20 DE FEVEREIRO DE 2019
Quarta-feira


CONFIANÇA
INFORMA

DO EMPRESÁRIO ESTÁ

10,1

PONTOS ACIMA DA MÉDIA HISTÓRICA,

CNI



ICEI - ÍNDICE DE CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO INDUSTRIAL



FGV: CONFIANÇA DA INDÚSTRIA SOBE 0,9 PONTO EM FEVEREIRO ANTE JANEIRO,
DIZ PRÉVIA



CONFIANÇA DOS MICRO E

PEQUENOS EMPRESÁRIOS ABRE O ANO EM ALTA E MARCA

65,7 PONTOS EM JANEIRO, MOSTRA INDICADOR DA CNDL/SPC BRASIL


COMPEM DISCUTE PAUTA PRIORITÁRIA PARA PEQUENAS EMPRESAS EM 2019



NOVO CONSELHO TEMÁTICO

DA

CNI

DISCUTE E PROPÕE AVANÇOS NO SISTEMA

TRIBUTÁRIO



FECHAMENTO DE FÁBRICA DA FORD MARCA ESVAZIAMENTO DO ABC



EFEITO

CASCATA COM FECHAMENTO DE FÁBRICA DA

FORD

AMEAÇA ATÉ

24

MIL

EMPREGOS



FORD CULPA PREJUÍZO E INSEGURANÇA JURÍDICA POR FECHAMENTO DE PLANTA NO
ABC



FIM

DA FÁBRICA DA

FORD

NO

ABC

REPRESENTA DEMISSÃO DE

2,8

MIL, DIZ

SINDICATO



VOLKSWAGEN CHEGA AOS 20 ANOS NO PARANÁ COM NOVO CARRO EM LINHA



VOLKS RETOMA SEGUNDO TURNO EM FÁBRICA NO PARANÁ PARA PRODUZIR SUV



HONDA

ANUNCIA MODERNIZAÇÃO DE

R$ 500

MILHÕES DE FÁBRICA EM

MANAUS,

SEM GERAR EMPREGOS



HONDA ANUNCIA FECHAMENTO DA FÁBRICA BRITÂNICA DE SWINDON EM 2021



MULTINACIONAIS

EVITAM CONDICIONAR HONORÁRIO DE ADVOGADO A GANHO DE

CAUSA



BOLSONARO

PEDE

AO

SUPREMO

QUE

IGNORE

PARECER

CAMINHONEIROS



COM GASOLINA CARA, VENDA DE ETANOL DISPAROU EM 2018

DE

TEMER

SOBRE



AUMENTO DE PREÇOS E CRISE ECONÔMICA FREARAM VENDAS DE COMBUSTÍVEIS NO
BRASIL, DIZ ANP



TECNOLOGIA E ENVELHECIMENTO: OS RISCOS FUTUROS DO MERCADO DE TRABALHO



DESEMPREGO EM SÃO PAULO AFETA JOVENS DE 16 A 24 ANOS



OMC ALERTA PARA DESACELERAÇÃO DO COMÉRCIO GLOBAL



EM

DISCURSO A RURALISTAS,

BOLSONARO

DIZ QUE PAÍS VAI CRESCER COM

REFORMA



APROVAÇÃO DE REFORMA NÃO DEVE VIR ANTES DO 2º SEMESTRE, DIZ ECONOMISTA
DO



BOLSA SOBE 1,2% COM EXPECTATIVA POR ENTREGA DE REFORMA DA PREVIDÊNCIA
AO



ITAÚ
CONGRESSO

RECEITA

COM IMPOSTOS SÓ VAI MELHORAR COM REAÇÃO DO MERCADO DE

TRABALHO



RECEITA

DIZ QUE TERCEIRA QUEDA MENSAL CONSECUTIVA DA ARRECADAÇÃO NÃO

PREOCUPA



FGV: INDICADOR ANTECEDENTE

DA

ECONOMIA

FECHA JANEIRO EM EXPANSÃO DE

2,9%


BAIXO CRESCIMENTO E CENÁRIO EXTERNO ABREM ESPAÇO PARA CORTE NOS JUROS



WEG TEM ALTA DE 11,7% NO LUCRO DO 4º TRIMESTRE



VENDA

DE AÇOS PLANOS EM JANEIRO CAIU

19,5%

NA COMPARAÇÃO ANUAL, DIZ

INDA


RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI COMPRAM PARTICIPAÇÃO NA POWERSHARE



TRIUMPH PROJETA CRESCIMENTO DE 10% E RECORDE NO BRASIL EM 2019



VENDA

ON-LINE

DE

USADOS

GEROU

LUCRO

DE

R$ 245

MILHÕES

CONCESSIONÁRIAS



GRUPO BMW PLANEJA MAIS DE 20 LANÇAMENTOS NO BRASIL EM 2019



ROTA 2030: ENTENDA O NOVO PROGRAMA COM ESPECIALISTAS TÉCNICOS

CÂMBIO
EM 20/02/2019
Compra

Venda

Dólar

3,710

3,711

Euro

4,210

4,212

Fonte: BACEN
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Confiança do empresário está 10,1 pontos acima da média histórica, informa
CNI
20/02/2019 – Fonte: CNI
ICEI de fevereiro mostra que melhorou a percepção dos industriais sobre o
desempenho atual das empresas e da economia
O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) caiu para 64,5 pontos neste
mês. A queda de 0,2 ponto em relação a janeiro interrompe uma sequência de quatro
meses consecutivos de aumento da confiança. Mesmo assim, o indicador está 10,1
pontos acima da média histórica, que é de 54,4 pontos, informa a pesquisa divulgada
nesta quarta-feira (20/02) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).
Os indicadores variam de zero a cem pontos. Quando estão acima de 50 pontos
mostram que os empresários estão otimistas.

“As expectativas estão em níveis compatíveis com os patamares anteriores à crise”,
observa o gerente-executivo de Política Econômica da CNI, Flávio Castelo Branco. “O
ICEI alto mostra que os empresários estão com confiança suficiente para tomar
decisões mais permanentes sobre investimentos, contratações e novos projetos.
Evidentemente, isso reflete as expectativas em relação ao aprofundamento e aos
avanços das reformas e da melhoria do ambiente de negócios da economia. Agora, é
preciso trabalhar para consolidar esse ambiente e para que a confiança elevada se
traduza em níveis mais robustos de atividade nas empresas”, afirma Castelo Branco.
A pesquisa mostra que os empresários estão mais otimistas com a situação atual dos
negócios e da economia. O índice de condições atuais subiu 1,5 ponto em relação a
janeiro e alcançou 55,6 pontos neste mês, o maior nível desde dezembro de 2010.
O indicador de expectativas recuou 0,9 ponto frente a janeiro e ficou em 69 pontos,
mostrando que os empresários estão muito otimistas em relação ao desempenho das
empresas e da economia nos próximos seis meses.

“O ICEI alto mostra que os empresários estão com confiança suficiente para tomar
decisões mais permanentes sobre investimentos, contratações e novos projetos",
avalia Flávio Castelo Branco
PORTE E REGIÃO - A confiança é maior nas grandes empresas, segmento em que o
ICEI alcançou 65,2 pontos. Nas médias empresas, o indicador foi de 64,2 pontos e,
nas pequenas, de 63,3 pontos. A pesquisa mostra ainda que os empresários do Sul
estão mais otimistas. Naquela região, o ICEI alcançou 66,6 pontos. No Nordeste, a

confiança foi de 62,7 pontos, no Norte, de 64,5 pontos, no Sudeste, de 64,3 pontos,
e, no Centro-Oeste, de 63,8 pontos.
Esta edição do ICEI foi feita entre entre 1º e 13 deste mês com 2.407 empresas.
Dessas, 974 são pequenas, 891 são médias e 542 são de grande porte.
ICEI - Índice de Confiança do Empresário Industrial
20/02/2019 – Fonte: CNI

Confiança se estabiliza em patamar elevado
O índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) caiu 0,2 ponto entre janeiro e
fevereiro de 2019, recuando para 64,5 pontos. O pequeno recuo interrompe
sequência de quatro altas consecutivas. Não obstante, a confiança do empresário
segue elevada.

Fevereiro/2019

FGV: Confiança da Indústria sobe 0,9 ponto em fevereiro ante janeiro, diz
prévia
20/02/2019 – Fonte: DCI
Resultado representa o maior patamar desde agosto de 2018

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) apurado na prévia da sondagem de fevereiro
teve um avanço de 0,9 ponto em relação ao dado fechado de janeiro, atingindo 99,1
pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira, 20. O resultado
representa o maior patamar desde agosto de 2018.
O Índice da Situação Atual (ISA) avançou 2,0 pontos em fevereiro, para 99,0 pontos,
enquanto o Índice de Expectativas (IE) recuou 0,3 ponto ante janeiro, para 99,2
pontos.
O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) da indústria indicou uma elevação
de 0,4 ponto porcentual em relação ao patamar de janeiro, passando de 74,3% em
janeiro para 74,7% em fevereiro. Se confirmado, será o primeiro avanço após quatro
quedas consecutivas.
A prévia dos resultados da Sondagem da Indústria abrange a consulta a 786 empresas
entre os dias 4 e 18 de fevereiro. O resultado final da pesquisa será divulgado no
próximo dia 26.

