesclem renda fixa e
variável.
Como deve ser o comportamento do investidor estrangeiro na Bolsa?
Isso é um enigma. No final de 2018 o mercado estava assustado com o período
eleitoral. Agora há um certo ceticismo sobre a equipe econômica do presidente Jair
Bolsonaro.
Há uma tendência de que as reformas serão feitas, mas ninguém tem certeza. Fato é
que a reforma da Previdência virou o “cabo da boa esperança”. Se ela for aprovada,
haverá espaço para outras mudanças. Mas, sem essa reforma, as outras não
adiantam.
O Brasil deve recuperar o grau de investimento?
Acho que esse é um tema para longo prazo. O aumento do grau de investimento será
reflexo da realização de outros processos.
Como a aprovação da reforma da Previdência?
Sim, ela é a primeira e mais importante de todas, que destrava o pavimento para as
demais mudanças.
O sr. acha que o governo consegue aprová-la?
A reforma da Previdência não é um assunto novo e estamos em uma rodada mais
focada de discussões. Além disso, o parlamento também está mais aberto para fazer
uma reforma mais ampla. Considero que o assunto esteja suficientemente maduro
para aprovação.
No mercado, há investidores que acreditam que o dólar vai terminar o ano abaixo de
R$ 3,60. Qual seu palpite?
Pelas nossas avaliações, o dólar está um pouco alto hoje e acreditamos que poderia
estar um pouco mais baixo do que está hoje. Até o fim do ano muita coisa vai acontecer
no cenário político-econômico, mas se a reforma da Previdência for aprovada, o dólar
tende a cair um pouco.
Qual a projeção da Garde para a Selic?
Acredito que até o primeiro trimestre do ano que vem ela deve seguir como está.

Paulo Guedes desidrata a reforma para estados após briga na equipe
18/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo
Medidas que servidores poderiam contestar foram retiradas; governadores
querem reverter recuo
Uma forte divergência na equipe econômica sobre o texto da reforma da Previdência
levou o ministro Paulo Guedes (Economia) a optar por desidratar o trecho dedicado
aos servidores públicos.
A decisão pouco afeta a União, mas coloca em xeque o destino da reforma nos
municípios e, especialmente, nos estados —justamente quem mais tem urgência numa
solução para o problema do déficit previdenciário.
O governador de Goiás é um dos que estão preocupados com o rumo da reforma para
os demais entes da federação.
“Fiquei sabendo dessa exclusão e que a reforma não tem medidas universais, que fica
só no governo federal. Mas precisam lembrar que nós dos estados, e também os
municípios, dependemos dessa reforma”, disse à Folha o governador goiano, Ronaldo
Caiado, neste domingo (17).
Caiado desembarca em Brasília nesta segunda-feira (18) para tratar da questão.
Pessoas que acompanham os ajustes finais na reforma da Previdência, e que falaram
na condição de anonimato, explicam que foram retirados da proposta de reforma
instrumentos que viabilizam o ajuste mais rápido e eficiente do crescente buraco nas
previdências estaduais.
Entre eles estão a exigência de contribuição extraordinária dos servidores em caso de
déficit do sistema; a obrigatoriedade de se fazer equacionamento do passivo; a
transformação da Previdência pública em fundo de pensão —nos moldes já adotados
por estatais federais, que têm fundos como Petros, da Petrobras—; bem como a
possibilidade de o estado aportar ativos nos fundos e fazer securitização (transformar
essa dívida em títulos que são oferecidos ao mercado financeiro para adiantar
recursos).
Para uma parte da equipe econômica, a permanência dessas exigências no texto faria
com que os servidores bombardeassem a reforma no Congresso, como ocorreu na
gestão de Michel Temer.
Resultado: o governo do presidente Jair Bolsonaro assumiria riscos desnecessários,
comprometendo o avanço de uma reforma que está atrasada e é urgente. Outra ala,
porém, insistiu na permanência das exigências, alegando que a União não podia
abandonar os estados.
Argumentaram que a maioria dos governadores precisa que medidas mais duras
envolvendo servidores estejam na reforma federal, pois não tem força política para
contrariar funcionários estaduais e adotá-las isoladamente.
A divergência foi tão acirrada que Guedes, para pacificar o grupo e destravar os
trabalhos, deu o voto de minerva pelo caminho mais seguro para o conjunto da
reforma e que, ao mesmo tempo, preservasse interesses da União.
Foram mantidas basicamente duas medidas envolvendo servidores: as elevações da
idade mínima —que muda o paradigma de aposentadoria em todo o país, mas tem
pouco efeito financeiro no curto prazo para os estados— e da alíquota de contribuição
do servidor, para 14%.

Essa última medida traz alivio à União, mas tem efeito quase nulo para os estados,
uma vez que vários dos entes federativos que se encontram em dificuldade financeira
já elevaram a alíquota.
Goiás, por exemplo, tem uma alíquota superior: cobra 14,25%. O déficit previdenciário
do estado fica em cerca de R$ 500 milhões todos os meses, e essa alíquota recorde
não consegue tapar o buraco. Mensalmente, o tesouro goiano aporta R$ 200 milhões
para cobrir o déficit.
Para tentar reverter esse quadro, pessoas ouvidas pela Folha dizem que outros
governadores também vão a Brasília tentar negociar com a equipe econômica.
A percepção deles vinha sendo a de que as regras para aposentadoria de servidores
públicos, incluindo militares —e, em consequência, Polícia Militar—, bombeiros e
professores saíssem definidas da proposta final para a reforma da Previdência.
“Entendo que devemos ter uma regra constitucional única para todos. Não acho
correto ter uma regra mínima e aí cada ente possa colocar sua regra própria. Teríamos
muita confusão e dificuldade”, diz George Santoro, secretário de Fazenda de Alagoas.
Reportagem da Folha de janeiro indicou que pelo menos um terço dos governadores
apoia uma reforma da Previdência sem carência na gestão de Bolsonaro —ou seja,
que a mudança valeria para os estados imediatamente após aprovada, sem tempo de
transição para eventual adaptação nas regras.
Artigo: A Previdência de FHC e a de Bolsonaro
18/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo
Reforma da Previdência do governo Bolsonaro virou uma espécie de Plano Real. Há
pouco em comum entre a estratégia de reformas de Jair Bolsonaro e a de Fernando
Henrique Cardoso, exceto sua propositura durante a lua de mel presidencial.
No caso de FHC, houve uma cornucópia constitucional —um pacote de nove emendas
(ECs), cuja trajetória traz lições importantes. Aquelas que flexibilizaram monopólios
(petróleo, telecomunicações, navegação de cabotagem, gás canalizado) foram
aprovadas em seis meses e a da Previdência (PEC 33), em 38.
Bolsonaro age como se tivesse uma única bala na agulha (o pacote de Moro não
contém EC, que exige quórum de três quintos e duas rodadas de votação). Terá ela a
mesma sorte que a PEC 33?
O capital político de FHC foi utilizado na área da economia e das privatizações (a da
Vale ocorreu em maio de 1997). O resultado foi um plebiscito enquanto a PEC 33
patinava.
As dificuldades deviam-se às perdas concentradas que implicava para servidores
públicos e trabalhadores do setor privado e ao fato que o governo ainda não contava
com uma coalizão estável, como acontece com Bolsonaro hoje.
FHC dispunha inicialmente do apoio de 183 deputados do PSDB, PFL e PTB —o PMDB
não era da base. Dois de seus deputados atuaram como adversários: Euler Ribeiro,
relator, e Prisco Viana, que na CCJ desmembrou a proposta em quatro.
Os reveses da reforma levaram o então presidente da Câmara, Luiz Eduardo
Magalhães, a retirá-la da Comissão Especial, na qual o substitutivo do relator seria
derrotado, submetendo-o ao plenário.

A emenda aglutinativa, relatada por Michel Temer, passou com dificuldade devido às
centenas de destaques para votação em separado (DVS), que exigiam votação nominal
e aumentavam o custo político do apoio a medidas impopulares.
No Senado, o projeto foi aprovado dado à ampla maioria do governo, que havia
passado a contar com o apoio do PMDB e PPB. Só em junho de 1998 a proposta voltaria
à Câmara, sendo aprovada com a idade mínima válida só para servidores.
A idade mínima para o regime geral foi derrotada devido ao voto “errado”, do deputado
Antonio Kandir (PSDB-SP), que registrou abstenção, impedindo que a proposta
alcançasse os 308 votos necessários. Seu impacto sentimos até hoje como uma bola
de neve.
A narrativa do governo está ancorada na dimensão fiscal e seu impacto sobre as
expectativas de direitos e na eliminação de privilégios (inexistia idade mínima para
servidores), o que mitiga seus custos políticos.
Por sua centralidade, a reforma de Bolsonaro virou uma espécie de Plano Real. Poderá
ter a mesma sorte do plebiscito à “constituição econômica” sob FHC. Seu calcanhar de
aquiles é a base parlamentar volátil.
Marcus André Melo - Professor da Universidade Federal de Pernambuco e exprofessor visitante do MIT e da Universidade Yale (EUA).
Nem reforma da Previdência dá fôlego à retomada em 2019
18/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 17/02/2019)
Ajuste é contracionista no curto prazo, e ainda não há ambiente para investir
Mesmo que a reforma da Previdência seja aprovada neste ano, é pouco provável que
a economia brasileira encontre fôlego para deslanchar em 2019.
Passada a euforia com a eleição de Jair Bolsonaro (PSL), já há no mercado quem
espere crescimento abaixo de 2%, com a retomada mais forte, uma vez mais, sendo
empurrada para o próximo ano. Até meados de 2018, economistas previam alta perto
de 3% para o PIB (Produto Interno Bruto) neste ano.
Aos poucos, no entanto, toma corpo a percepção de que os efeitos positivos da reforma
da Previdência sobre a confiança dos agentes são incertos e não terão repercussão
imediata sobre a capacidade de o governo voltar a investir.

O ministro da Economia, Paulo Guedes , durante a cerimônia de transmissão do cargo
do novo presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes - Fabio Rodrigues
Pozzebom/Agência Brasil
Além disso, uma velha combinação de travas ao crescimento ainda não se desfez.
Analisando os componentes do PIB, especialistas ouvidos pela Folha explicam por que
os canais de aceleração da retomada seguem obstruídos. No front externo, uma
expansão mais forte está descartada, dado que as exportações serão afetadas tanto
pela desaceleração mundial quanto pela queda dos preços de commodities.