Confiança dos micro e pequenos empresários abre o ano em alta e marca 65,7
pontos em janeiro, mostra indicador da CNDL/SPC Brasil
20/02/2019 – Fonte: CNDL (publicado em 19-02-2019)
Índice é o maior desde maio de 2015, início da série histórica. Diminui de 49% para
34% o número de micro e pequenos empresários que veem piora nas condições da
economia. Cenário político mais estável é principal razão do otimismo com o futuro
A confiança da micro e pequena empresa abriu o ano de 2019 com um índice recorde
de expectativas positivas. É o que mostra um levantamento realizado pela
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao
Crédito.
Os dados de janeiro mostram que o Indicador de Confiança apurado com esses
empresários marcou 65,7 pontos, o maior desde maio de 2015, início da série
histórica. Na comparação com janeiro de 2018, houve uma alta de 20,2% e, se
comparado a dezembro, o crescimento é de 3,9%.

Pela sexta vez consecutiva, o resultado ficou acima dos 50 pontos, indicando que o
clima de otimismo prevalece entre os entrevistados. Pela metodologia, o indicador
varia de zero a 100, sendo que, acima de 50 pontos, reflete confiança desses
empresários e, abaixo dos 50 pontos, reflete desconfiança com os negócios e com a
economia.

O avanço da confiança dos empresários de menor porte coincide com o início de um
novo governo e da posse do Congresso. Na avaliação do presidente da CNDL, José
Cesar da Costa, há a expectativa de que o capital político dos recém-eleitos possa
garantir a aprovação de medidas que destravem a economia, como a reforma da
previdência, a simplificação tributária e a abertura econômica, fazendo acelerar o
crescimento do PIB e a geração de empregos.
“Se confirmadas as expectativas ao longo de 2019, a confiança poderá consolidar-se
acima do nível neutro e encorajar os micro e pequenos empresários a investirem e,
por consequência, iniciar um ciclo virtuoso para a economia. Porém, isso dependerá
de um ambiente político estável para garantir que acordos avancem no Congresso”,
explica o presidente.
O Indicador de Confiança é composto pelo Indicador de Condições Gerais e pelo
Indicador de Expectativas. Por meio da avaliação das condições gerais, busca-se
medir a percepção dos micro e pequenos empresários sobre os últimos seis meses. Já
através das expectativas, busca-se medir o que se espera para os próximos seis
meses.
Para 55% dos otimistas com economia, cenário político está mais favorável.
Indicador de Expectativas avança de 64,3 pontos para 77,8 pontos

O Indicador de Expectativas para os próximos seis meses marcou 77,8 pontos
em janeiro de 2019, ante 64,3 pontos em janeiro do ano passado. O número reflete o
fato de que a ampla maioria dos entrevistados está confiante com o futuro da
economia (82%) e com o futuro dos próprios negócios (83%).
O levantamento mostra que para 55% dos micro e pequenos empresários a confiança
no futuro da economia vem da percepção de que o cenário político está mais favorável
do que em períodos anteriores.
Outro ponto de destaque é a concordância com as medidas econômicas do governo
(38%). Há 22% de entrevistados que não sabem explicar as razões do sentimento
positivo, ao passo que 21% relatam a percepção de uma melhora dos indicadores
econômicos.
Quando a análise de detém sobre o otimismo com relação ao próprio negócio, 31%
mencionam o entendimento de que a economia já dá sinais de melhora, enquanto
25% relatam terem realizado investimentos na empresa. Além disso, 25% não sabem
ao certo as razões do sentimento e 22% apontam uma boa gestão do
empreendimento.
Cai de 49% para 34% o percentual de micro e pequenos empresários que
veem piora nas condições da economia. Para 66%, faturamento do negócio
deve crescer
Outro avanço detectado no levantamento é sobre a avaliação do momento atual. Neste
caso, o Indicador de Condições Gerais subiu de 41,6 pontos em janeiro de 2018
para 49,4 pontos em janeiro de 2019. O índice abaixo do nível neutro de 50 pontos
mostra que os empresários ainda não enxergam os últimos seis meses de forma
favorável, embora o crescimento do índice aponte uma interrupção na trajetória de
piora e uma melhora gradual do ambiente de negócios.
Em termos percentuais, 30% dos micro e pequenos empresários acreditam que
as condições da economia melhoraram, em algum grau, nos últimos seis meses.
Há um ano, apenas 23% tinham essa percepção. Os que acham que a situação
melhorou formam 34% da amostra, mas no mesmo período do ano passado, esse
percentual era de 49%. Já com relação aos próprios negócios, 35% relatam ter notado
um melhor desempenho na sondagem deste ano.
“Embora não tenha se formado uma maioria na quantidade de empresários que
notaram melhora em seus negócios, o que se percebe é um avanço na comparação
com os meses anteriores, o que esboça um cenário de situação mais equilibrada”,
afirma a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti.
Considerando os micro e pequenos empresários que notaram melhora em seus
negócios, 59% observaram aumento das vendas e 30% disseram ter implementado
melhorias na gestão da empresa. Há ainda 21% que modificaram o mix de produtos
e 17% que promoveram redução de custos para tornar a empresa mais eficiente.
Outro dado corrobora essa visão é que, em dezembro, 56% disseram ter vendido mais.
Já com relação aos próximos seis meses, 66% aguardam um faturamento maior,
contra apenas 3% que projetam queda. Outros 27% possuem uma expectativa de
estabilidade. Para os otimistas com as vendas, 32% garantem estar buscando novas
estratégias comerciais e 25% consideram o período favorável para as vendas.
Metodologia
O Indicador de Confiança do Micro e Pequeno Empresário leva em consideração 800
empreendimentos do setor comércio varejista e serviços, com até 49 funcionários, nas
27 unidades da federação, incluindo capitais e interior.

Quando o indicador vier abaixo de 50, indica que houve percepção de piora por parte
dos empresários. A escala do indicador varia de zero a 100. Baixe a integra do
indicador em https://www.spcbrasil.org.br/imprensa/indices-economicos
Compem discute pauta prioritária para pequenas empresas em 2019
20/02/2019 – Fonte: CNI
Conselho abordou temas regulatórios e macroeconômicos para destravar crescimento
dos negócios
Mudanças no Simples Nacional, implementação do eSocial e acesso ao crédito
dominarão a agenda de defesa de interesses das micros e pequenas empresas,
avaliam os integrantes do Conselho Temático da Micro e Pequena Empresa (Compem)
da Confederação Nacional da Indústria (CNI).
A primeira reunião do ano, que ocorreu nesta segunda-feira (18/02), em Brasília, foi
dedicada ao exame de perspectivas para a pauta de MPEs no Brasil com a nova
configuração governamental e legislativa, tanto em âmbito federal quanto estadual.
O presidente do Compem e da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do
Norte (FIERN), Amaro Sales, afirmou que será um ano decisivo tanto para resolver
antigos problemas quanto avançar em temas novos. Ele lembrou que em outubro
começa a valer a exigência para que MPEs utilizem o eSocial, sistema digital que
centraliza as obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas das organizações.
"Esse tema nos preocupa pois aumenta o custo da micro e pequena empresa, que
muitas vezes não tem o operacional e a responsabilidade recai sobre o próprio
empresário", afirmou.
Sobre crédito, Sales ressaltou a importância dos serviços prestados pelo Núcleo de
Acesso ao Crédito, iniciativa da CNI em parceria com federações de indústrias que
apoia empresas a encontrar condições e modalidades adequadas para financiar
diferentes operações dos negócios.
"Neste ano, teremos novidades no NAC. Estamos entusiasmados com a possibilidade
de atender mais empresas com a ajuda da tecnologia para que os processos sejam
mais rápidos e, as condições, melhores", avaliou.
Atualmente, 20 federações de indústrias oferecem serviços do NAC. Além da
consultoria às empresas, o NAC também busca firmar parcerias com instituições
financeiras para estreitar o relacionamento entre a indústria e os bancos, oferecendo
condições melhores para empresas industriais.

Subsecretário da Micro e Pequena Empresa, Veiga ouviu demandas dos conselheiros
e apresentou pauta da pasta para 2019
GOVERNO - José Ricardo da Veiga, subsecretário da Micro e Pequena Empresa,
Empreendedorismo e Artesanato do Ministério da Economia, explicou que a gestão
atual manteve boa parte da pauta que vinha sendo articulada no governo anterior.

"Ações estruturantes que vínhamos tocando, como o do Sistema Nacional de
Garantias, de desburocratização, acesso a crédito e capacitação para pequenos
negócios e da criação da Política Nacional da Micro e Pequena Empresa foram muito
bem avaliados pelo governo que entrou.
Seguiremos tocando esses projetos pois o novo governo sabe que eles contribuirão
para a melhoria do ambiente de negócios no Brasil. Nesse sentido, o Compem é
importante para acompanhar a execução das ações e apoiá-las", afirmou.
Novo Conselho Temático da CNI discute e propõe avanços no sistema
tributário
20/02/2019 – Fonte: CNI (publicado em 19-02-2019)
Conselho, presidido pelo empresário Gilberto Petry, reúne líderes empresariais de
diferentes setores da indústria

A reforma tributária foi o principal tema da primeira reunião do Conselho Temático de
Assuntos Tributários e Fiscais da Confederação Nacional da Indústria (CNI), realizada
nesta segunda-feira (18), em Brasília.
Formado por líderes empresariais de diferentes setores industriais, o novo Conselho
se reunirá de dois em dois meses, sob a presidência do empresário Gilberto Petry, que
preside a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS). O
objetivo do Conselho, explicou Petry, é discutir o cenário atual e propor o
aperfeiçoamentos no sistema tributário.
No encontro, o secretário-executivo do Conselho, Mário Sérgio Carraro Telles, que é
gerente de Políticas Tributária e Fiscal da CNI, destacou que a reforma ideal deve
contemplar os princípios de simplicidade, neutralidade, transparência e isonomia.
Fechamento de fábrica da Ford marca esvaziamento do ABC
20/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo
Com benefícios, montadoras começaram a se espalhar para outras cidades
ainda nos anos 1990
O encerramento da produção na fábrica da Ford em São Bernardo do Campo é um
marco do esvaziamento no ABC. A região começou a despontar na década de 1950,
quando foi criado o Geia (Grupo Executivo da Indústria Automobilística), no governo
Juscelino Kubitschek (1956-1960).
Até então, as empresas se limitavam a montar carros no país, não havia o conceito de
indústria automotiva nacional.A General Motors já estava em São Caetano desde 1930.
A Willys-Overland chegou a São Bernardo no início da década de 1950 e, em 1967, foi
adquirida pela Ford.
Mercedes-Benz, Scania, Toyota e Volkswagen também se estabeleceram no ABC.
Como a indústria automotiva tem uma cadeia extensa de fornecedores, criou-se um
polo industrial.