O impulso poderia vir dos investimentos, já que o setor teve um dos piores
desempenhos durante a recessão, caindo cerca de 30% entre 2014 e 2016. Mas aqui
o prognóstico também não é bom.
Ainda que saiam do papel, as concessões em infraestrutura prontas para serem
oferecidas ao mercado só devem produzir algum efeito sobre a economia nos próximos
anos.
O motor de investimento do governo, por sua vez, segue bloqueado pela crise fiscal e
pela orientação da nova equipe econômica, que já deixou claro que a dianteira deve
ser tomada pelo setor privado.
Da parte das indústrias, há a necessidade de lidar com pelo menos dois obstáculos
importantes: o alto nível de máquinas ainda paradas e o consumo em ritmo lento por
causa do desemprego: hoje, são mais de 12 milhões de desocupados. Os setores que
iam bem, como o automotivo, também dão sinais de acomodação.
Por fim, o desempenho frustrante da economia em 2018 deixa uma herança menos
pujante para o ano seguinte. Os dados fechados do PIB de 2018 serão divulgados no
fim de fevereiro, mas analistas esperam que o ano deve repetir 2017, com alta de
1,1%.
Diante das evidências, o Itaú foi o primeiro a reconhecer que a economia segue em
ritmo lento. O banco reajustou a alta esperada para o PIB de 2019 de 2,5% para 2%.
O movimento incorpora menor crescimento global, decepção com a safra estimada
para a soja e uso maior das térmicas ao longo do ano diante das chuvas fracas de
janeiro —o que encarece o preço da energia para a já enfraquecida indústria, diz Artur
Passos, economista do Itaú.
O lance mais intenso, porém, foi dado pela consultoria 4E. Juan Jensen, sócio da
empresa, diz que rebaixou a expectativa para o PIB deste ano de 2,3% para 1,9%,
levando em consideração a herança a ser deixada por 2018.
“Parte do crescimento de um ano começa antes mesmo de ele começar, e isso não
ocorreu”, diz Fernando Montero, economista-chefe da corretora Tullett Prebon.
Mesmo em relação aos efeitos da reforma da Previdência sobre a economia,
especialistas se mostram cautelosos.
Eles reconhecem a necessidade de mudanças nas regras para reequilibrar as contas
do governo, mas dizem que se aposentar mais tarde não tem necessariamente
impacto imediato sobre o PIB.
Marcelo Gazzano, economista da consultoria AC Pastore, vai mais longe. Aprovada, diz
ele, a elevação da contribuição previdenciária de servidores públicos e militares deve
retirar renda da economia.
“São medidas necessárias, mas de efeito, a princípio, contracionistas. Além disso,
quanto a confiança dos agentes vai subir só por aprovar a reforma? Não dá para
saber.”
As revisões das expectativas para a atividade econômica em 2019 devem se
intensificar, pois alguns analistas aguardam o número fechado de 2018 para refazer
as contas.
José Francisco de Lima Gonçalves, economista-chefe do banco Fator, ainda tem em
seu cenário alta de 2,4% para o PIB de 2019, mas isso deve cair para perto de 2%.

Um dos pontos de preocupação é o mercado de trabalho. O rendimento do trabalhador,
diz Gonçalves, subiu nos últimos dois anos basicamente porque a inflação caiu.
Já a massa de renda cresceu muito influenciada pela alta da informalidade. “O que
chamam de empreendedor é o cara que vende brigadeiro na esquina, e o efeito disso
sobre o consumo é frágil”, diz Gonçalves. “Não tem por onde crescer mais forte.”
Gazzano, da AC Pastore, afirma que deve revisar as previsões para a economia neste
ano após a divulgação do resultado referente ao quarto trimestre.
De uma alta de 2,4%, diz ele, também é quase certo que ficará mais próxima de 2%.
O economista lembra que a produção de bens de capital —aqueles que servem para
produzir outros bens, especialmente os de consumo— caiu no fim do ano passado.
Para Gazzano, o movimento indica que o investimento não deve se acelerar em 2019.
“Também não teremos a ajuda da Argentina, o que coloca a indústria mais dependente
do mercado doméstico, e o consumo local não vem em razão da informalidade. O
ponto é: qual é a velocidade real da economia hoje?”, questiona.
Mais otimista, o banco UBS mantinha expectativa de expansão de 3% para a economia
em 2019, mas também começa a se dobrar aos fatos.
Na sexta-feira (15), reviu os dados e agora fala em 2,8% em 2019. Segundo o UBS,
o resultado decepcionante esperado para o quarto trimestre de 2018 pesou na revisão.
Diante de um conjunto de dados frustrantes na produção industrial, varejo e serviços,
os primeiros três meses de 2019 ainda devem mostrar resultado fraco.
No entanto, diz a equipe do UBS, à medida que a reforma da Previdência avançar, os
indicadores de confiança devem responder positivamente durante o segundo e o
terceiro trimestres de 2019, em meio a um cenário de juros baixos e crédito em
aquecimento.
O UBS reconhece, porém, que dúvidas sobre a probabilidade e o momento de aprovar
a reforma poderiam amortecer a confiança e empurrar uma recuperação mais robusta
mais para a frente.
Nesse cenário, as previsões de crescimento para 2019 seriam novamente revisadas
para baixo, e as previsões para 2020, elevadas.
Os obstáculos para o crescimento do país
Consumo não reage
Juros baixos e alguma alta do crédito ajudam o consumo, mas o desemprego é alto e
os salários sobem lentamente
11,6%
foi a taxa de desemprego no fim de 2018
Investimentos patinam
A ociosidade na indústria se mantém alta e a confiança empresarial não se traduz
em novos projetos
74,5%
é o nível de uso da capacidade instalada
Governo não tem dinheiro
Crise fiscal e novo governo limitam gastos, e arrecadação só crescerá com retomada
econômica
R$ 139 bilhões
é o rombo estimado para as contas públicas neste ano
Setor externo não ajuda
Desaceleração do PIB mundial afeta exportações, e há a expectativa de queda de
preços de commodities

3,5%
é a previsão de alta da economia mundial
Pontos são opção para quem trabalha desde cedo
18/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 17/02/2019)
Governo Bolsonaro estuda três alternativas de transição na reforma: sistema
de pontuação, idade mínima e pedágio
A transição para a implementação da idade mínima de aposentadoria criada pela
equipe do presidente Jair Bolsonaro (PSL) buscará amenizar o impacto das mudanças
em três diferentes perfis de trabalhadores da iniciativa privada.
O primeiro é o que está muito perto de se aposentar por tempo de contribuição,
independentemente da idade; o segundo são os mais velhos e com períodos não muito
longos de recolhimentos; e o terceiro são aqueles que começaram a trabalhar mais
jovens.
Entre as três opções de transição a serem propostas na reforma da Previdência, o
sistema de pontos é a principal inovação em relação aos projetos discutidos na gestão
Michel Temer (MDB).
Essa opção evita que segurados que começaram a contribuir muito jovens e que não
avançaram a casa dos 50 anos de idade sejam obrigados a se aposentar com a idade
mínima de 62 anos, para mulheres, e de 65 anos, para homens.
Se estivesse valendo hoje, o sistema de pontos concederia a aposentadoria ao
segurado cuja soma da idade ao tempo de contribuição resultasse em 86, para
mulheres, e 96, para homens. A exigência da regra aumenta um ponto a cada ano,
até chegar a 100, para mulheres, e 105, para homens.
Com essa regra, um homem de 50 anos de idade e com 32 anos de contribuição
completaria 105 pontos até o fim de 2031 e conseguiria se aposentar aos 62 anos,
portanto, três anos antes da idade mínima de 65 anos. “Seria melhor para o
trabalhador uma transição mais longa, com a pontuação subindo a cada dois anos”,
afirma o advogado Luiz Veríssimo, do Ieprev (Instituto de Estudos Previdenciários).
“Mas ter a opção da transição por pontos é melhor do que não ter”, diz Veríssimo.
Outra opção é o aumento progressivo da idade mínima, partindo de 56 anos
(mulheres) e de 60 anos (homens). As idades mínimas exigidas, nessa opção,
avançam seis meses a cada ano.
Caso o governo imponha uma carência não muito alta —cerca de 20 ou 25 anos de
contribuições— para quem vai se aposentar com essas idades mínimas, essa regra
será a mais interessante para contribuintes que, apesar de já terem mais de 50 anos,
começaram a recolher após os 25 ou 30 anos de idade.
Ela beneficia também aqueles que ficaram muitos períodos sem pagar o INSS
(Instituto Nacional do Seguro Social). No sistema com idades mínimas progressivas,
uma mulher que hoje tem 55 anos conseguiria se aposentar em 2021, quando terá
57, idade exigida pela regra de transição.
A aposentadoria dessa segurada, porém, também estará condicionada ao tempo de
contribuição acumulado por ela no momento em que a idade mínima for alcançada.
Caso o número de recolhimentos não tenha sido atingido, ela possivelmente terá de
seguir contribuindo até completar essa exigência.

A terceira opção de transição é o sistema de pedágio, o mais interessante para quem
está muito perto de se aposentar com o tempo de contribuição exigido hoje, que é de
30 anos, para a mulher, e de 35 anos, para o homem, independentemente de sua
idade.
Com essa regra, quem está a até dois anos de atingir as contribuições necessárias
precisará contribuir por mais 50% do tempo que está faltando para a aposentadoria.
Uma mulher com 29 anos de contribuição, por exemplo, precisará trabalhar por mais
um ano e seis meses antes de se aposentar.
A proposta a ser apresentada nesta semana não é necessariamente a que será
eventualmente aprovada no Congresso.
CNC defende carteira com menos direitos
18/02/2019 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 17/02/2019)
Enquanto tenta salvar o Sistema S dos cortes planejados pela equipe econômica, a
Confederação Nacional do Comércio (CNC) vai entregar ao ministro da Economia,
Paulo Guedes, um formato do que considera ser ideal para a criação da “carteira verde
e amarela” – regime trabalhista com menos direitos, mas que garantiria mais
empregos para os mais jovens, segundo o ministro.
A proposta da entidade é ampliar o atual programa Jovem Aprendiz, que hoje coloca
adolescentes de 14 a 18 anos nas empresas, para incorporar todo o contingente de
jovens até 22 anos. Para o vice-presidente da CNC, Valdeci Cavalcante, a proposta
tem o potencial de empregar 4,5 milhões de trabalhadores nessa faixa etária nos
próximos dois anos.
“Às vezes a gente atira no que vê e acerta no que não vê. A carteira verde e amarela
é uma ideia fantástica, mas não da maneira como o ministro Guedes imagina”, afirmou
Cavalcante ao Estadão/Broadcast.
Nesse modelo de Jovem Aprendiz, os contratos da carteira verde e amarela teriam
jornadas de meio período e remuneração em forma de bolsa – inferior a um salário
mínimo (hoje de R$ 998). O resto do dia seria usado pelos jovens em cursos técnicos
do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).
“Os jovens de 18 a 22 anos estão em uma faixa de risco na qual muitas vezes o
desemprego – cuja taxa para esse grupo está em mais de 25% – acaba levando a
pequenos delitos. Com a ampliação do programa, será criada toda uma nova categoria
de trabalhadores, com menos custos para os empregadores e com um grande atrativo
de formação”, disse.
Direitos. Esse modelo de emprego teria menos direitos que o tradicional da carteira de
trabalho azul, como deseja Paulo Guedes. Por exemplo, não haveria pagamento do
adicional de férias, aviso prévio e outros benefícios, como vale-alimentação.
Direitos considerados pétreos na Constituição, como 13.º salário e férias,
continuariam, mas com uma liberdade maior no pagamento. Por exemplo, o 13.º
poderia ser pago em 12 vezes e as férias tiradas em várias prestações.
A contribuição previdenciária dessa categoria – já em um novo regime de capitalização
(sistema pelo qual as contribuições vão para uma conta individual, que banca os
benefícios no futuro) – seria baixa, de 5% a 6% do valor da bolsa, com mais 2% para
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Isso bastaria para que o tempo de contribuição na carteira verde e amarela fosse
computado e, ao completar 23 anos, o jovem passaria automaticamente para o regime

da carteira de trabalho azul, podendo firmar um novo contrato de trabalho com a
inclusão de mais benefícios.
“A classe empresarial brasileira já adotou o trabalho social. As empresas são parceiras
e têm interesse em usar essa mão de obra que estará sendo qualificada”, disse
Cavalcante.
Gestão de estoque substitui olhômetro e ajuda a enfrentar oscilação de
vendas
18/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 17/02/2019)
Tecnologia e parcerias estratégicas ajudam a otimizar distribuição das
mercadorias
Um bom gerenciamento do estoque é essencial para a saúde das empresas. Não pode,
literalmente, sobrar ou faltar mercadoria.
“Dimensionar o volume correto é essencial para a sobrevivência. Não pode haver
excesso, a ponto de imobilizar muito capital de giro, nem escassez, a ponto de não
ser possível atender os clientes num dia de mais movimento”, afirma Ivan Hussani,
diretor técnico do Sebrae-SP.
Um dos maiores erros cometidos pelos empreendedores é tratar todos seus produtos
como iguais. Ou seja, estocar uma quantidade semelhante de todas as mercadorias
que estão à venda.