A região ficou nacionalmente conhecida em 1978, quando eclodiu a primeira greve dos
metalúrgicos, sob o comando de Luiz Inácio Lula da Silva.

Funcionário fecha o portão da fábrica da Ford em São Bernardo, no final da tarde de
terça - Claudinei Plaza/DGABC
As convenções trabalhistas melhoraram a remuneração e elevaram os custos de
produção, mas o mercado fechado garantia projetos longevos com alta margem de
lucro por carro vendido.
Outras regiões começaram a oferecer benefícios para atrair as montadoras. A Fiat já
havia optado por Betim (MG) e começou a produzir em 1976, mas ainda era um caso
isolado.
Além de isenções e concessões de terrenos em outras cidades, a mão de obra mais
cara no ABC passa a pesar na escolha de montadoras que planejavam produzir ou se
expandir no Brasil.
Em uma nova onda de industrialização, no fim dos anos 1990, as empresas se
espalham. A Renault vai para São José dos Pinhais (PR), cidade que também vira sede
da fábrica conjunta de Volkswagen e Audi.
O interior de São Paulo começou a se destacar. A Honda iniciou a produção de carros
em Sumaré, enquanto a Toyota ergueu fábricas em Indaiatuba, Porto Feliz e Sorocaba.
PSA Peugeot Citroën se instalou em Porto Real (RJ).
A Ford concentrou parte de sua produção em Camaçari (BA) e a Chevrolet seguiu para
Gravataí (RS). O grupo Caoa se dividiu entre Anápolis (GO) e, ao adquirir o controle
da Chery, começou a produzir em Jacareí, também no interior de São Paulo.
Com as vendas em crescimento contínuo entre 2003 e 2012, o ABC não sentiu de
imediato a debandada. Contudo, o período de recessão que veio em seguida esvaziou
a região. Enquanto carros de maior valor agregado “migraram” para fábricas
argentinas, modelos de grande volume deixaram de ser produzidos no ABC.
Hoje, os três carros mais vendidos do Brasil são o Chevrolet Onix, o Hyundai HB20 e
o Ford Ka. São montados, respectivamente, em Gravataí, Piracicaba e Camaçari.
Com o surgimento de novos polos industriais, o ABC deixa de ser relevante. A situação
se agrava com os movimentos internacionais.
As montadoras investem alto no desenvolvimento de carros eletrificados e fazem
parcerias globais para redução de custos. Para conter os gastos, fábricas menos
eficientes estão sendo fechadas mundo afora.
A indústria automotiva atual faz escolhas que não se prendem a países, muito menos
a cidades. Tendem a priorizar regiões que ofereçam melhor escoamento da produção,
rede forte de fornecedores e menor custo da mão de obra.
Desde o surgimento de novos polos automotivos no Brasil, O ABC não monopoliza
mais essas condições.

Efeito cascata com fechamento de fábrica da Ford ameaça até 24 mil
empregos
20/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo
Dados foram levantados pelo Dieese; empresa tentou evitar fim da produção
A saída da Ford do mercado de caminhões vai gerar um efeito em cascata ainda difícil
de mensurar. Distribuidores e fornecedores da fábrica de São Bernardo (SP) vão
quebrar nos próximos meses, porque as demais empresas do setor não terão
condições de substituir a demanda que vinha da montadora americana.
Isso vai engrossar a fila de desempregados na região do ABC paulista, que já foi o
maior polo automotivo do Brasil, gerando um problema social grave. Apenas na própria
Ford serão cerca de 3 mil demissões (o sindicato fala em 2,8 mil).
A fim das atividades da fábrica deve impactar uma cadeia com 24 mil trabalhadores,
estimam o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e o Dieese (Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeconômicos).
Começa agora uma complexa negociação com os sindicatos, mas a Ford não pretende
remanejar praticamente nenhum funcionário. As unidades de Taubaté (SP) e Camaçari
(BA) estão com o quadro completo —a fábrica na Bahia seria, inclusive, distante
demais para propiciar um rearranjo desse tipo.
O anúncio do fim das atividades da Ford em São Bernardo (SP) pegou todos de
surpresa. Ao contrário da General Motors, a montadora americana não ameaçou, nem
tentou negociar benesses tributárias com os governos estadual ou federal.
Fatores de mercado foram determinantes para o fechamento da fábrica. Em primeiro
lugar, pesou a crise no mercado de caminhões, que subiu impulsionado por incentivos
do governo nos anos petistas, mas depois caiu abruptamente. Houve alguma
recuperação recente, mas, na média, o setor continua com 70% de capacidade ociosa.
Um segundo aspecto importante é a situação da própria Ford. Como as demais
montadoras, a empresa vem perdendo dinheiro no Brasil. De 2013 a 2018, a Ford
América do Sul acumula um prejuízo de US$ 4,5 bilhões.
Soma-se a isso o fato de que a Ford não produz caminhões em nenhum outro lugar
do mundo. Logo custos de engenharia e desenvolvimento de novos produtos não são
diluídos.
Segundo apurou a reportagem, o comando da Ford até tentou evitar o fechamento da
fábrica durante os últimos dois anos. Houve, inclusive, negociações para vender a
fábrica ou fechar algum tipo de parceria, mas não prosperam.
Ford culpa prejuízo e insegurança jurídica por fechamento de planta no ABC
20/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 19-02-2019)
'Eu posso me aposentar. Mas e os meninos?', afirmou sindicalista de São
Bernardo
Em 50 minutos de reunião, o presidente da Ford para América do Sul, Lyle Watters,
listou os motivos para encerramento de suas atividades em São Bernardo do Campo.
A decisão foi anunciada nesta terça (19), dois meses antes da comemoração do
centenário da fábrica no Brasil.

Reunido com diretores de Recursos Humanos da empresa e uma representação de
trabalhadores, Watters afirmou que a montadora fechou o ano de 2018 com um
prejuízo de US$ 678 milhões em toda a América do Sul.
O fechamento da planta, segundo comunicado da Ford, faz parte do plano de
reestruturação global da marca, que acaba de estabelecer uma parceria com a
Volkswagen para fabricação de veículos utilitários.
Em comunicado, a montadora afirma que vai deixar o mercado de caminhões na
América do Sul. A Ford prevê um impacto de aproximadamente US$ 460 milhões (R$
1,71 bilhão) em despesas não recorrentes como consequência dessa ação.
O coordenador-geral da representação dos funcionários da montadora, José
Quixabeira, o “Paraíba", estava na reunião e conta que Watters apontou a indefinição
de regras como empecilho para busca de investimentos para adaptação de caminhões
ao Euro 6 —nova etapa do programa brasileiro de controle de emissões de poluentes
para veículos comerciais pesados.

Linha de produção da Ford, em São Bernardo; líder dos trabalhadores disse que teve
dez minutos para informar sobre fechamento da fábrica - Nacho Doce/Reuters
Na reunião, o presidente da Ford disse que tentou vender a fábrica para uma
empresa turca, mas não teve sucesso.
Outra razão foi a queda da produção do New Fiesta, modelo fabricado em São
Bernardo do Campo. A previsão para este ano é de 16.700 carros, cerca de 15% da
produção de 2013.
Ainda segundo Quixabeira, Watters afirmou que a fábrica de Camaçari também opera
com dificuldades já que as locadoras de veículos são as principais compradoras do
Ford K. E a negociação reduz a margem de lucro da fábrica.
Às 14h50, encerrada a reunião, Watters informou que divulgaria um comunicado trinta
minutos depois.
Quixabeira pediu que a empresa concedesse pelo menos uma hora a mais para que
os trabalhadores fossem informados. Watters deu mais dez minutos.
O sindicalista reuniu os metalúrgicos para anunciar a decisão. “Virou terra arrasada.
Todo mundo com cara de derrota”, disse Quixabeira, que anunciou a decisão.
De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, a unidade emprega 2.800
trabalhadores diretos, além de terceirizados não quantificados.
A Prefeitura de São Bernardo do Campo calcula que 2.000 famílias são afetadas
indiretamente pela decisão.
Segundo ele, a notícia surpreendeu até porque os trabalhadores vinham contribuindo
com planos internos, como o Programa de Demissão Voluntária. Há 32 anos na fábrica,
Quixabeira lamenta a sorte dos jovens.
“Posso me aposentar. Mas e os meninos?”, diz.