Erick Lima, 30, um dos sócios da eMove, em seu estoque na zona sul de SP
Santos/Folhapress

- Bruno

“É preciso saber as especificidades de cada coisa, conhecer a demanda de cada
produto. Não posso usar o mesmo padrão para todos os itens se eu quiser manter um
nível de serviço alto para os clientes”, diz André Duarte, professor de operações do
Insper.
O empresário Erick Lima, 30, tem visto de perto as dificuldades no gerenciamento.
Sua empresa, a eMove, que vende, online e fisicamente, patinetes, bicicletas e
monociclos elétricos, importa os produtos e suas peças de reposição da China e
armazena tudo num depósito de self storage.
A companhia traz ao Brasil cerca de 400 itens por mês, sem contar as peças, e, para
isso, freta um contêiner.
“A parte mais difícil é a gestão das peças, porque a gente não sabe ao certo o que vai
acontecer”, diz Lima, referindo-se às avarias específicas que os produtos de diferentes
clientes podem apresentar.
Para mitigar os riscos, a empresa separa alguns dos produtos inteiros para que, numa
emergência, determinada peça seja retirada para substituir a defeituosa de outra
unidade.

A eMove, fundada no fim de 2017, deve crescer entre 200% e 300% neste ano em
relação a seus números de 2018, quando faturou perto de R$ 6 milhões.
O alto crescimento também dificulta a gestão do estoque. “Já errei para menos [na
composição do estoque] uma vez que vendemos mais do que imaginávamos, mas é
uma coisa que vou aprendendo e melhorando na prática”, diz Lima.
A gestão das mercadorias armazenadas torna-se ainda mais importante quando se
lida com produtos perecíveis, que não podem ficar guardados por muito tempo.
Nesse sentido, a Flores Online, ecommerce de flores, trabalha com o mínimo possível
de produtos em estoque. “Nosso centro de distribuição fica pertinho do Ceagesp, e as
compras são feitas quase diariamente”, diz o diretor-executivo, Luiz Torres, 37.
A companhia mantém reservas para apenas um ou dois dias de operação, guardadas
dentro de uma câmara fria, a 10ºC, e conta com uma rede de floriculturas parceiras
pelo país para otimizar as entregas fora da Grande São Paulo.
“Fazemos as parcerias e usamos o estoque e o sistema de entregas dessas
floriculturas. Recebemos os pedidos e repassamos a elas”, afirma.
Para ocasiões com picos de venda nesse mercado, como Dia dos Namorados ou Dia
das Mães, a empresa faz um estudo e se baseia nos números do ano anterior mais a
expectativa de crescimento do ano para compor o estoque e se prevenir.
“Quem trabalha com perecíveis tem uma dificuldade a mais. Além de todos os cuidados
sanitários, a logística de distribuição tem de ser mais eficiente, porque o produto
estraga rápido”, afirma Duarte, do Insper.
A Flores Online existe desde 1999, faturou R$ 27,5 milhões em 2018 e espera
aumentar esse número em 30% neste ano. Outra aliada para a gestão de mercadorias
estocadas é a tecnologia.
“Um sistema de gestão, por mais simples que possa ser, nem que seja manual, é
fundamental. Muita gente fica só no ‘olhômetro’ e aí acontecem os problemas”, afirma
Hussini, do Sebrae-SP.
A Infracommerce, maior empresa da América Latina em negócios digitais, gere o
estoque de cerca de 90 lojas —que vendem de relógios a produtos perecíveis. Em seu
centro de distribuição a companhia mantém uma média de 300 mil produtos
armazenados, e precisa localizá-los rapidamente quando há uma compra.
A companhia usa um software para auxiliar seus 180 funcionários envolvidos
diretamente no processo. “O sistema manda guardar cada produto num lugar
específico. Não podemos procurar entre 300 mil itens.
Quando tem o pedido, o funcionário já sabe exatamente onde encontrar”, diz Luiz
Pavão, diretor de estratégias da empresa.
Música instrumental é trilha perfeita para manter concentração no trabalho
18/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 16/02/2019)
Ouvir música no trabalho tem impacto positivo na produtividade, de acordo com 78%
dos entrevistados de um levantamento da Cloud Cover Music, empresa americana de
streaming. Se o efeito benéfico é quase consenso entre os trabalhadores ouvidos e
neurocientistas, a questão de quais tipos de música ajudam ou atrapalham não tem
resposta única.

Mas, afinal, há um estilo ideal para ouvir no trabalho?
Especialistas afirmam que a música instrumental –dos mais variados tipos, do jazz ao
chorinho, passando pela clássica– é uma boa candidata.
De acordo com Luciano Melo, médico neurologista e colunista da Folha, pesquisas
indicam que "as trilhas instrumentais, especialmente as mais calmas, tendem a
reforçar a atenção das pessoas".
"Já faixas com vocal tendem a aumentar a introspecção e podem ser distrativas", diz.
Isso acontece por causa do conteúdo verbal. "Há uma competição pela atenção",
afirma Patrícia Vanzella, coordenadora do projeto Neurociência e Música na UFABC
(Universidade Federal do ABC).
Mas, quando o foco é ganho de produtividade, há características a evitar mesmo na
música instrumental. Muitas flutuações de intensidade, por exemplo, também podem
distrair. O mesmo vale para ritmos agitados, que estimulam a parte motora, da dança.

Assistente de estratégia e insights da agência F.biz, o publicitário Kelvin Alves, 23,
segue mais ou menos essa cartilha. Quando está a caminho do trabalho, na zona oeste
de São Paulo, escuta rap ou R&B, gêneros centrados em vocais.
No escritório, a trilha passa a ser o lofi hip-hop (subgênero instrumental, marcado por
batidas desaceleradas e alguma influência de jazz).
Isso quando Kelvin analisa relatórios ou planilhas –o departamento dele junta o estudo
do consumidor com a ciência dos dados. "Esse estilo me deixa mais tranquilo para
entender o que estou lendo. Já tentei trabalhar ouvindo outros gêneros, mas, às vezes,
muitas vozes acabam me desconcentrando", afirma.
Quando o publicitário produz relatórios, a playlist muda mais uma vez. "Coloco para
tocar um rap mais vocal, que me dá um pouco mais de ritmo, de adrenalina."
A estratégia adotada por Kelvin pode, muito provavelmente, não funcionar para outras
pessoas, de acordo com os especialistas ouvidos pela reportagem. Por isso mesmo, a
música instrumental é só "candidata" a ajudar no ganho de produtividade.
A falibilidade de uma ou outra receita poderia ser justificada, de maneira simples,
pelas particularidades do gosto individual – traços de personalidade, idade e natureza
da tarefa também precisam ser levados em conta.
Em musicoterapia, há o conceito de identidade sonora individual. "Todos nós, assim
como temos uma história clínica, temos uma história sonora", explica Juliana Duarte
Carvalho, musicista, psicóloga clínica e musicoterapeuta do Hospital Sírio-Libanês.
Essa bagagem contém, entre outros, fatores culturais e "vai se formando ao longo da
vida, nunca se completa".
Levando em conta esse último aspecto e o fato de que, hoje, as pessoas são expostas
ao hit do momento em diversos lugares e meios, Juliana diz que é saudável procurar
conhecer músicas novas, que podem ser eficientes no ambiente de trabalho, mas não
só. "Assim como um bom livro, elas podem te influenciar e promover mudanças."

Quatro em cada dez trabalhadores vendem vale-refeição
18/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 17/02/2019)
Desse total, 44% deles usam a grana da venda para pagar contas, diz
pesquisa do SPC Brasil no país
Seja para fazer as compras do mês, complementar o orçamento ou guardar a grana,
39% dos trabalhadores que recebem vale-alimentação ou vale-refeição vendem o
benefício (dos quais 44% usam a grana para pagar as contas). Outros 61% garantem
não recorrer à prática, principalmente os empregados das classes A e B. A constatação
é de uma pesquisa do SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) e da CNDL
(Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas).
Em levantamento semelhante de 2018, 30% vendiam o tíquete, mas, segundo o SPC,
não é possível comparar os estudos pois houve mudança na metodologia.
A pesquisa também mostra que mais da metade dos consumidores extrapola a grana
paga pelo patrão para se alimentar, e a maioria considera que o valor é baixo e serve
apenas como ajuda de custo.
“As pessoas devem se perguntar se o tíquete é mesmo baixo ou se estão escolhendo
os lugares mais caros para comer”, diz José Vignoli, educador financeiro do SPC. Entre
os empregados que vendem o VR, segundo o especialista, há aqueles que estão cientes
do aperto e levam comida de casa para o trabalho, mas também há outros que gastam
o dinheiro com despesas que não são fundamentais e precisam recorrer ao cartão de
crédito.
O advogado Maurício De Lion, sócio da área trabalhista do escritório Felsberg, explica
que a venda do vale-refeição ou vale-alimentação pode ser punida com demissão por
justa causa, além de gerar responsabilização criminal do trabalhador, já que é
considerada crime de estelionato.
“Muitas empresas vêm monitorando se os benefícios somem a partir do primeiro dia
do pagamento. Algumas punem a venda com demissão e outras preferem orientar o
empregado”, diz o especialista. De acordo com o PAT (Programa de Alimentação ao
Trabalhador), no qual o patrão se inscreve ao pagar o benefício, o vale-refeição tem
como uso exclusivo a refeição e não pode ser desviado de sua finalidade.

Trabalhadores vendem vale-refeição - Mário Bittencourt/Folhapress
"Reforma da Previdência pode mudar o cenário", diz sócio e gestor da Garde
18/02/2019 – Fonte: Infomoney.com
Porém, ele avisa: o bom clima tem prazo, a depender da reforma da Previdência, que
pode ditar como serão os próximos meses do mercado
Após um turbulento período eleitoral que deixou investidores em compasso de espera,
o sócio e gestor da Garde Asset Management, Marcelo Giufrida, assume uma visão
otimista em relação aos mercados neste início de ano. Porém, ele avisa: o bom clima
tem prazo, a depender da reforma da Previdência, que pode ditar como serão os

próximos meses do mercado. Em entrevista ao Estado, ele aponta a medida como o
divisor de águas do que está por vir.
A Bolsa brasileira vem se aproximando do patamar dos 100 mil pontos, nível
nunca antes alcançado. Ainda está barata?
Depende do cenário. Se ele for de reformas aprovadas, com a Previdência antes de
tudo e outras mudanças na sequência, está barata. Sem as reformas, em uma visão
mais pessimista, isso muda e a Bolsa ficaria cara. Porém, ainda assim, diria que está
com um preço "ok".
Como o cenário global pode influenciar nos investimentos?
Tivemos uma economia com baixa volatilidade e pouca liquidez nos últimos 10 anos
(no mundo) e agora estamos voltando ao normal. Os bancos centrais não serão os
únicos a prover liquidez e o mercado terá de encontrá-la. Com os juros voltando ao
normal, isso acaba sendo um desafio. O mercado terá de aprender a reagir ao
ambiente.
Para o investidor, o que isso significa?
Esse cenário já é difícil para o investidor profissional, mas para o investidor que tem
menos recursos é ainda pior. Se alguém tem aversão ao risco deve prestar atenção,
talvez buscar uma carteira mais adequada a essa expectativa.
Não existe fórmula mágica. De maneira geral, é saber organizar o que é investimento
para curto, médio e longo prazos, compondo portfólios que mesclem renda fixa e
variável.
Como deve ser o comportamento do investidor estrangeiro na Bolsa?
Isso é um enigma. No final de 2018 o mercado estava assustado com o período
eleitoral. Agora há um certo ceticismo sobre a equipe econômica do presidente Jair
Bolsonaro.
Há uma tendência de que as reformas serão feitas, mas ninguém tem certeza. Fato é
que a reforma da Previdência virou o "cabo da boa esperança". Se ela for aprovada,
haverá espaço para outras mudanças. Mas, sem essa reforma, as outras não
adiantam.
O Brasil deve recuperar o grau de investimento?
Acho que esse é um tema para longo prazo. O aumento do grau de investimento será
reflexo da realização de outros processos.
Como a aprovação da reforma da Previdência?
Sim, ela é a primeira e mais importante de todas, que destrava o pavimento para as
demais mudanças.
O sr. acha que o governo consegue aprová-la?
A reforma da Previdência não é um assunto novo e estamos em uma rodada mais
focada de discussões. Além disso, o parlamento também está mais aberto para fazer
uma reforma mais ampla. Considero que o assunto esteja suficientemente maduro
para aprovação.
No mercado, há investidores que acreditam que o dólar vai terminar o ano
abaixo de R$ 3,60. Qual seu palpite?
Pelas nossas avaliações, o dólar está um pouco alto hoje e acreditamos que poderia
estar um pouco mais baixo do que está hoje. Até o fim do ano muita coisa vai acontecer
no cenário político-econômico, mas se a reforma da Previdência for aprovada, o dólar
tende a cair um pouco.
Qual a projeção da Garde para a Selic?
Acredito que até o primeiro trimestre do ano que vem ela deve seguir como está.

Economia perde ritmo e deve ter desempenho fraco neste ano, dizem
analistas
18/02/2019 – Fonte: G1
Com dados fracos de dezembro, bancos e consultorias começam a consolidar
a avaliação de que o PIB de 2019 ficará próximo de 2%.
O desempenho esperado para a economia neste ano deve frustrar as expectativas
mais otimistas. Se no fim de 2018 uma parte das projeções indicava um crescimento
de 3% em 2019, por ora, está se consolidando a avaliação entre os analistas de que
o Produto Interno Bruto (PIB) do país deve avançar apenas 2% depois dos últimos
indicadores divulgados.
A safra dos números do fim de 2018 revelou uma perda de ritmo da economia e um
desempenho mais fraco da atividade do que o esperado para boa parte dos analistas.
E essa decepção ocorreu em todos os setores: no varejo, no serviços e, sobretudo, na
indústria. O resultado do mercado de trabalho também foi considerado fraco. No ano
passado, a taxa média de desocupação foi de 12,3%, pouco inferior aos 12,7% de
2017.
Na esteira desses números, nos últimos dias, bancos e consultorias começaram a
revisar para baixo a previsão para o PIB de 2018 e deste ano.

Embora os dados decepcionantes tenham sido colhidos no fim do ano passado, a
revisão no cenário de 2019 se dá pelo chamado carrego estatístico, a influência que o
fraco desempenho econômico do ano passado vai exercer sobre a atividade em 2019.
"Creio que haverá revisões gerais para quem estava mais otimista antes", afirma o
economista-chefe da consultoria MB Associados, Sergio Vale.
Na semana passada, o banco Itaú reduziu a previsão de crescimento de 1,3% para
1,1% para 2018 e baixou a projeção deste ano de 2,5% para 2%. O Santander ainda
projeta crescimento de 1,3% e 3%, respectivamente, mas já vê coloca viés de baixa
nesses números. Já banco Fator estima avanço de 2% em 2019 – antes previa alta de
2,8%.
A prévia do Banco Central, o IBC-Br, indicou um crescimento de 1,15% no ano
passado. Nesta segunda-feira, o boletim Focus, do BC, mostrou que o mercado reduziu
de 2,5% para 2,48% a expectativa de alta para o PIB deste ano. Os dados oficiais
serão divulgados pelo IBGE em 28 de fevereiro.
"Eu acho que claramente que o fim do ano teve cara de fim de feira. A economia
perdeu o ímpeto", afirma o economista-chefe do banco Fator, José Francisco de Lima
Gonçalves.
A piora das projeções para a economia ocorre mesmo com o avanço da confiança entre
consumidores e empresários e a avaliação, entre economistas, de que o governo de
Jair Bolsonaro vai ser capaz de levar aprovar a reforma da Previdência, considerada
fundamental para que os investidores mantenham confiança na trajetória das contas
públicas do país.

Indústria, a vilã
O cenário dos economistas começou a mudar com o resultado da indústria. Em 2018,
a produção do setor encerrou com alta de 1,1%, uma desaceleração em relação a
2017, quando cresceu 2,5%. "Houve uma frustração forte na indústria de
transformação por causa da crise na Argentina", diz Giulia Coelho, economista da
consultoria 4E. Com os dados de dezembro, ela revisou a projeção de PIB deste ano
para 1,9%, de 2,3%.
A Argentina é o principal destino dos produtos manufaturados do País. No setor
automotivo, tradicionalmente, o país vizinho era responsável por cerca de 70% das
exportações. Em janeiro deste ano, no entanto, essa fatia caiu para 56% por causa da
crise local.
A perda de participação argentina nas exportações fica evidente pela queda de
unidades vendidas. Em janeiro de 2018, foram exportadas 30,8 mil unidades para o
país vizinho. No mês passado, apenas 15,6 mil unidades foram vendidas.
"Houve um efeito da Argentina importante, mas não dá para falar que foi só isso.
Outras linhas (da indústria) mostraram uma perda de tração, em especial no último
trimestre", diz a economista e sócia da Tendências Consultoria Integrada, Alessandra
Ribeiro.
Com o resultado da indústria, a Tendências, que espera esperava uma estabilidade do
PIB no quarto trimestre, passou a prever uma ligeira queda da atividade nos últimos
três meses do ano. "Além da indústria de transformação, a construção civil
decepcionou. Isso está puxando a nossa revisão", afirma Alessandra.
Economistas pioram previsão para PIB neste ano e melhoram perspectiva
para 2020
18/02/2019 – Fonte: DCI
Agora, a previsão é de que o PIB irá subir 2,48% em 2019, contra avanço de 2,50%
visto antes

Economistas pioram previsão para PIB neste ano e melhoram perspectiva para 2020
Os economistas consultados na pesquisa Focus do Banco Central diminuíram sua
estimativa para a atividade econômica neste ano ao mesmo tempo em que
melhoraram a perspectiva para o ano que vem, conforme levantamento divulgado
nesta segunda-feira.
Agora, a previsão é de que o Produto Interno Bruto (PIB) irá subir 2,48 por cento em
2019, contra avanço de 2,50 por cento visto antes. Já para 2020, os economistas
passaram a enxergar uma expansão de 2,58 por cento do PIB, sobre 2,50 por cento
na semana anterior.
A atividade tem demorado a deslanchar no país em meio à alta capacidade ociosa,
cenário que tem mantido a segurança do BC em manter a taxa de juros em seu mínimo
histórico, de 6,50 por cento.
Segundo a pesquisa Focus, a expectativa do mercado segue sendo de que a Selic
permanecerá nesse patamar ao fim deste ano, subindo a 8 por cento no fim do próximo
ano.

Para a inflação, as contas também ficaram inalteradas. De acordo com o levantamento
semanal, o IPCA deve subir 3,87 por cento em 2019 e 4 por cento em 2020 -- mesmos
níveis vistos na pesquisa Focus anterior.
O centro da meta oficial de 2019 é de 4,25 por cento e, de 2020, de 4 por cento,
ambos com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.
As perspectivas para o dólar também continuaram as mesmas, com a moeda estimada
em 3,70 reais no fim de 2019 e 3,75 reais no próximo ano.
Vendas no comércio sobem 1% em janeiro após queda em dezembro, diz Boa
Vista
18/02/2019 – Fonte: Tribuna PR
As vendas do comércio varejista no País subiram 1,0% em janeiro, depois da queda
de 1,5% em dezembro, informa a Boa Vista. No acumulado de 12 meses, houve
expansão de 1,3%, enquanto no confronto com janeiro de 2018 a elevação foi de
3,4%.
Conforme a Boa Vista, os resultados revelam a dificuldade de retomada do comércio,
que vem registrando fraco desempenho desde o início do ano passado. Em nota, a
instituição cita que o desemprego alto e a lenta melhora da atividade doméstica
continuam sendo os principais entraves para evolução mais expressiva das vendas
varejistas. “Com poucos sinais de avanço no cenário econômico, espera-se que o
varejo siga em um ritmo gradual em 2019.”
O setor de móveis e eletrodomésticos apresentou queda de 0,2% em janeiro em
relação a dezembro, ficando estável no acumulado em 12 meses. As vendas da
categoria de tecidos, vestuários e calçados subiram 1,2% no primeiro mês deste ano.
Em 12 meses, acumularam recuo de 1,2%.
A atividade do setor de supermercados, alimentos e bebidas registrou aumentos de
1,5% e de 2,5% no acumulado em 12 meses. Já o segmento de combustíveis e
lubrificantes subiu 1,4% em janeiro no confronto com o mês anterior. A variação
acumulada em 12 meses ficou em 1,5%.
IPC-S da 2ª Quadrissemana de fevereiro sobe 0,34%, revela FGV (0,53 na
primeira)
18/02/2019 – Fonte: Tribuna PR
O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) subiu 0,34% na segunda
quadrissemana de fevereiro, em desaceleração ante a taxa registrada na leitura
anterior (0,53%), revelou nesta segunda-feira, 18, a Fundação Getulio Vargas (FGV).
No período, sete das oito classes de despesa que compõem o índice sofreram
arrefecimento em suas taxas de variação.
O grupo Educação, Leitura e Recreação ofereceu a principal contribuição ao processo
de alívio, com a taxa passando de 1,73% para 0,40%, com influência de cursos formais
(de 4,10% para 2,35%).
Também perderam força os grupos Transportes (de 0,32% para 0,07%), com tarifa
de ônibus liderando o movimento (de 3,32% para 2,62%); Habitação (de 0,43% para
0,40%), com taxa de água e esgoto residencial (de 0,48% para 0,00%); Alimentação
(de 0,77% para 0,73%), com frutas (de 6,66% para 5,09%); Comunicação (de 0,53%
para 0,34%), com pacotes de telefonia fixa e internet (de 2,32% para 1,50%); Saúde
e Cuidados Pessoais (de 0,33% para 0,25%), com artigos de higiene e cuidados

pessoais (de -0,22% para -0,55%); e Despesas Diversas (de 0,32% para 0,23%),
com alimentos para animais domésticos (de 0,57% para -0,24%).
Na contramão, houve aceleração no grupo Vestuário, cuja taxa passou de recuo de
0,85% para declínio de 0,70%. Nesta categoria, a FGV menciona os preços de
calçados, que passaram de queda de 0,63% para retração de 0,38%.
Dólar avança ante real com mercado observando crise envolvendo Bebianno
18/02/2019 – Fonte: DCI
Às 10h47, moeda avançava 0,68%, a R$ 3,7290 na venda, após recuar 0,97%, a R$
3,7037, na sexta-feira.