Por volta das 18h, os pátios da fábrica estavam vazios e quase já não havia
movimentação de trabalhadores.
Os poucos que ainda estavam no local se recusaram a falar com a reportagem da Folha
—disseram ser terceirizados e que preferiam não comentar a decisão.
A maior parte dos empregados deixou a fábrica após o anúncio da decisão, por volta
das 16h, seguindo orientação do sindicato dos metalúrgicos.
Agora, as lideranças sindicais devem se reunir para definir quais estratégias adotar
até a próxima terça-feira (26). Uma assembleia está marcada para a data, às 6h30,
na porta da fábrica da Ford.
Segundo Paulo Cayres, presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos e
funcionário da Ford, a notícia de que a planta de caminhões será fechada foi
inesperada. "Essa é a pior notícia que poderíamos receber", disse.
HISTÓRIA
Essa não é a primeira vez que a Ford fecha unidades no Brasil. No governo Collor, a
montadora encerrou as atividades da montadora de tratores.
Então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Vicente Paulo da Silva, o “Vicentinho",
lembra que viajou aos Estados Unidos como representante dos trabalhadores. Daí
nasceu uma câmara setorial para garantir a permanência das montadoras no Brasil.
A história da Ford se confunde com a trajetória do movimento sindical brasileiro, como
as greves de 1978 e 1979. Em 1990, a montadora foi palco do movimento dos golas
vermelhas, alusão ao uniforme dos trabalhadores da manutenção.
Funcionário da Ford desde 1987, o sindicalista João Cayres lembra que 900
empregados da manutenção entraram em greve enquanto os demais trabalhadores
permaneciam em atividade. No final do mês, cada trabalhador doava um dia de salário
para sustentar os grevistas. Só que a montadora decidiu suspender também o
pagamento dos não-grevistas, que iniciaram um quebra-quebra dentro da fábrica.
"Tenho até hoje a camisa com a gola vermelha. Com com o símbolo da Autolatina
[aliança entre Ford e Volkswagen na década de 1990]”, lembra.
Em dezembro 1998, às vésperas do Natal, 2.800 operários receberam a notícia de que
perderiam seus empregos em razão do declínio na produção da fábrica de São
Bernardo.
Paulo Cayres, presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos e funcionário da
Ford desde 1990, relembra o episódio. Segundo ele, a atuação do sindicato foi o que
impediu que tantos trabalhadores fossem demitidos. “Na década de 1990 os sindicatos
do ABC assumiram uma postura muito propositiva e de negociação”, afirma ele.
Fim da fábrica da Ford no ABC representa demissão de 2,8 mil, diz sindicato
20/02/2019 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 19-02-2019)
O encerramento da fábrica da Ford em São Bernardo, que ocorrerá ao longo de 2019,
representa a demissão de 2,8 mil trabalhadores, segundo estimativa do Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC.
A Ford informou que estima despesas não recorrentes de US$ 460 milhões em razão
da decisão anunciada nesta terça-feira, 19, de encerrar as atividades no ABC.
A fábrica é a mais antiga em operação da montadora no Brasil.

A montadora disse que a decisão faz parte de um esforço para voltar a lucrar na
América do Sul. Em balanço referente ao ano passado, a Ford apresentou prejuízo de
US$ 678 milhões na região.
A fábrica de São Bernardo era responsável pela produção de caminhões da montadora.
No Brasil, a marca ocupava a quarta posição no segmento, com 12% de participação
em 2018, atrás de Mercedes-Benz, Volkswagen e Volvo.
Volkswagen chega aos 20 anos no Paraná com novo carro em linha
20/02/2019 – Fonte: Automotive Business (publicado em 19-02-2019)

Autoridades do Paraná e Pablo Di Si (ao centro) fazem inauguração formal da
armação de carroceria do T-Cross, que já vem sendo usada há semanas
Unidade recebeu R$ 2 bi, 239 robôs e ampliação em 5,5 mil m² para fazer o
T-Cross
A Volkswagen mostrou em detalhes o novo utilitário esportivo T-Cross no momento
em que sua fábrica paranaense de São José dos Pinhais completa 20 anos. A planta
recebeu R$ 2 bilhões para a fabricação do modelo e foi ampliada em 5,5 mil metros
quadrados.
Um novo setor de armação de carroceria foi implantado com 239 robôs, alguns deles
colaborativos, que atuam em conjunto com operários. O T-Cross entrou em produção
em janeiro. Em abril trará de volta o segundo turno de trabalho e 500 operários.
Estes vinham cumprindo layoff (afastamento temporário remunerado) havia cerca de
dois anos e já estão passando por treinamento. Com eles a unidade paranaense
emprega 2.650 funcionários. Além do T-Cross a unidade produz os Volkswagen Fox e
Golf e os modelos Audi A3 sedã e Q3.
“Com o segundo turno passaremos a produzir entre 630 e 650 carros por
dia. Desse total, 400 serão do T-Cross”, afirma o presidente e CEO da
Volkswagen para a América Latina, Pablo Di Si.
Ele recorda que no ano passado a fábrica de São José dos Pinhais teve apenas 147
dias trabalhados e para este ano estão programados 252 dias.
EXPORTAÇÕES PARA FORA DO CONTINENTE
As exportações do T-Cross para a América Latina terão início ainda este ano e o carro
nacional não ficará restrito ao continente americano. A partir de 2020 também será
vendido em países da África, Ásia e Europa. Egito, Argélia e Turquia já são destinos
confirmados.
“As equipes brasileiras estão desenvolvendo o carro para diferentes mercados”,
garante Di Si. Segundo o executivo, o T-Cross tem 70% de conteúdo nacional e a
intenção é elevar para 80% ou 90% em dois ou três anos. O desejo é que a maior
parte desses novos itens seja feita no Paraná.

Volks retoma segundo turno em fábrica no Paraná para produzir SUV
20/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 19-02-2019)
Montadora espera aumento nas vendas do seu novo modelo utilitário, o TCross
Em tempos de fechamento de fábricas e duras negociações sindicais na indústria
automotiva, a Volkswagen anunciou nesta terça-feira (19) a retomada do segundo
turno na planta de São José dos Pinhais (PR), na expectativa pelas vendas de seu novo
SUV, o T-Cross. O veículo, a ser produzido no local, deve ser exportado a 50 países,
incluindo os mercados asiático e africano.
Em entrevista à imprensa, o presidente da Volkswagen na América Latina, Pablo Di Si,
não quis comentar a situação de rivais como a GM e a Ford, que anunciaram
fechamento de fábricas e ameaçam suspender parte das operações no Brasil.

Linha de produção da Volkswagen em São José dos Pinhais (PR) - Divulgação
Mas afirmou que “cada um joga o seu jogo, e tem o que merece”.
“Nós não desejamos a liderança a qualquer custo. O portfólio tem que ser abrangente,
em segmentos rentáveis e com preço competitivo para o consumidor. Se eu fico
vendendo carros populares e perdendo dinheiro, é claro que o acionista não vai ter
retorno”, afirmou.
A Volks cresceu 35% no Brasil no ano passado —mais que o dobro do desempenho do
setor, que atingiu 14,6%.
Em abril, a planta de São José dos Pinhais deve iniciar a produção em segundo turno,
com a readmissão de 500 empregados que estavam em regime de layoff. No total, a
fábrica emprega 2.600 pessoas.
O principal motivo é a produção do T-Cross, que chegará ao mercado brasileiro em
abril. “Essa fábrica, no ano passado, produziu durante 147 dias. O resto, parado. Esse
ano, vamos produzir 252 dias”, comentou Di Si.
A Volks já informou que espera voltar a lucrar com a operação brasileira neste ano.
Nos dois últimos anos, a empresa fez um investimento de R$ 7 bilhões no país.
A companhia ainda negocia novos aportes, que não foram revelados pelo executivo e
não têm data para serem anunciados. “Eu não estou com pressa: é preciso me
assegurar de que a Volks será sustentável no futuro”, disse.
Honda anuncia modernização de R$ 500 milhões de fábrica em Manaus, sem
gerar empregos
20/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 19-02-2019)
A Honda investirá R$ 500 milhões ao longo dos próximos três anos para modernizar a
sua fábrica na Zona Franca de Manaus. Não há, porém, previsão de novas
contratações. “Esse investimento é de modernização do processo produtivo”, disse
à Folha o presidente da Honda América do Sul, Issao Mizoguchi. “Não está relacionado

a emprego. No entanto, se o mercado assim permitir aumentar a nossa produção, os
empregos também aumentarão.”
A fábrica conta hoje com cerca de 6.000 funcionários e produz cerca de 3.700 motos
por dia. No auge, em 2011, empregava o dobro de pessoas e chegou a entregar até 7
mil motos/dia.
A Honda mantém as mesmas cinco linhas de produção de 2011, mas apenas uma
delas funciona em dois turnos. Há oito anos, todas as linhas mantinham dois turnos.

Linha de montagem de motos na fábrica da Honda no distrito industrial da Zona Franca
Manaus - Lalo de Almeida/ Folhapress
A boa notícia é que 2018 registrou crescimento na produção de 17% em relação ao
ano anterior. Trata-se do primeiro aumento depois de seis anos de declínio constante.
Mizoguchi afirma que o anúncio de investimentos em Manaus não tem relação com a
decisão, também divulgada nesta terça (19), de fechar a fábrica de automóveis da
empresa japonesa no Reino Unido, que resultará na demissão de 3.500 trabalhadores.
Desde a inauguração, em 1976, a Honda afirma ter investido US$ 2 bilhões em Manaus
(R$ 7,4 bilhões no câmbio de hoje). É a maior fábrica da Zona Franca, criada em 1967.
A taxa de desocupação na região metropolitana de Manaus chegou a 16,3% no
terceiro trimestre do ano passado, segundo o IBGE. No país, o percentual é de 11,9%.
Superintendente militar
O anúncio, nesta terça-feira (19), contou com a presença do recém-nomeado
superintendente da Zona Franca (Suframa), o coronel da reserva Alfredo Alexandre
Menezes Júnior. Ele havia assumido o cargo na véspera.
A nomeação de Menezes interrompe a tradição de nomeações políticas para a
Suframa). Seu antecessor, Appio Tolentino, era apadrinhado pelo senador Omar Aziz
(PSD-AM), candidato derrotado ao governo no ano passado.
Em rápido discurso, ele buscou apaziguar temores de que o governo Jair Bolsonaro
(PSL) tenha a intenção de acabar com a Zona Franca, cuja renúncia fiscal no ano
passado estava estimada em R$ 24 bilhões.
“Esse modelo foi defendido pelo nosso presidente na sua campanha”, afirmou
Menezes, oficial de engenharia e ex-comandante de logística do Exército na Amazônia
Ocidental. Ele assegurou que o ministro da Economia, Paulo Guedes, também defende
a continuidade da Zona Franca.
Honda anuncia fechamento da fábrica britânica de Swindon em 2021
20/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 19-02-2019)
Montadora justificou decisão com a necessidade de reestruturar a produção
A montadora japonesa Honda anunciou nesta terça-feira (19) o fechamento em 2021
da fábrica de Swindon no Reino Unido, que emprega 3.500 pessoas, o que constitui
um novo golpe para o país em meio ao processo do Brexit.

Imediatamente após o anúncio, o ministro britânico paras as Empresas, Greg Clark,
considerou a decisão "devastadora".
A Honda justificou a decisão com a necessidade de reestruturar a produção em um
contexto de muitas mudanças no mercado mundial de automóveis.
A montadora destacou, no entanto, que a sede europeia da Honda permanecerá no
Reino Unido.

Caminhão cegonha da Honda transporta carros produzidos na fábrica da Honda em
Swindon, no Reino Unido - Eddie Keogh/Reuters - Eddie Keogh/Reuters
"Levando em consideração as mudanças sem precedentes que afetam nosso setor é
essencial que aceleremos nossa estratégia de eletrificação de veículos e que
reestruturemos nossas atividades mundiais. A decisão não foi tomada levemente e
lamentamos profundamente o quão inquietante será", afirmou Katsushi Inoue, diretor
da Honda na Europa, em um comunicado.
A fábrica de Swindon (sudoeste da Inglaterra) é responsável pelo modelo Civic. O local
produz a cada ano mais de 150.000 veículos, que são exportados para mais de 70
países.
Em 2021, a Honda também vai deixar de produzir carros Civic na Turquia, de acordo
com Inoue.
O grupo japonês, que não tem outra fábrica na Europa, exportará a partir do Japão.
A decisão de fechar a unidade de Swindon é um novo revés para o governo britânico,
que luta para manter a atratividade do país apesar das dúvidas que cercam o Brexit e
dos temores da indústria de uma saída da União Europeia sem acordo.
No início de fevereiro, outra montadora japonesa, a Nissan, também provocou um
momento de consternação ao desistir de fabricar o modelo X-Trail na fábrica de
Sunderland, com uma referência indireta ao Brexit.
Em janeiro, a Airbus advertiu para possíveis decisões "muito dolorosas" em caso de
Brexit sem acordo, um aviso também feito pelo primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe.
De fato, várias empresas japonesas de diversos setores já deixaram o país em
consequência da incerteza a respeito do Brexit.
Multinacionais evitam condicionar honorário de advogado a ganho de causa
20/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo
Modelo de pagamento é tradicionalmente usado em casos que envolvem
direito contencioso e tributário
A contratação de escritórios de advocacia com remuneração por êxito na causa tem
sido evitada por multinacionais que operam no Brasil e por empresas nacionais com
alto padrão de governança corporativa, segundo profissionais do setor.
O modelo de pagamento é tradicionalmente usado em casos que envolvem direito
contencioso e tributário.

Sessão plenária do STF, sob a presidência da ministra Cármen Lúcia - Pedro Ladeira 20.fev.18/Folhapress
“As diretrizes de compliance têm barrado a contratação por êxito, principalmente após
a Operação Zelotes, para não viabilizar atos como o pagamento de operadores”, diz
Rafael Vega, sócio do Cascione.
“É uma prática mais custosa. Se o honorário é uma porcentagem do ganho financeiro
do cliente em caso de vitória, é arriscado para o advogado.” A alteração pode ter
influência da crise, segundo Luiz Gustavo Bichara, conselheiro federal da OAB. “Há
quem entenda que pagar por ganho é mais caro. Um contencioso tributário pode levar
mais de dez anos, e o risco é precificado.”
“Temos clientes estrangeiros que nos remuneram dessa forma sem problemas. Há
também empresas com política mais restritiva com escritórios com os quais não têm
relação longa”, diz o CEO do TozziniFreire, Fernando Serec.
“A restrição começou a ser adotada por alguns há 15 anos por recomendação do
governo americano. Tem se expandido, mas não é tendência”, afirma Guilherme
Dantas, sócio do Siqueira Castro.
“Premiar boa performance faz parte da livre iniciativa e sempre existiu”, diz. “O
argumento do compliance tem servido para o aviltamento de honorários. As empresas
têm interferido a modelagem da cobrança dos escritórios”, diz Henrique Gaede, sóciofundador do Gaia Silva.
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20/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo
O governo Jair Bolsonaro (PSL) rejeitou, em ofício ao STF (Supremo Tribunal Federal),
um parecer que a gestão Michel Temer (MDB) elaborou contra a paralisação dos
caminhoneiros de 2018. O documento foi encaminhado à corte pela Seprac (Secretaria
de Promoção da Produtividade e Advocacia da Concorrência), do antigo Ministério da
Fazenda.
Segundo o parecer do governo Temer, o movimento dos caminhoneiros conspirou
contra o bem-estar social, abusou do direito de greve, coagiu o governo federal, feriu
a livre concorrência e institucionalizou um cartel (combinação de preços).
Ao Supremo, o governo Bolsonaro afirmou que os argumentos “não podem ser
considerados como entendimento desta Secretaria Especial”.
Para o atual secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos
da Costa, “os subsídios apresentados [no parecer da gestão Temer] não refletem a
opinião do governo do presidente Jair Bolsonaro”.
Ainda pré-candidato à Presidência na época em que as estradas foram bloqueadas,
Bolsonaro deu apoio aos caminhoneiros paralisados. Na época, ele havia prometido
revogar eventuais multas se fosse eleito.

Pouco depois, porém, Bolsonaro passou a criticar os bloqueios quando o efeito do
desabastecimento em centros urbanos recrudesceu.
A paralisação durou onze dias.
Em entrevista à Folha, na ocasião, Bolsonaro disse que acompanhava o movimento
dos caminhoneiros havia dois anos e já conhecia suas reivindicações.A intervenção
militar foi uma das bandeiras que emergiram dos protestos nas rodovias em todo o
país, manifestação que Bolsonaro rejeitou na ocasião.
Tanto o parecer da gestão Temer quanto o ofício da gestão Bolsonaro foram
protocolados no Supremo neste ano. Eles constam de ADI (Ação Direta de
Inconstitucionalidade) que questiona a tabela do frete, instituída por meio de MP
(medida provisória) para pôr fim à paralisação dos caminheiros.
O processo contra a tabela do frete está sob relatoria do ministro Luiz Fux. O parecer
da gestão Temer foi encaminhado também ao Cade (Conselho Administrativo de
Defesa Econômica) e ao MPF (Ministério Público Federal).
Os órgãos apuram a prática de greve abusiva. São apontados 24 representantes dos
caminhoneiros que participaram do acordo com o governo em maio de 2018.
Para a Seprac, os subsídios do parecer “sustentam a realização de investigações para
apurar prática anticompetitiva de, no exercício abusivo do direito de greve,
conspirar para coagir autoridades públicas à edição de legislação que lhes garanta
benefícios econômicos, em detrimento do bem-estar social”.
Segundo o órgão, a paralisação levou a “efeitos anticompetitivos claros derivados do
tabelamento de preços e de reserva de mercado”.
A Seprac, no parecer, refere-se a duas MPs editadas por Temer: a da tabela do frete
mínimo e a de reserva de 30% dos contratos da Conab (Companhia Nacional de
Abastecimento) para caminhoneiros autônomos.
O órgão federal também traz exemplos de direito internacional para subsidiar Cade,
MPF e Supremo.
As reivindicações foram atendidas, no entendimento da Seprac, por causa de coação
e as leis não têm natureza pública, mas sim privada “em razão de materializar a
vontade dos conspiradores”.
Por fim, o órgão afirma que encaminha os subsídios no parecer “no intuito de contribuir
com o esforço de apuração das condutas citadas, tanto para a imposição de sanção
administrativa, quanto para a imposição de penalidade criminal”.
Procurada, a assessoria de imprensa de Costa afirmou que o tema está sendo
reavaliado e não há data para a divulgação de novo parecer.
“Faz-se necessário esclarecer que o parecer da Seae (Secretaria da Advocacia da
Concorrência e da Competitividade) não reflete a opinião do governo em si”, informou
a assessoria. “O parecer é técnico e subsidia o governo com informações, como dito,
sob a ótica da defesa da concorrência”, afirmou, em nota.
Com gasolina cara, venda de etanol disparou em 2018
20/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo
As vendas de etanol hidratado no mercado brasileiro cresceram 42,1% em 2018,
segundo dados divulgados nesta terça pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e