O dólar avançava ante o real nesta segunda-feira, com o mercado observando possível
impacto da crise política envolvendo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência,
Gustavo Bebianno, no avanço da reforma da Previdência e aguardando semana
movimentada no exterior.
Às 10:47, o dólar avançava 0,68 por cento, a 3,7290 reais na venda, após recuar 0,97
por cento, a 3,7037 reais, na sexta-feira. O dólar futuro avançava cerca de 0,4 por
cento.
Com os mercados norte-americanos fechados pelo feriado do Dia do Presidente, a
liquidez foi reduzida domesticamente, colaborando para certa volatilidade ao longo do
pregão.
O mercado monitora nesta segunda-feira possível desfecho para a crise política no
governo, que tem ao centro Gustavo Bebianno, um dos principais articuladores da
campanha presidencial de Jair Bolsonaro, após denúncias de um esquema de
candidaturas laranjas dentro do PSL.
Há preocupação de que a demora em solucionar a situação do ministro possa ter
impacto negativo sobre a tramitação da reforma da Previdência, que deve ser enviada
ao Congresso na quarta-feira.
"Existe uma preocupação justamente pelo governo estar enviando essa semana a
Previdência, pode ser que alguns deputados queiram alguns esclarecimentos
dependendo da declaração dele (Bebianno), pode ser que alguns fiquem com pé atrás
com o governo", afirmou o diretor de câmbio da Ourominas, Mauriciano Cavalcante,
acrescentando que há uma cautela no mercado mais ligada à velocidade de aprovação
do que à aprovação propriamente.
Participantes do mercado acompanham também articulações do governo para formar
uma base sólida que garanta aprovação da Previdência. No entanto, começa a surgir
certa resistência entre parlamentares após o governo detalhar que submeterá ao
Congresso um texto duro em termos fiscais.
"Não haverá 'vida fácil' para o governo, embora a propositura seja fundamental para
o país e meritória em seus propósitos, mas a sua aprovação final, neste momento,
agravado pelo fato de ainda ser desconhecida, certamente demandará muito mais
tempo do que a urgência que o país requer para poder dinamizar sua atividade

econômica e alcançar todos os benefícios consequentes", afirmou o diretor-executivo
da NGO Corretora, Sidnei Nehme, em nota.
China e Estados Unidos terão mais uma rodada de negociações nesta semana, desta
vez em Washington, e, após progressos e consenso na semana passada, há
expectativa de que as duas maiores economias globais cheguem a um acordo que
encerre a guerra comercial.
Na sexta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que poderá prorrogar o
prazo de 1º de março para que os países selem acordo. Está previsto um aumento das
tarifas dos EUA sobre produtos chineses se nenhum acordo for alcançado até a data.
Também está no radar do mercado a divulgação da ata da última reunião de política
monetária do Federal Reserve, na quarta-feira.
O Banco Central realiza nesta segunda-feira leilão de até 10,33 mil swaps cambiais
tradicionais, correspondentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento
de março, no total de 9,811 bilhões de dólares.
IPCA para 2019 permanece em 3,87% e para 2020 segue em 4,00%, aponta
Focus
18/02/2019 – Fonte: Tribuna PR
Os economistas do mercado financeiro mantiveram a previsão para o IPCA – o índice
oficial de inflação – em 2019 e 2020. O Relatório de Mercado Focus divulgado nesta
segunda-feira, 18, pelo Banco Central, mostra que a mediana para o IPCA este ano
seguiu com alta de 3,87%. Há um mês, estava em 4,01%. A projeção para o índice
em 2020 seguiu em 4,00%. Quatro semanas atrás, estava no mesmo nível.
O relatório Focus trouxe ainda a projeção para o IPCA em 2021, que seguiu em 3,75%.
No caso de 2022, a expectativa também permaneceu em 3,75%. Há quatro semanas,
essas projeções eram de 3,75% para ambos os casos.
A projeção dos economistas para a inflação está abaixo do centro da meta de 2019,
de 4,25%, sendo que a margem de tolerância é de 1,5 ponto porcentual (índice de
2,75% a 5,75%). Para 2020, a meta é de 4%, com margem de 1,5 ponto (de 2,50%
a 5,50%). No caso de 2021, a meta é de 3,75%, com margem de 1,5 ponto (de 2,25%
a 5,25%).
No início de fevereiro, ao manter a Selic (a taxa básica de juros) em 6,50% ao ano, o
BC atualizou suas projeções para a inflação no cenário de mercado: 3,9% para 2019
e 3,8% para 2020.
No Focus agora divulgado, entre as instituições que mais se aproximam do resultado
efetivo do IPCA no médio prazo, denominadas Top 5, a mediana das projeções para
2019 foi de 3,88% para 3,86%. Para 2020, a estimativa do Top 5 permaneceu em
4,00%.
Quatro semanas atrás, as expectativas eram de 3,90% e 4,00%, nesta ordem.
No caso de 2021, a mediana do IPCA no Top 5 permaneceu em 3,75%, igual ao
verificado há um mês. A projeção para 2022 no Top 5 seguiu em 3,50%, igual ao visto
quatro semanas antes.
Últimos 5 dias
A projeção mediana para o IPCA 2019 atualizada com base nos últimos 5 dias úteis
passou de 3,87% para 3,89%, conforme o Relatório de Mercado Focus. Houve 63
respostas para esta projeção no período. Há um mês, o porcentual calculado estava
em 4,00%.

No caso de 2020, a projeção do IPCA dos últimos 5 dias úteis permaneceu em 4,00%.
Há um mês, estava no mesmo patamar. A atualização no Focus foi feita por 56
instituições.
Outros meses
Os economistas do mercado financeiro alteraram a previsão para a alta do IPCA em
fevereiro, de 0,35% para 0,34%. Para março, a projeção seguiu em 0,34% e, para
abril, passou de 0,37% para 0,38%. Há um mês, as projeções eram de 0,35% e
0,38%, respectivamente.
No Focus desta segunda-feira, a inflação suavizada para os próximos 12 meses foi de
4,00% para 4,02% de uma semana para outra – há um mês, estava em 4,02%.
Preços administrados
O Relatório de Mercado Focus indicou manutenção na projeção para os preços
administrados em 2019 e 2020. A mediana das previsões do mercado financeiro para
o indicador deste ano seguiu com alta de 4,89%. Para 2020, a mediana permaneceu
indicando 4,30%. Há um mês, o mercado projetava aumento de 4,80% para os preços
administrados este ano e elevação de 4,20% em 2020.
As projeções atuais do BC para os preços administrados, no cenário de mercado,
indicam taxas de 5,1% este ano e 3,9% em 2020. As estimativas foram informadas
no Relatório Trimestral de Inflação (RTI), divulgado em dezembro.
IGP-M
O Focus mostrou, ainda, que a mediana das projeções do IGP-M de 2019 passou de
3,90% para 4,01%. Há um mês, estava em 4,15%. No caso de 2020, o IGP-M
projetado seguiu em 4,00%, igual ao visto quatro semanas antes.
Calculados pela Fundação Getulio Vargas (FGV), os Índices Gerais de Preços (IGPs)
são bastante afetados pelo desempenho do câmbio e pelos produtos de atacado, em
especial os agrícolas.
Tarifa técnica do ônibus sobe para R$ 4,79, após fim da isenção do ICMS para
o diesel
18/02/2019 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 16/02/2019)
Nova previsão serve de base para cálculo do valor da passagem ao usuário
do transporte coletivo

Foto: Felipe Rosa/Tribuna do Paraná
A Prefeitura de Curitiba publicou nesta sexta-feira (15), em Diário Oficial, uma nova
previsão de tarifa técnica para o transporte coletivo da cidade, em função do fim da
isenção do ICMS do óleo do diesel. O valor subiu de R$ 4,71 para R$ 4,79 e, na prática,
pressiona a tarifa cobrada hoje do usuário. Atualmente, o preço na catraca é de R$
4,25 – e a diferença tem que ser bancada pela prefeitura, atualmente com apoio do
governo estadual.
A isenção do ICMS do óleo diesel começou a valer em 15 de dezembro de 2017 e
terminou em 31 de dezembro de 2018. Como não houve renovação do benefício, a
tarifa técnica foi reajustada, conforme prevê o contrato com as empresas de ônibus.

A Urbs, entretanto, disse que ainda não há uma definição a respeito de um possível
aumento para os usuários.
Passagem vai ficar mais cara
O último reajuste de tarifa para o usuário ocorreu no ano de 2017, quando a passagem
custava R$ 3,70 e sofreu um aumento de 15%. Agora, em 2019, o prefeito de Curitiba,
Rafael Greca (PMN), já confirmou que haverá aumento, mas ainda não definiu em
quanto exatamente ficará o novo valor.
A possibilidade de se adotar mais um período de isenção de ICMS do óleo diesel não
está descartada – e deve constar na pauta da próxima reunião do Confaz (Conselho
Nacional de Política Fazendária), prevista para início de abril.
Além disso, há ao menos outros dois fatores que ainda podem interferir no valor da
tarifa. O preço da passagem é influenciado também pelos salários de motoristas e
cobradores pagos pelas empresas de ônibus – cuja data-base é fevereiro. As
negociações entre os sindicatos ainda estão em andamento.
O segundo fator é o subsídio oferecido pelo governo do Paraná, atualmente em aberto:
Greca já levou o pleito ao governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior (PSD),
que prometeu estudar o assunto. No ano de 2018, o governo estadual deu R$ 71
milhões para o transporte coletivo da capital, o que permitiu o congelamento da tarifa.
Montadoras se preparam para sobretaxas de até 25% sobre importados nos
EUA
18/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 16/02/2019)
Tarifas geram apreensão por possíveis aumentos de preçoTs e ameaças a
empregos que trariam
Um relatório confidencial do Departamento de Comércio, que deve ser enviado a
Donald Trump no domingo, deve abrir caminho para que o presidente dos Estados
Unidos ameace com tarifas alfandegárias sobre autopeças importadas ao designar as
importações como uma ameaça à segurança nacional, afirmaram autoridades da
indústria automobilística na sexta-feira.
As recomendações do relatório podem aproximar a indústria automobilística global de
seu pior pesadelo - tarifas de até 25% sobre milhões de carros e peças importados
que muitos temem custariam milhares de dólares ao valor de veículos e talvez causar
centenas de milhares de empregos nos EUA.
O conteúdo do relatório deverá permanecer não público enquanto Trump considera as
recomendações, deixando a indústria e os principais exportadores de automóveis do
Japão, da União Europeia e da Coréia do Sul no escuro sobre suas conseqüências.
Autoridades da indústria automobilística disseram esperar que o relatório recomende
ao menos algumas tarifas para que o governo possa usar as conclusões da
investigação como alavanca de negociação durante tratativas neste ano com o Japão
e a UE.
O relatório vem após investigação iniciada pelo Departamento de Comércio em maio
de 2018 a pedido de Trump. O objetivo é determinar os efeitos das importações na
segurança nacional.
A versão final será enviada à Casa Branca no domingo para cumprir prazo estatutário,
disse membro do governo à Reuters.

As montadoras e fornecedores de peças estão antecipando que suas opções de
recomendação incluirão tarifas de até 25% em carros e peças, ou tarifas mais restritas
direcionadas a componentes e tecnologias ligados a carros novos, veículos autônomos,
conectados à Internet e compartilhados.
Um funcionário da indústria automotiva disse, sob anonimato, que ninguém com quem
conversou na indústria acha que o relatório não recomendará tarifas", tendo em vista
as prioridades comerciais definidas pelo governo Trump.
Um relatório do respeitado Centro para Pesquisa Automotiva em, publicado na sextafeira, mostrou que no pior cenário, uma tarifa de 25% custaria 367 mil empregos nos
EUA nas indústrias automobilísticas e afins.
Os preços dos veículos leves nos Estados Unidos aumentariam em US$ 2.750 , em
média, incluindo veículos construídos nos EUA - reduzindo as vendas anuais dos EUA
em 1,3 milhão de unidades e forçando muitos consumidores ao mercado de carros
usados, disse o relatório.
Futuro da Tesla e do carro elétrico passa pela China
18/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 16/02/2019)
País asiático produzirá veículos não poluentes a preço acessível, prontos para
ser exportados
Quem espera que a Tesla seja a salvação do automóvel e do mundo com seus modelos
elétricos precisa olhar para o oriente. O futuro da mobilidade sem fumaça está na
China.
Fabricantes de carros e de tecnologias voltadas à mobilidade limpa já podem se
instalar naquele país sem a necessidade de ter o governo como sócio majoritário. É o
primeiro passo de uma abertura gradativa de mercado.
O foco está na criação de polos industriais para produzir veículos elétricos,
aproximando processos, fornecedores e fontes de energia. O ganho de escala levará
à redução dos custos fabris.
Outra frente de trabalho busca alternativas para que a geração de eletricidade voltada
à recarga não seja mais poluente do que os próprios automóveis. As exportações são
parte essencial do programa. A capacidade produtiva é pensada não apenas para o
mercado interno.
A estratégia faz ainda mais sentido ao observar a evolução dos carros. Marcas que na
década passada ousaram entrar em mercados estrangeiros com produtos ruins já
oferecem automóveis de qualidade, que não sofrem tanta rejeição.
Em 2018, 1,26 milhão de veículos elétricos foram vendidos na China. É um assombro
para o padrão brasileiro, mas pouco diante do total de emplacamentos: mais de 24
milhões de carros novos foram negociados por lá no ano passado.
Para crescer, é preciso lançar opções com boa autonomia entre as recargas e que
custem o mesmo que veículos a gasolina. O plano chinês contempla a produção de
automóveis de menor custo. Em 2025, 20% de todos os carros vendidos naquele país
terão que trazer alguma tecnologia limpa, meta que só será factível caso existam
opções populares.
Portanto, a China produzirá carros não poluentes a preço acessível, prontos para ser
exportados, com baixa rejeição e, principalmente, lucrativos. Com a abertura de

mercado, serão fabricados não só por empresas locais, mas também pelas grandes
montadoras globalizadas.
Enquanto isso, Elon Musk, presidente da Tesla, continua a produzir os melhores
automóveis elétricos do momento, e isso tem um alto preço. Com o fim do período de
benefícios fiscais nos EUA, a rentabilidade da montadora despencou: a marca não está
conseguindo fechar as contas. Se aumentar ainda mais o preço de um Model 3, as
vendas cairão a níveis insustentáveis.
Enquanto as gigantes fazem fusões para reduzir os custos de produção dos veículos
elétricos, a Tesla segue com parcerias pontuais. O risco é ser engolida quando
Mercedes, BMW, Audi e Jaguar tiverem sedãs que não emitem fumaça expostos em
suas lojas.
A saída para Elon Musk é dar um jeito de reduzir seus gastos e aumentar a escala,
além de conseguir mais pares dispostos a comprar suas baterias. Diante do cenário
que se desenhou, a solução para os problemas da Tesla passa pela China.
‘Sem investimento será difícil continuar’, diz presidente da GM
18/02/2019 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 17/02/2019)
Em sua primeira entrevista após ter distribuído aos trabalhadores informe com
ameaças de deixar o Brasil, o presidente da General Motors Mercosul, Carlos Zarlenga,
diz que as negociações com funcionários, fornecedores, concessionários e governos
para atrair novos projetos estão dando certo.
Se for aprovado um acordo de redução de custos, a matriz deverá aprovar um plano
de investimentos de R$ 10 bilhões para fábricas locais. Ele também defende
tratamento tributário especial para projetos de carros exclusivos para exportação.
Seu comunicado, feito em 18 de janeiro, era um blefe?
Várias pessoas me perguntaram se foi um erro. Qual era a alternativa? Não falar sobre
o que realmente está ocorrendo?
Se não conseguirmos viabilizar investimentos, será muito difícil continuar operando. E
o problema vai além da GM. O Estadão publicou matéria mostrando que as montadoras
do Brasil receberam das matrizes mais de R$ 50 bilhões em financiamentos em 2018.
Uma indústria que cresceu 14% no ano passado precisaria desse dinheiro para se
sustentar se estivesse bem? Por isso começamos a trabalhar com nossos parceiros.
Se os investimentos necessários para São Caetano do Sul e São José dos Campos não
forem feitos, os produtos das duas plantas acabam. Se acaba, acontece o quê?
Como foi o ultimato da presidente mundial, Mary Barra, para a empresa voltar
ao lucro?
A GM é reconhecida pela comunidade de investidores globais como uma empresa
disciplinada para decisões de investimento.
Não se pode sair da lógica de que uma companhia investe com expectativa de retorno
razoável. Hoje, a maioria das montadoras está perdendo dinheiro e as que não estão
no prejuízo estão longe de ter um retorno razoável para os investimentos que fizeram.
Então, quando a comunidade de investidores questiona nossa presidente global, ela
vai dizer que vai investir se tiver oportunidades de retorno. Sem investimentos, a
situação da GM vai ficar complicada. Mas quero pensar num cenário em que todo o
setor vai mudar para se tornar mais competitivo.

O setor alega prejuízos desde o início da crise mas, antes disso, ganhou muito
dinheiro no País.
A indústria chegou num pico histórico em 2013, após vários anos de crescimento.
Naquele momento teve lucro sim, mas quando se investe espera-se uma taxa de
retorno associada ao risco desse investimento. A meta global das empresas é de ter
8% sobre a renda. E faz muito tempo que não atingimos esse patamar.
O que impede esse ganho?
Com a estrutura atual, temos uma indústria com capacidade para 4 milhões de
veículos, entre Argentina e Brasil. Exportamos os mesmos carros feitos para o mercado
interno.
A Coreia, por exemplo, tem mercado de 1 milhão de unidades e produz 5 milhões, ou
seja, uma produção mais voltada às exportações. Como o País tem uma taxa de
importação de 35%, precisa investir aqui para produzir para o mercado local.
É uma discussão de participar ou não do mercado. Já quando o programa é para
exportar, você compete com o resto do mundo para receber o investimento. Podemos
trabalhar com programas específicos de exportação.
Mas primeiro vamos trabalhar no investimento para o mercado brasileiro e o Mercosul
e depois nesse projeto. A questão fundamental é a da abertura comercial. Perdemos
uma enorme chance de trabalhar a competitividade para gerar exportação no Rota
2030. Agora, estudamos alternativas e no momento certo vamos apresentar um
programa.
De qual ineficiência o sr. fala?
Há uma série delas, mas, por exemplo, 45% da receita de uma montadora são
impostos e taxas diretas e indiretas. As pessoas acham que carro no Brasil é caro.
Sem dúvida é, mas vamos pegar o exemplo do Cruze. Ele custa US$ 24,3 mil nos EUA
e US$ 32 mil no Brasil.
Se tirar os impostos, vai custar US$ 22,6 mil lá e US$ 20,8 mil aqui. Queremos inserir
o Brasil no mundo e para isso temos de tirar as proteções do mercado. A abertura
comercial seria ótima, pois nos daria oportunidade de exportar. Mas, até que se resolva
o problema de competitividade, vai ser justamente o contrário.
E os incentivos fiscais recebidos nos últimos anos?
Falar em incentivos quando se tem uma carga fiscal absurda não é algo sério. Só o
imposto cobrado sobre as vendas no Brasil – PIS, Cofins, ICMS e IPI – soma 34%. Nos
EUA é 7%.
Qualquer coisa que falarmos até 7% é incentivo. A partir disso, não. O que temos de
fazer é tentar mudar esse sistema para poder colher os benefícios que essa indústria
pode dar de emprego, crescimento econômico, desenvolvimento tecnológico. O Brasil
tem chances de ganhar projetos globais, mas temos problemas que precisam ser
resolvidos.
Que acordo já foi fechado?
Temos um acerto com os funcionários de São José dos Campos que coloca a cidade
de novo no mapa de investimentos. Houve amadurecimento dos empregados, do
sindicato e de nossa equipe. Com os outros sindicatos (de São Caetano e Gravataí)
vamos respeitar os acordos que vão até 2019 e discutir a pauta para 2020.
E o acerto com concessionários e fornecedores?
Não quero entrar em detalhes, mas os concessionários entenderam a situação e
rapidamente aprovaram o acordo. Com os fornecedores estamos trabalhando com
redução de custos agora e depois vamos trabalhar a eficiência.

Como foi a conversa com o governo federal?
Estamos mantendo o governo federal atualizado sobre nossas negociações, mas não
fizemos nenhum pedido.
Por que a matriz manteria as fábricas no Brasil se está fechando lá fora,
inclusive nos EUA?
Essa é a chave do trabalho que a gente faz. Estamos aqui há 94 anos. Somos líderes
de mercado. Vemos oportunidades para o futuro se conseguirmos corrigir a situação
de falta de competitividade. Também estamos num período em que a expectativa é
de crescimento do País e temos um novo governo. Estamos no momento certo para
ter essa conversa difícil e tentar mudar a regra do jogo. Mas não podemos esperar
muito.
Descubra o que é melhor para sua empresa: frota própria ou terceirizada
18/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 16/02/2019)
Companhias devem avaliar cada opção sem tirar o foco do custo nem aderir
a modismos

Caminhão VUC (veículo urbano de carga) Volkswagen Delivery equipado com baú da
4Truck
Optar entre fazer entregas por conta própria ou terceirizar o serviço é uma questão
basicamente matemática, não importa o tamanho da empresa.
“É preciso fazer os cálculos, considerar se há restrições de horários para circulação de
um tipo específico de veículo e sempre checar o que é mais em conta”, diz o professor
Jamil Moysés Filho, coordenador do MBA em logística do Instituto Superior de
Administração e Economia da Fundação Getulio Vargas.
Às empresas cabe pesar prós e contras de cada tipo de entrega sem tirar o foco do
custo e não aderir a modismos para parecer moderno. É o que tenta fazer a startup
iFood.
A companhia trabalha com colaboradores cadastrados que podem utilizar patinetes e
bicicletas elétricas. A prática tem uma pegada sustentável, mas o objetivo é acessar
locais da cidade em que uma motocicleta teria dificuldade de circular ou estacionar.
A empresa lida com 120 mil entregadores, todos com veículos próprios ou alugados.
Por ser um serviço terceirizado, é mais difícil controlar a qualidade do atendimento e
evitar a multiplicação de clientes insatisfeitos.
“Há um risco, mas divulgamos informações sobre boas práticas e realizamos atividades
para mostrar nosso reconhecimento pelo trabalho desses colaboradores”, diz Roberto
Gandolfo, diretor de logística da iFood.
Quando ter controle total do processo de entrega é parte fundamental do negócio, ter
seus veículos e funcionários tende a ser a melhor opção. “A frota própria gera ganhos
no relacionamento com o cliente. São sempre os mesmos motoristas, eles ajudam a
arrumar as mercadorias nas lojas e são comprometidos”, afirma o empresário Nelo
Marracinni Neto, cofundador da Akron Distribuidora Pet.