Biocombustíveis). A alta reflete a busca, pelo consumidor, de alternativa aos altos
preços da gasolina durante o ano.
No geral, o consumo de combustíveis no país ficou estagnado no ano, com alta de
apenas 0,03%. Para o diretor-geral da ANP, Décio Oddone, além da economia fraca,
os altos preços nos últimos anos contribuíram para o desempenho, que repete anos
anteriores.
“O Brasil passou 2016 e 2017 com preços acima do mercado internacional”, disse ele,
em evento para anunciar o balanço do mercado de combustíveis em 2018. Ele voltou
a defender maior competição no mercado de refino, com a venda de refinarias da
Petrobras. A ANP chegou a ir ao Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica)
para questionar a concentração nesse mercado.
“A venda de refinarias da Petrobras é boa para a sociedade”, afirmou Oddone. A estatal
tem hoje dois processos de venda de polos de refino em curso e não descarta
aprofundar a estratégia de reduzir sua participação no mercado.
No ano passado, o país consumiu 19,4 bilhões de litros de etanol hidratado. “O
crescimento foi motivado, em grande parte, pelo ganho de competitividade no preço
em relação à gasolina C nos estados com maior produção de etanol”, disse à agência.
As vendas de gasolina C (já misturada ao etanol anidro) caíram 13,1%, para 38,3
bilhões de litros. O consumo de etanol anidro caiu na mesma proporção. Ainda sim, o
consumo total de etanol cresceu 16,3%, para 29,7 bilhões de litros.
O consumo de diesel teve alta de 1,4%, para 55,5 bilhões de litros, segundo a ANP,
devido à recuperação econômica. Com o aumento do percentual obrigatório de 8%
para 10%, o volume de biodiesel vendido no país cresceu 25,3%, para 5,4 bilhões de
litros.
No ano, houve queda de 24,5% nas importações de combustíveis, com destaque para
diesel (-14%) e gasolina (-60,7%).
No caso do diesel, o programa de subvenção criado para por fim à greve dos
caminhoneiros contribuiu: importadores privados recuaram, levando a Petrobras a
aumentar a produção em suas refinarias.
FATIA DE MERCADO
Com os altos preços, o consumidor preferiu também abastecer em postos de bandeira
branca, onde o combustível costuma ser mais barato. A fatia de mercado desse tipo
de posto cresceu de 42,5% para 43,8%.
Entre as bandeiras tradicionais apenas a Raízen cresceu (de 10,9% para 11,4%). BR
e Ipiranga tiveram queda. Juntas, as três dominam 43,1% das vendas para postos de
combustíveis no país.
Aumento de preços e crise econômica frearam vendas de combustíveis no
Brasil, diz ANP
20/02/2019 – Fonte: G1 (publicado em 19-02-2019)
Diante da estagnação no mercado de combustíveis, agência reguladora
defende mais competitividade e transparência no mercado.
O diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), Décio
Oddone, disse nesta terça-feira (19) que os sucessivos reajustes nos preços de
combustíveis ao longo de 2018 fizeram com que o mercado do setor ficasse estagnado
no ano passado. Na comparação com 2017, as vendas de combustíveis no país
cresceram apenas 0,025%, o que indica estabilidade.

“Eu acredito que uma elevação dos preços dos combustíveis possa ter causado
também uma retração no consumo, além da retração causada pela situação da
economia”, disse Oddone ao conversar com jornalistas após a divulgação dos dados.
A relação da alta dos preços com a demanda, segundo ele, se demonstra, por exemplo,
pela alta de 42,1% nas vendas do etanol hidratado frente à queda de 13,1% nas
vendas de gasolina. Os altos preços da gasolina fizeram com que o etanol ficasse mais
competitivo ao longo do ano. “É uma decisão de racionalidade econômica se refletindo
na demanda”, afirmou Oddone.
Questionado se o resultado é motivo de comemoração, Oddone disse que ele serve
para que se promover mudanças no setor.
“Não há o que comemorar ou deixar de comemorar. Temos é que tirar lições das
estatísticas. A lição que a gente captura mais é que o mercado seja competitivo e
transparente. A formação de preços ela deve ser feita num mercado em que haja
competição e transparência”, enfatizou.
“A gente tem poucos agentes operando no setor de distribuição e a gente tem um
agente dominante, que é a Petrobras, no refino. Se houver competitividade, haverá
diversificação de preços”, destacou aos jornalistas.
Na abertura do seminário, Oddone o diretor-geral da ANP havia apontado que além da
conjuntura econômica desfavorável no país, os preços do petróleo no mercado
internacional contribuíram para a estagnação do mercado.
Ele pontuou que o Brasil é um “importador estrutural de derivados”, por não ter
estrutura produtiva suficiente para atender à demanda interna. Além disso, apontou
que os principais combustíveis consumidos no país, etanol e gasolina, têm preços mais
caros no mercado internacional, o que impacta na formação do preço no mercado
interno.
“A pergunta [que devemos fazer aqui] é: quais as razões dessa estagnação? É só a
economia, ou a gente tem mais o que fazer? A dependência das importações, embora
tenha melhorado, pode ser diminuída, ou não há o que fazer? Acho que é um pouco
dos dois”, apontou Oddone.
Tecnologia e envelhecimento: os riscos futuros do mercado de trabalho
20/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 19-02-2019)
Enquanto isso, governos avaliam como a 4ª revolução industrial afetará seus
países
O futuro do trabalho é um dos problemas mais debatidos na atualidade. Todos falamos
dos perigos da automatização, da inteligência artificial e de como a tecnologia pode
eliminar grande parte dos postos de trabalho atuais. Quanto a isso, os governos se
perguntam: como podemos preparar nossos países para enfrentar as profundas
mudanças que o mercado de trabalho sofrerá no futuro? Que medidas podemos tomar
hoje a fim de tirar vantagem das mudanças de amanhã?

Nesse contexto, uma referência interessante é um estudo recente do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), "O Futuro do Trabalho na América Latina
e no Caribe", que propõe responder as perguntas que todos já nos fizemos em algum
momento: "Os robôs acabarão com os nossos empregos? Quais serão as profissões de
maior sucesso no mercado de trabalho do amanhã? Como a quarta revolução industrial
nos afetará?"
O estudo destaca duas grandes tendências subjacentes que terão impacto sobre o
trabalho no mundo e também na América Latina e no Caribe: o avanço tecnológico e
o envelhecimento das populações. São duas tendências completamente diferentes. A
primeira acontece em tempo real, e ainda que seus efeitos sejam incertos, tem
grandes atrativos para a mídia. Isso acontece porque os avanços tecnológicos causam
assombro e otimismo, ainda que também representem ameaça para a força de
trabalho.
Do lado oposto, o envelhecimento da população é gradual e está avançando mais
rápido que o previsto. O relatório destaca que, silenciosamente e de modo
despercebido, o mundo está envelhecendo, e a América Latina e o Caribe o fazem de
forma mais acelerada que outras regiões.
Quanto a isso, embora o inconsciente coletivo presuma que vivemos em uma região
jovem, a realidade é que a força de trabalho da América Latina e do Caribe está
envelhecendo rapidamente. E em países como Nicarágua, México e Chile, a
porcentagem de adultos idosos subirá de 10% para 20% da população total em apenas
duas décadas.
O futuro do mercado de trabalho dependerá, portanto, de como os trabalhadores, as
empresas e os Estados agirem agora. O estudo aponta que nos últimos 40 anos, a
quantidade de médicos, enfermeiros e professores da região quadruplicou, o que se
traduziu em um aumento no número de empregos de qualidade disponíveis, afetando
principalmente as mulheres.
Quanto a isso, o estudo aponta como exemplo para o futuro a República Dominicana,
que em 2040 deve contar com aproximadamente 282 mil professores, 42 mil médicos
e 103 mil enfermeiros.
Nesse sentido, é preciso que os governos da região melhorem a capacitação da força
de trabalho para que esta se adapte às novas oportunidades oferecidas pela
tecnologia. Só dessa maneira os governos poderão garantir um modelo de
desenvolvimento que ofereça oportunidades aos trabalhadores. "Não tirar proveito
dessa revolução é o maior risco que a região corre".
Pablo Vicente, advogado e gestor social, é presidente da Fundación Justicia y Desarrollo
Local (Fujudel) e da Red Latinoamericana para el Desarrollo Democrático (Redladd).

Desemprego em São Paulo afeta jovens de 16 a 24 anos
20/02/2019 – Fonte: DCI
Dois em cada dez pessoas sem ocupação estão sem conseguir trabalho há mais de
dois anos, segundo levantamento da Rede Nossa São Paulo e do Ibope.
A cidade de São Paulo está com 1.469.545 de desempregados, sendo que 28% deste
total, cerca de 411.473 pessoas, são jovens de 16 a 24 anos em busca do primeiro
emprego. Os dados são da pesquisa realizada pela Rede Nossa São Paulo e pelo Ibope,
em parceria com o Sesc São Paulo.