A empresa tem 30 VUCs (veículos urbanos de carga) para entregas na Grande São
Paulo e 10 carretas para viagens mais longas, mas a frota terá que crescer. A
distribuidora, responsável pela logística da Royal Canin, que produz alimentos para
cães e gatos, vai passar a atender a Eukanuba, também do setor de rações.
Mesmo com a expansão das atividades, Nelo pretende continuar a investir em uma
frota própria, mas sempre de olho nos gastos. “O custo do frete não pode passar de
2% do negócio”, diz o empresário.
A Laquila, importadora de acessórios para motociclistas, optou pela terceirização e
hoje trabalha com 15 transportadoras. Para aumentar a eficiência, investe na
reorganização dos processos que antecedem as entregas.
Segundo Jean Cleyton dos Santos Dadelhuk, gerente de logística da Laquila, a
digitalização do estoque e o rastreamento das mercadorias são ações que ajudaram a
reduzir em 30% o tempo gasto com as operações internas.
Arrumar a casa é fundamental para ter entregas eficientes seja com frota própria ou
terceirizada. Jamil diz que a má gestão da demanda e do estoque ou a falta de atenção
aos movimentos dos consumidores compromete a operação.
“Existem também estratégias de compras eficientes que precisam ser aplicadas, mas
hoje a maioria das empresas faz as famosas três cotações, não deve ser assim”, diz.
A decisão entre investir em veículos próprios ou terceirizar passa por conhecer as
opções de financiamento e seguro oferecidas e compará-las aos custos de locação em
diferentes prestadores.
Segundo Fábio Lewkowicz, presidente da Maestro Frotas, há empresas que optam por
conciliar aluguel e carro próprio. O executivo explica que, antes de fechar negócio com
seus clientes, estabelece um plano que se ajuste às necessidades do contratante.
Nem sempre o resultado indica que a locação é o mais interessante, e, embora isso
possa representar a perda de um negócio, a transparência traz credibilidade.
Os resultados da Maestro mostram que a demanda por serviços de transporte está em
alta. A empresa faturou R$ 50 milhões nos últimos nove meses e adquiriu a Locarcity,
o que fez o grupo crescer 38% em receitas de locação.
A expansão do setor puxa as fabricantes de implementos rodoviários. A 4Truck, que
produz baús e carrocerias para vans e caminhões dobrou o faturamento em 2018 em
comparação a 2017 e a expectativa para 2019 é crescer 20%.
Conheça cada tipo de transporte
Terceirização
Vantagens
- Menor preocupação com gestão de funcionários, que são contratados pela
prestadora de serviços
- Mais tempo para se dedicar a outras atividades
- Não será preciso lidar com manutenção, seguro e documentação da frota
Desvantagens
- Perda de identidade e menor exposição da marca nas ruas
- Falhas ou mau atendimento tendem a prejudicar mais a empresa que contratou o
serviço do que a prestadora
- Em caso de reparo após acidente, coparticipação cobrada pela seguradora tende a
ser elevada

Frota própria
Vantagens
- O empreendedor terá maior controle sobre prazos e horários de entrega
- Isenções de impostos para pessoa jurídica reduzem o preço dos veículos adquiridos
por empresas
- Possibilidade de customização dos carros (instalação de implementos para levar
carga, colocação de propagandas)
Desvantagens
- Em caso de problema com um dos veículos, além dos gastos com reparo, não
haverá a substituição rápida por outro, como ocorre nos contratos de locação
- A empresa terá de cuidar da seleção de motoristas e de toda a burocracia de
contratação
- Veículos de trabalho têm maior depreciação devido principalmente à alta
quilometragem
Em alta na locação
Leasing operacional
Contrato de locação de longo prazo. Em geral, os prazos variam de 12 a 36 meses. As
parcelas pagas mensalmente incluem seguro e documentação. Alugar um sedã
compacto 1.0 custa cerca de R$ 1.500 por mês
Em alta na compra
Compra como pessoa jurídica
Há isenções fiscais e benefícios extras oferecidos pelas montadoras, que variam de
acordo com a quantidade comprada. Picapes compactas como a Volkswagen Saveiro
(R$ 52.360) e a Fiat Strada (R$ 51 mil) podem ter um desconto de aproximadamente
20% para pequenos empresários.
Toyota quer SUV no Brasil, mas precisa ampliar capacidade
18/02/2019 – Fonte: Infomoney.com
Montadora se vê diante do desafio de viabilizar a produção local de um SUV compacto
em meio à falta de capacidade em suas fábricas no país

A unidade brasileira da Toyota Motor Corp. viveu em 2018 seu melhor ano em termos
de volume de produção e vendas. Ao mesmo tempo em que comemora o feito, a
montadora se vê diante do desafio de viabilizar a produção local de um SUV compacto
em meio à falta de capacidade em suas fábricas no país.
SUV é o que falta na gama de produtos da Toyota no mercado brasileiro, disse Rafael
Chang, presidente da Toyota do Brasil.
“Estamos falando com a casa matriz para trazermos esse projeto tão logo possível,
porque, é verdade, o mercado está mudando para SUV e estamos perdendo uma fatia
do mercado”, disse ele em entrevista à Bloomberg em 12 de fevereiro.

Chang destaca que, apesar da grande vontade de produzir um SUV compacto
localmente, é preciso haver um minucioso estudo de viabilidade para aumento da
capacidade de produção local sem comprometer o crescimento sustentável da
companhia.
“Para decidir esse investimento há muitos fatores, não só se o mercado tem certo
volume, mas também tem a ver com a competitividade”, disse Chang.
“Nós sabemos que precisamos de um pequeno SUV no Brasil. Estamos trabalhando
duro para trazê-lo”, disse Steve St. Angelo, CEO da Toyota para a América Latina e
Caribe e chairman da Toyota do Brasil, Argentina e Venezuela, durante conversa com
jornalistas em São Paulo em 12 de fevereiro. “Meu sonho é que cada um dos nossos
carros, Etios, Yaris e Corolla, tenha um irmão SUV”.
Atualmente a marca oferece dois modelos de SUV, o SW4 feito na Argentina que custa
a partir de R$ 155.000, e o RAV4 vindo do Japão e comercializado por R$ 150.000. Os
dois têm porte maior do que os SUVs compactos feitos localmente e custam quase o
dobro.
Em 2018 o SW4 vendeu 13.481 unidades, ocupando a 11ª posição no ranking do
segmento, enquanto o RAV4 teve 4.221 unidades vendidas, marcando a 21ª
colocação, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos
Automotores. O líder nessa lista em 2018 foi o Jeep Compass, fabricado pela FCA em
Pernambuco, com 60.284 unidades.
A limitação da capacidade de produção nas fábricas da empresa no país levou a Toyota
a prever um crescimento de 9,5% nas vendas para 2019 em relação ao ano anterior,
abaixo dos 11,4% de expansão esperados pela Associação Nacional de Veículos
Automotores.
“Estamos ficando um pouco abaixo do esperado para o mercado, sim, nossa
capacidade não está atingindo a velocidade de crescimento do mercado”, disse Chang.
“Mas temos de lembrar que no momento de crise nós não demitimos funcionários, não
tivemos de tomar medidas drásticas”.
Em termos financeiros, Chang disse, sem revelar detalhes, que a operação brasileira
“já foi melhor e pode melhorar”, acrescentando que a avaliação da matriz foi positiva,
mas ele cita a filosofia japonesa “kaizen” para pontuar que “nunca ficamos 100%
satisfeitos, sempre existe a oportunidade de melhorar, ainda mais a nossa
competitividade, não só aqui no mercado doméstico, mas sobretudo para abrir ainda
mais as portas para as exportações”, disse Chang.
Mobilidade e híbrido flex
Os mais recentes investimentos realizados pela Toyota no Brasil somaram R$ 2,6
bilhões entre 2016 e 2018. Desse total, R$ 1,6 bilhão foi direcionado ao projeto Yaris,
para instalar uma nova linha de montagem na fábrica de Sorocaba e na expansão da
fábrica de motores de Porto Feliz.
O bilhão restante foi aplicado na modernização da fábrica de Indaiatuba. Atualmente,
a capacidade instalada conjunta das plantas é de 240.000 veículos e 160.000 motores
por ano.
No planejamento para 2019, Chang revela que até abril vai definir o modelo de negócio
no qual a Toyota pretende iniciar sua atuação em mobilidade no Brasil e ressalta o
início da produção local do primeiro veículo híbrido flex no mundo, no último trimestre.
“Acreditamos muito que a tecnologia híbrida e a combinação, sobretudo com flex, com
o etanol, é a melhor solução agora, porque não negamos que a eletrificação é

importante e vai chegar, mas para eletrificação você precisa infraestrutura e para
infraestrutura você precisa investimento.
E neste momento acho que o país tem outras prioridades e, nesse contexto, o híbrido
flex é a melhor alternativa, não precisa de tomada, o motor gera energia, sobretudo
a combinação com o etanol também desenvolve a indústria de cana-de-açúcar e do
etanol”.
“Estamos abrindo o caminho com o híbrido flex”, disse Chang. “Nossa avaliação é de
que agora estamos no caminho certo para continuar crescendo estruturalmente forte,
de forma sustentável”.
Anfavea aponta problemas com aumento do biodiesel na mistura do diesel
18/02/2019 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 15-02-2019)
A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) distribuiu
nota à imprensa nesta sexta-feira, 15, na qual reafirma que entregou relatório ao
governo sobre testes referentes ao aumento do biodiesel na mistura do diesel e lista
os resultados obtidos que levaram à não recomendação.
Segundo a associação, os testes feitos pelos fabricantes indicaram aumento da
emissão de NOx; não atendimento à demanda legal para garantia de durabilidade de
emissões, previsto pelo Proconve; aumento da periodicidade da troca de óleo e filtros;
entupimento de filtro e injetores; aumento do consumo de combustível; desgaste dos
componentes metálicos do motor; e combustível com baixa estabilidade à oxidação
(forma resíduos).
“A conclusão dos testes mostrou que, caso o governo decida aumentar o teor de
biodiesel no óleo diesel comercial para 15%, os veículos poderão apresentar danos
ambientais, aumento de custo operacional para o transportador e impactos para a
segurança do veículo. Principalmente para a frota em circulação que não está adaptada
para o novo teor de biodiesel”, diz a nota.
Em entrevista ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o
diretor técnico da Anfavea, Henry Joseph Jr, disse que associação ficou surpresa com
a postura do governo e dos produtores de biodiesel, que disseram que a entidade não
entregou o relatório em reunião realizada na quinta-feira, um dia antes do prazo
definido para a entrega.
“Nós apresentamos o relatório ontem (quinta) e não recomendamos o aumento da
mistura do biodiesel de 10% para 15%, e o governo e os produtores reagiram
pressionando o nosso posicionamento”, disse o diretor. “Foi uma manifesta irritação
com a nossa conclusão”, acrescentou.
O diretor disse, ainda, que o prazo dado para a realização de testes foi curto e que,
por isso, cada montadora se comprometeu a fazer um tipo de teste. Portanto, se uma
montadora apresenta algum resultado insatisfatório, não quer dizer que o problema
está com a empresa.
Governo está revendo Rota 2030, mas não há proposta alternativa, diz
secretário
18/02/2019 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 15-02-2019)
O secretário da Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa, afirmou
na manhã desta sexta-feira, 15, em palestra para empresários em São Paulo, que o
governo está revendo o Rota 2030, programa criado pelo governo Michel Temer e

destinado ao setor automotivo, com incentivo fiscal em troca de investimento em
pesquisa e desenvolvimento.
“Assim como todos os programas, estamos revendo o Rota 2030. É um programa que
já é uma grande evolução em relação ao Inovar-Auto (antigo programa para o setor),
que foi aprovado, que tem de ser bem executado, que os recursos têm de ser bem
direcionados, mas temos de rever para garantir efetividade e que os incentivos sejam
adequados aos fins”, disse o secretário.
Ele afirmou, no entanto, que o governo ainda não tem uma proposta concreta
alternativa ao Rota 2030. Mas garantiu que não serão mudanças bruscas. “Não
pretendemos fazer proposta que mude tudo.
Mas quando há outro governo eleito de maneira legítima, há coisas que precisam ser
revistas. É governo com linha bastante diferente em relação a anteriores”, disse.
Todas as mudanças que serão propostas, segundo ele, serão planejadas, previsíveis,
anunciadas e com o objetivo de garantir o Estado de Direito.
O Rota 2030 começou a ser discutido pelo governo Temer com representantes do setor
em 2017. Após negociações, o projeto foi enviado ao Congresso e aprovado no fim do
ano passado.
Impostos
Segundo Carlos da Costa, o governo pretende reduzir a carga tributária do Brasil, que
hoje está em mais de 30% do PIB, para 20%.
“Não vamos aumentar impostos. Pelo contrário, vamos diminuir, primeiro de uma
forma leve e depois queremos chegar aos 20% de carga tributária, que é um valor
razoável. Para o nível de renda brasileira, o projetado é 22%, enquanto nós temos
mais de 30%”, disse o secretário, enquanto enumerava as prioridades do novo
governo.
Aos empresários, o secretário pediu ainda que ninguém o procurasse no governo para
pedir subsídio ou proteção, como, segundo ele, ocorria em governos anteriores. “O
MDIC, antigo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, era um balcão.
Esse balcão está fechado”, afirmou, sendo aplaudido em seguida.
A montadora que continuar vendendo carros e não milhagem vai quebrar, diz
fundador do Waze
18/02/2019 – Fonte: G1 (publicado em 16-02-1029)
Com uma participação provocativa, o empreendedor Uri Levine, um dos
fundadores do Waze, participou da Campus Party nesta sexta-feira (15).
Por Thiago Lavado, G1
O israelense Uri Levine não mede palavras para falar o que pensa sobre startups, um
assunto que ele conhece bem. Um dos fundadores do Waze, Levine, que surge com 2
startups novas todos os anos, esteve no Brasil nesta sexta-feira (15) para participar
da Campus Party.
Bastante polêmico e crítico, o empreendedor em série falou sobre o processo de
criação de startups — e por que muitas delas falham.
“O único caminho correto para uma startup é gerar valor. Se você não entender como
fazer isso, sua ideia vai morrer”, disse Levine a um auditório lotado.