“O fato de que o mercado não está sendo capaz de absorver esse jovem é bastante
preocupante. Dificultar essa primeira oportunidade de emprego para os cidadãos pode
gerar um acúmulo de problemas para a cidade”, afirma o gestor de projetos da Rede
Nossa São Paulo, Américo Sampaio.
Em relação ao perfil sociodemográfico dos desocupados apontados pela pesquisa, 64%
vivem com uma renda familiar de até dois salários mínimos e 40% residem na região
sul de São Paulo. Segundo o estudo, dois em cada dez desempregados estão sem
ocupação há mais de dois anos.
Outro ponto destacado pelo gestor de projetos da Rede é que 48% dos paulistanos
afirmam que não há oportunidades de emprego nas regiões onde moram, o que faz
com que o tempo médio de deslocamento entre casa e trabalho seja em média de uma
hora e 43 minutos.
Segundo Sampaio, a melhora na situação empregatícia em São Paulo ainda depende
de muitas questões. Ele explica que as de maior impacto são as iniciativas por parte
do governo estadual e federal. “Embora a prefeitura seja a mais próxima dos cidadãos,
ela não consegue atuar sozinha nessa situação econômica da cidade, tanto para
melhora quanto para piora”, afirma.
O gestor de projetos da Rede explica que outros dois fatores que podem pesar na
situação econômica dos paulistanos são as reformas trabalhistas e da previdência. De
acordo com ele, até o momento, as mudanças nas leis trabalhistas trouxeram uma
piora nas condições de emprego.
Para o professor de economia da Universidade Presbiteriana Mackenzie Agostinho
Pascalicchio, a melhora da situação econômica paulistana depende, principalmente, da
recuperação do setor de serviços.
“A maior quantidade de lojas fechadas e as poucas atividades abertas pelo setor de
serviços, que é a principal fonte de empregos da cidade, colaboram para o aumento
do número de desocupados”, afirma o professor.
Pascalicchio considera que a melhora da situação em São Paulo vai exigir medidas
sofisticadas por parte de iniciativas privadas e públicas. Além disso, ele explica que
realizar a migração de trabalhadores informais, condição que cresceu com a crise
econômica, para os meios formais também vai ser uma ação difícil e que pode
demandar tempo.
Renda
A pesquisa também constatou que 52% dos paulistanos consideram que sua renda se
manteve estável no período entre 2017 e 2018. Ainda, 31% concluíram que seu ganho
diminuiu e apenas 12% que sua renda aumentou no período.
Embora o número de estabilidade seja maior que a metade da amostra, a situação
ainda precisa melhorar para que a rentabilidade aumente, explica Sampaio, da Rede.
A pesquisa entrevistou 800 moradores do município de São Paulo entre 4 e 21 de
dezembro.

OMC alerta para desaceleração do comércio global
20/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 19-02-2019)
Indicador tem menor nível dos últimos 9 anos
O indicador antecedente trimestral sobre o comércio mundial de mercadorias caiu para
seu menor nível em nove anos, o que deve colocar as autoridades em alerta para uma
desaceleração mais acentuada caso as tensões comerciais continuem, disse a OMC
(Organização Mundial do Comércio) nesta terça-feira (19).
O indicador de perspectivas trimestrais da OMC, que é composto por sete guias do
comércio, mostrou uma leitura de 96,3, a mais fraca desde março de 2010, ante 98,6
em novembro. Uma leitura abaixo de 100 sinaliza crescimento do comércio abaixo da
tendência.

"Essa perda sustentada da força destaca a urgência de reduzir as tensões comerciais,
que, juntamente com os riscos políticos contínuos e a volatilidade financeira, podem
anteceder uma desaceleração econômica mais ampla", disse a OMC em comunicado.
A OMC previu em setembro do ano passado que o crescimento do comércio mundial
diminuiria para 3,7% em 2019, ante 3,9% estimados em 2018, mas disse que pode
haver uma desaceleração mais acentuada ou uma recuperação dependendo dos
desenvolvimentos políticos.
O indicador trimestral é baseado no volume de comércio de mercadorias no trimestre
anterior, pedidos de exportação, frete aéreo internacional, taxa de transferência do
porto de contêineres, produção e venda de automóveis, componentes eletrônicos e
matérias-primas agrícolas.
Em discurso a ruralistas, Bolsonaro diz que país vai crescer com reforma
20/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 19-02-2019)
Estratégia é usar a proposta para Previdência para ofuscar esquema de
candidaturas laranjas
Na véspera do envio da proposta da reforma previdenciária ao Congresso Nacional, o
presidente Jair Bolsonaro afirmou na noite desta terça-feira (19) que o Brasil só
crescerá caso ela seja aprovada.
Em discurso na posse da nova diretoria da Frente Parlamentar do Agronegócio, ele
disse que a medida não é de seu governo, mas de todo o país e que o Brasil precisa
de reformas para deslanchar economicamente.
Na breve fala, ele fez afagos aos produtores rurais e ignorou a crise de governo
deflagrada após a revelação pela Folha de um esquema de candidaturas laranjas do
PSL, partido do presidente.

“Nós precisamos das reformas. O Brasil só poderá andar para frente de verdade se
aprovarmos essas reformas. Essa reforma não é minha, é do Brasil, de todos nós. Com
essas reformas, nós deslancharemos”, disse.
Nesta terça-feira (19), um dia após ser demitido, o ex-ministro da Secretaria Geral
Gustavo Bebianno divulgou áudios que reforçam a sua tese de que o presidente estava
errado quando disse que ele havia mentido ao ter afirmado que ambos não tinham
conversado.
O presidente não se manifestou sobre os diálogos revelados pela revista Veja. Ele, no
entanto, orientou a equipe ministerial a não se manifestar publicamente sobre o tema
e pediu a ela que tente ofuscar o assunto com a defesa da reforma previdenciária.
Bebianno caiu após uma crise instalada no Palácio do Planalto com a revelação pela
Folha da existência de um esquema de candidaturas laranjas do PSL para desviar
verba pública eleitoral.
O partido foi presidido por ele durante as eleições de 2018, em campanha de Bolsonaro
marcada por um discurso de ética e de combate à corrupção.
O presidente irá na manhã desta quarta-feira (20) à Câmara dos Deputados entregar
pessoalmente o texto da reforma ao presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ). À noite,
entrará em cadeia nacional de rádio e televisão para defender a medida em
pronunciamento à população.
Aprovação de reforma não deve vir antes do 2º semestre, diz economista do
Itaú
20/02/2019 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 19-02-2019)
O economista-chefe do Itaú, Mario Mesquita, ex-diretor do Banco Central, não acredita
que a aprovação da reforma da Previdência deve ocorrer antes do segundo semestre.
O texto deve ser votado na Câmara em agosto e no Senado em setembro ou outubro,
disse ele durante evento do banco com a imprensa nesta terça-feira, 19.
A proposta que vai ser enviada ao Congresso na quarta-feira, 20, por Jair Bolsonaro
deve ser ambiciosa, com economia fiscal estimada da ordem de 2,5% do Produto
Interno Bruto (PIB) – R$ 1,05 trilhão em 10 anos, ressaltou Mesquita.
Este valor está acima do texto inicialmente proposto por Temer – que previa economia
fiscal de 2,1% em 10 anos e, após a tramitação, caiu para 1,4%. Segundo o
economista, é este porcentual que Bolsonaro deve conseguir com seu texto na
aprovação, após as negociações com os parlamentares – o que dá economia da ordem
de R$ 550 bilhões em 10 anos.
“Faz todo sentido começar com uma proposta mais ambiciosa”, disse Mesquita,
destacando que as medidas correm o risco de serem desidratadas durante a
tramitação entre os parlamentares. O impacto da Previdência na confiança dos
agentes, com reflexos tanto na atividade econômica como nos mercados, tende a ser
mais positivo quanto mais profunda forem as medidas que mudam as regras da
aposentadoria. Se Bolsonaro conseguir algo acima do 1,4%, melhor, destacou o
economista.
Mesquita começou sua apresentação destacando que atividade no Brasil está em ritmo
“bem moderado”. “Temos uma economia que parece estar em compasso de espera
para a aprovação das reformas”, disse ele. O começo de 2019 tem sido mais modesto
que o esperado, completou, citando fatores que contribuíram para este ritmo mais
fraco: clima, carrego do ano passado e o cenário externo.

Recentemente o banco revisou para baixo a previsão de crescimento do país em 2019,
para 2%. Para a Selic, a previsão é de estabilidade este ano. “O Banco Central não vai
fazer nada nos juros antes de ter clareza das reformas”, disse Mesquita. “Juros baixos
são o novo normal”, disse o economista do Itaú, Arthur Manoel Passos, destacando
que estimativas indicam que o juro real neutro, aquele que não gera inflação, caiu
para aproximadamente 3%.
Cenário externo
No cenário externo, o economista do Itaú destacou que as respostas de política
econômica dos países desenvolvidos vêm gerando alívio para os emergentes. Na
América Latina, o reflexo é que as condições externas permitem que os Bancos
Centrais da região posterguem eventuais apertos monetários. “Não esperamos
movimentos de juros no primeiro semestre.” No segundo período do ano, a previsão
do Itaú é de alta de juros no Chile, Colômbia e Peru.
Mesquita minimizou o risco de recessão nos Estados Unidos, por conta da perspectiva
de menos altas de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).
Na China, estímulos de Pequim para a atividade econômica e consolidação do acordo
comercial com Washington devem estabilizar o Produto Interno Bruto (PIB), disse
Mesquita.
“Esperamos ver progresso nas negociações EUA/China ou postergação da data”, disse
o economista, se referindo ao dia 1º de março, data acertada entre os dois países para
o fim da trégua tarifária.
A maior preocupação no exterior é com a Europa, onde a fraqueza no crescimento
continua e há pouco espaço para respostas de política econômica, afirmou Mesquita.
Bolsa sobe 1,2% com expectativa por entrega de reforma da Previdência ao
Congresso
20/02/2019 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 19-02-2019)
A Bolsa brasileira avançou no pregão marcado pela expectativa com a entrega da
proposta de reforma da Previdência no Congresso, apesar da continuidade da crise
política em torno do agora ex-ministro Gustavo Bebianno. O dólar recuou em linha
com o exterior.
O governo de Jair Bolsonaro promete apresentar na manhã desta quarta (20) sua
proposta de mudança na aposentadoria. Essa é a principal promessa de campanha do
presidente e considerada crucial por investidores para o reequilíbrio das contas
públicas e sustentação da Bolsa brasileira no patamar atual.
Foi a expectativa de que o governo conseguirá aprovar uma reforma que trouxe euforia
a investidores e conduziu o Ibovespa para perto dos 100 mil pontos.
O Ibovespa, principal índice acionário do país, ganhou 1,19%, a 97.659 pontos. O giro
financeiro foi de R$ 15,6 bilhões. Na véspera, a Bolsa havia recuado com ausência de
referência do exterior e volume financeiro reduzido.
Ruídos políticos relacionados a Bolsonaro vinham sendo minimizados por analistas
durante janeiro, mas começaram a ser usados como justificativa para explicar a perda
de fôlego da Bolsa em fevereiro, após a alta de 10% no primeiro mês do novo governo.
O caso emblemático foi a demora na queda do agora ex-ministro Gustavo Bebianno,
aliado de Bolsonaro durante toda a campanha, mas envolvido no escândalo dos
candidatos-laranjas do PSL, o partido do presidente.