De acordo com ele, uma startup de sucesso consegue entender um problema que
muitas pessoas têm, qual é a percepção desses usuários e, ao focar no problema, criar
uma solução que será adotada.
“Se você não falar com as pessoas, vai acabar criando uma solução para os seus
próprios problemas e construir algo com o que ninguém se importa.”
Conhecido por ter criado um dos principais navegadores que tenta driblar o trânsito
nas maiores cidades do mundo, Levine não poupou críticas à indústria automotiva.
“Há 100 anos, um carro da Ford fazia 8km por litro. Hoje, um carro continua fazendo
8km por litro. Mas aí surgiu o carro autônomo. A próxima geração não vai nem
aprender a dirigir e se as montadoras continuarem vendendo carros e não serviço de
milhagem e transporte vão quebrar”, afirmou.
Vendido por cerca de US$ 1 bilhão para o Google em 2013, o Waze é um dos
aplicativos mais conhecidos e utilizados no Brasil. Levine também fundou outros apps,
como Moovit, além de startups focadas em reduzir ineficiências no setor aéreo e
médico.
Durante coletiva realizada antes de sua palestra, Levine foi questionado sobre as
startups brasileiras que adaptam ideias globais ao mercado local, que tem um idioma
e regras tarifárias bastante específicos — e se isso não atrapalha a inovação.
“Por que você está se importando com inovação?”, rebateu Levine. “O importante é
gerar valor e solucionar os problemas das pessoas.”
Etanol cai em 17 Estados e no DF, diz ANP; preço médio recua 0,51% no País
18/02/2019 – Fonte: DCI
Os preços do etanol hidratado recuaram nos postos de 17 Estados e do Distrito Federal
na semana passada, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas. Em sete Estados, houve
alta e no Piauí e Amapá, estabilidade.
Na média dos postos brasileiros pesquisados pela ANP houve recuo de 0,51% no preço
do etanol na semana passada ante a anterior, para R$ 2,744.
Em São Paulo, principal Estado produtor e consumidor, a cotação média do hidratado
recuou 0,04% sobre a semana anterior, de R$ 2,560 para R$ 2,559 o litro. Bahia
registrou maior recuo no preço do biocombustível na semana passada, de 2,73%, e a
maior alta, de 0,86%, foi no Rio Grande do Norte.
Na comparação mensal, os preços do etanol recuaram em 20 Estados e no Distrito
Federal, subiram em cinco unidades da federação e no Amapá não houve avaliação
em semana correspondente do mês anterior.

Na média brasileira o preço do etanol pesquisado pela ANP acumulou baixa de 3,04%
na comparação mensal, com destaque para Mato Grosso, a maior queda nos preços
do biocombustível no período mensal, de 6,55%.
O preço mínimo registrado na semana passada para o etanol em um posto foi de R$
2,129 o litro, em São Paulo, e o máximo individual ficou de R$ 4,949 o litro, no Rio
Grande do Sul. São Paulo mantém o menor preço médio estadual, de R$ 2,539 o litro,
e o maior preço médio ocorreu nos postos do Acre, de R$ 4,021 o litro.
Competitividade
Os preços médios do etanol permanecem vantajosos ante os da gasolina em apenas
cinco Estados brasileiros - Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná e São Paulo, todos
grandes produtores do biocombustível.
O levantamento da ANP compilado pelo AE-Taxas considera que o etanol de cana ou
de milho, por ter menor poder calorífico, tenha um preço limite de 70% do derivado
de petróleo nos postos para ser considerado vantajoso.
Em Mato Grosso, o hidratado é vendido em média por 57,99% do preço da gasolina,
em São Paulo por 64,52%, em Minas Gerais a 64,21% e em Goiás a 66,90%.
No Paraná a paridade está em 69,77%.
Na média brasileira, a paridade é de 65,76% entre os preços médios do etanol e da
gasolina, também favorável ao biocombustível. A gasolina segue mais vantajosa em
Roraima, com a paridade de 99,05% para o preço do etanol.
Fibras de carbono 2.0 também armazenam energia
18/02/2019 – Fonte: CIMM
É um avanço importante para a ideia de armazenar energia na lataria dos
carros, diminuindo o peso das baterias.

Bateria estrutural
As tão afamadas fibras de carbono, virtualmente sinônimas de "alta tecnologia" no
campo dos materiais mais avançados, ficaram ainda melhores.
Além de mecânica e quimicamente ultrarresistentes, eletricamente condutoras,
retardantes de fogo e muito leves, agora as fibras de carbono poderão armazenar
eletricidade em sua própria estrutura.
A ideia de armazenar eletricidade na lataria dos carros não é nova, e tem tido avanços
importantes nos últimos anos. Contudo, se a energia puder ser incorporada na própria
fibra estrutural, o resultado pode ser melhor do que tudo o que já foi obtido até agora.
Para isso, Zhengping Zhou e seus colegas da Universidade de Tecnologia da Virgínia,
nos EUA, desenvolveram uma técnica para fabricar fibras de carbono não apenas
porosas, mas com poros com dimensões e espaçamentos controlados.

Esses microfuros, que transformam as fibras de carbono em uma espécie de esponja,
podem então ser usados para armazenar íons, transformando a peça fabricada com o
material em uma bateria estrutural.

Fibras de carbono porosas
Zhou desenvolveu um processo químico de várias etapas usando dois polímeros cadeias de moléculas longas e repetidas - chamados poliacrilonitrila (PAN) e
poli(acrilonitrila-bloco-metacrilato de metila) (PMMA).
O PAN é bem conhecido no campo da química de polímeros como um composto
precursor das fibras de carbono, e o PMMA atua como um material que funciona como
suporte e depois é removido para criar poros.
O truque foi usar os dois materiais, não separados, como muitas outras equipes já
haviam tentado, mas juntos, criando o que se conhece como um copolímero de bloco,
com o PAN e o PMMA interconectados por ligações covalentes.
Melhorar um material de engenharia já de alto desempenho já seria muito bom, mas
talvez o maior avanço deste trabalho seja a capacidade de usar copolímeros de bloco
para criar estruturas porosas uniformes para o armazenamento de energia.
"Isso amplia o modo como pensamos sobre projetar materiais para armazenamento
de energia. Agora também podemos começar a pensar em funcionalidade. Não usamos
[as fibras de carbono] apenas como material estrutural, mas também como um
material funcional," disse o professor Guoliang Liu.
E, se funcionou com fibras de carbono, pode funcionar também com outros materiais
mais baratos.
Grupo Volvo investirá mais R$ 250 milhões no Brasil
18/02/2019 – Fonte: CIN
Contratação de 300 funcionários. Aporte será aplicado até o fim de 2020 e é
adicional ao ciclo de R$ 1 bilhão que está em curso
O Grupo Volvo anuncia investimento de R$ 250 milhões em suas operações no Brasil
entre 2019 e 2020 como aporte complementar ao de R$ 1 bilhão anunciado em 2017
e que ainda está em curso.
O recurso adicional contemplará medidas em todos os segmentos em que a companhia
atua, desde caminhões e ônibus até máquinas de construção, motores marítimos e
industriais, além de sustentar pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e
serviços.

Segundo o presidente do Grupo Volvo para a América Latina, Wilson Lirmann, a
decisão de elevar os investimentos no País se deve ao ritmo acelerado do mercado,
que retomou o fôlego em 2018 e reverteu a curva de queda.
Para dar conta da demanda crescente, a empresa confirma a contratação de 300
funcionários para sua fábrica de Curitiba (PR), conforme a própria fabricante já havia
indicado no fim de novembro passado.
Com isso, a empresa expandirá o segundo turno, que vinha funcionando no modo de
meio período. Atualmente, a unidade conta com 3,7 mil funcionários, já incluindo os
novos contratados.
“Estamos otimistas com o momento de recuperação econômica”, disse Lirmann na
quarta-feira, 13, durante uma coletiva de imprensa realizada em São Paulo. “O
mercado de caminhões cresceu muito acima das nossas expectativas em 2018 e só a
Volvo cresceu 81%, com isso aumentamos nossa participação de mercado, avançando
para 20,2%.”
Ele garante que as contratações feitas no início deste mês para expandir o segundo
turno resolvem o gargalo que dependia da montadora para agilizar a produção, mas
ainda há entraves em fornecedores, principalmente com componentes importados.
Os modelos que a Volvo produz no Brasil contam com índice de nacionalização média
de 65%. “Por outro lado, algumas áreas da fábrica já atuam em terceiro turno”, revela.
Lirmann lembra que as vendas do mercado de caminhões no ano passado saltaram
fortemente graças ao segmento pesado, o que por sua vez foi impulsionado pelas
atividades ligadas ao agronegócio.
Em 2018, as entregas do segmento foram 85% maiores, com a empresa crescendo
quase que na mesma proporção, de 81%. “Tivemos uma boa surpresa, com o nosso
modelo pesado FH 540 6x4 se tornando o caminhão mais vendido de todo o mercado
no ano passado, considerando todas as categorias”, comemorou.
Na categoria de semipesados, no qual a Volvo participa com o modelo VM, a fabricante
registrou avanço de 66%, maior que os 32% de alta deste mercado. Além disso,
anotou crescimento de 55% das entregas de modelos fora de estrada, enquanto este
mercado subiu 23% no período.
“Com o VM, alcançamos 10% de participação desse mercado”, informa o diretor de
vendas para a Volvo no Brasil, Alcides Cavalcanti. “No off-road, com forte demanda
do setor de cana-de-açúcar, fomos líderes com 46% de share.”
Lirmann diz que tudo o que a Volvo produziu em 2018 foi vendido: “Terminamos muito
bem em termos de estoque, com quase nenhum caminhão no pátio: produzimos 15
mil, sendo 10 mil para o mercado interno e 5 mil para exportação”, disse.
Animado com o rumo que o mercado de caminhões vem apresentando, Lirmann indica
que as vendas deste ano deverão crescer acima dos 30%, para algo em torno de 65
mil, considerando apenas a categoria acima de 16 toneladas de PBT.
“Há indicadores macroeconômicos bastante positivos e favoráveis. Acreditamos na
continuidade desse movimento para 2019. Ainda há pontos de atenção, como o déficit
fiscal e o ambiente de negócio, que podem melhorar com reformas, além das soluções
políticas”, disse.
Já para a América Latina, ele prefere não arriscar um número. “A ambição é crescer
em participação”, disse. A região, segundo ele, voltou a dar resultados positivos em
termos de lucro no ano passado, após um resultado de quase empate em 2017.

“Acredito que Peru e Chile deverão apresentar mercados estáveis este ano e que a
Argentina deve ter uma virada da curva de queda em meados do ano”, comentou.
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