Nesta terça-feira, investidores ignoraram a divulgação de áudios que comprovam que
Bebianno e Bolsonaro conversaram após reportagem da Folha, o que havia sido
negado por Carlos Bolsonaro, filho de Bolsonaro, e pelo próprio presidente, via Twitter.
Nas mensagens, Bebianno foi chamado de mentiroso.
Também nesta terça, véspera de apresentação da proposta de reforma, o governo
sofreu sua primeira derrota no Congresso, um recado de Rodrigo Maia, presidente da
Câmara, contra a demissão de Bebiano. A Câmara derrubou o projeto que alterava a
Lei de Acesso à Informação.
Já o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que o governo ainda precisa de 60 a 70
votos para aprovar a reforma da Previdência.
No exterior, as Bolsas americanas avançaram, enquanto as europeias operaram sem
direção única.
O dólar recuou 0,42%, a R$ 3,7160, em linha com o exterior.
Receita com impostos só vai melhorar com reação do mercado de trabalho
20/02/2019 – Fonte: DCI
No terceiro mês consecutivo de queda real, o recebimento de tributos por parte do
governo federal também deve continuar impactado pela lenta recuperação e alto nível
de desemprego
A lenta recuperação econômica e o alto desemprego limitarão a arrecadação federal
ao longo de 2019. A expectativa é que o aumento das receitas com impostos só venha
com a reação do mercado de trabalho após a aprovação da reforma da Previdência
Social.

Dados divulgados ontem pela Receita Federal apontam que a arrecadação total
governo atingiu, em janeiro, cerca de R$ 160,4 bilhões. O valor corresponde a uma
queda real de 0,66% em relação a igual período de 2018. Em dezembro último, o
recuo foi de 1,03% e em novembro havia sido de 0,27%.
De acordo com o professor de da Faculdade Fipecafi, Diogo Carneiro, o crescimento
das receitas do governo com impostos depende do desempenho da economia, situação
que ainda continua “muito fraca” frente as questões de saúde fiscal, da reforma da
Previdência e até mesmo do ambiente externo.
“No momento, todos os empresários permanecem na espera de maior segurança para
voltar a investir e fazer a economia voltar a crescer. A incerteza atrasa a atividade
econômica e, consequentemente, prejudica a arrecadação”, explica Carneiro, da
Fipecafi.
Segundo o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal,
Claudemir Malaquias, porém, o movimento “não preocupa” e a “tendência é de ganhos
marginais a partir de agora”.

“O resultado foi afetado por questões sazonais e não indica o desempenho para todo
o ano. Estamos olhando a foto. Vamos esperar o filme para fazermos uma avaliação
mais completa”, disse Malaquias.
A redução na arrecadação do mês passado foi puxada, principalmente, pela retração
nos parcelamentos de dívidas tributárias (Refis), que somou R$ 480 milhões em
janeiro, ante os R$ 7,938 bilhões observados em igual período de 2018.
Para o professor de economia do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec)
Walter Franco, porém, são exatamente esses “ganhos aleatórios” que precisam ser
combatidos pelo governo, passando para um debate “mais econômico do que político”.
“Precisamos ver ações mais concretas no sentido de incentivo à indústria, ao comércio
e ao crescimento do consumo e da economia como um todo para melhorar a geração
de empregos e, consequentemente, a arrecadação”, avalia.
Resultado superficial
Os especialistas reiteram, no entanto, que apesar da maior receita proveniente do
resultado das empresas, o movimento ainda é “superficial”, já que não condizem com
uma retomada do crescimento e sim, por um “corte de gastos”.
Em janeiro, por exemplo, o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) totalizaram R$ 42,92 bilhões, com
um crescimento real de 7,71%.
O número é reflexo do aumento de 25,06% nos recolhimentos do ajuste desses
tributos nas empresas que apuraram o resultado por estimativa e pela alta de 24,7%
na arrecadação da primeira cota ou cota única das companhias que recolhem pela
modalidade “balanço trimestral”.
“Esses resultados mostram que as empresas cortaram custos ao longo desse período
e justamente por isso conseguiram ter um lucro maior. De um lado, é bom porque as
empresas conseguiram juntar fôlego para voltar a investir, mas ainda mostra que
existe uma capacidade ociosa de empregados que pode atrasar a volta do emprego”,
analisa o coordenador do Labfin da Fundação Instituto de Administração (FIA), Marcos
Piellusch.
De acordo com Franco, porém, tanto a geração de vagas no mercado de trabalho
quanto a melhora da própria produção são movimentos “graduais”, principalmente por
estarem inevitavelmente relacionados à reforma da Previdência pelo novo governo.
“Nada terá retorno aos solavancos porque não existe voo de galinha no PIB [Produto
Interno Bruto]. As reformas são importantes para trazerem otimismo aos empresários,
mas isso só mostra que a contratação de pessoas só chega em um segundo ou terceiro
momento. O compasso de espera existe porque nenhuma melhora virá baseada
somente na confiança”, conclui Franco.
Receita diz que terceira queda mensal consecutiva da arrecadação não
preocupa
20/02/2019 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 19-02-2019)
O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir
Malaquias, avaliou nesta terça-feira, 19, que a terceira queda mensal consecutiva na
arrecadação federal não preocupa. Segundo ele, haverá crescimentos marginais nas
receitas a partir de agora.
A arrecadação de impostos e contribuições federais somou R$ 160,426 bilhões em
janeiro, um recuo real (já descontada a inflação) de 0,66% na comparação com o

mesmo mês do ano passado. Em dezembro, a queda foi de 1,03% e em novembro
havia sido de 0,27%.
“Esse movimento não preocupa. O resultado de janeiro foi afetado por questões
sazonais e não indica o desempenho para todo o ano. A tendência é que ocorram
ganhos marginais na arrecadação a partir de agora. O ritmo da retomada das receitas
segue características da atividade econômica, que não é retilíneo”, argumentou.
“Estamos olhando a foto. Vamos esperar o filme para fazermos uma avaliação mais
completa”, completou.
Segundo ele, a queda real na arrecadação federal em janeiro deste ano se deveu ao
desempenho dos principais fatores macroeconômicos, mas principalmente devido ao
recolhimento à vista do Refis em janeiro de 2018.
“Em janeiro do ano passado, houve a quitação à vista de R$ 8,24 bilhões em
parcelamentos (Refis), o que não ocorreu em janeiro deste ano”, destacou. No mês
passado, os pagamentos referentes ao programa somaram R$ 480 milhões. Segundo
ele, sem esse efeito do Refis na base de comparação, as receitas administradas teriam
crescido 3,83% no mês passado.
Malaquias apontou ainda a piora dos principais indicadores macroeconômicos em
janeiro, com impactos na arrecadação de tributos federais. Houve queda na produção
industrial, nas vendas de serviços e na massa salarial de janeiro. Também houve um
ritmo menor de alta nas vendas de bens no mês passado”, elencou.
Revisão das receitas
O coordenador de previsão e análise da Receita Federal, Marcelo de Mello Gomide de
Loures, avaliou que o resultado da arrecadação de janeiro veio dentro do esperado
pelo Fisco. Segundo ele, a projeção de receitas do Orçamento de 2019 será revisada
no relatório bimestral – a ser divulgado em março. Loures não adiantou se a revisão
será para cima ou para baixo.
“Ainda não recebemos a nova grade de parâmetros macroeconômicos para este ano.
Mas, a julgar pelo resultado da arrecadação de janeiro, revisão das receitas para o ano
não deve ser muito diferente das atuais projeções da Lei Orçamentária Anual (LOA)
de 2019”, afirmou.
FGV: Indicador Antecedente da Economia fecha janeiro em expansão de
2,9%
20/02/2019 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 19-02-2019)
O Indicador Antecedente Composto da Economia (Iace) para o Brasil fechou o mês de
janeiro em expansão de 2,9% na comparação com dezembro, aos 118,8 pontos,
informou o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) e
The Conference Board (TCB).
Das oito séries componentes do indicador, sete contribuíram para a alta. Destaque
para os índices de Expectativas da Indústria e de Serviços, que tiveram expansão de
6,1% e 5,6%, respectivamente.
Na mesma base de comparação, o Indicador Coincidente Composto da Economia
(Icce), que mensura as condições atuais da economia, teve alta de 0,3%, marcando
103,0 pontos.
“A continuidade da lenta retomada no nível de atividades garantiu a variação positiva
do Icce em janeiro, enquanto as expectativas em relação às reformas necessárias
impulsionaram significativamente o Iace no período”, avalia o economista do Ibre/FGV

Paulo Picchetti. “A efetiva aprovação das reformas nos próximos meses é essencial
para assegurar uma aceleração nesta retomada”, diz Picchetti.
Baixo crescimento e cenário externo abrem espaço para corte nos juros
20/02/2019 – Fonte: DCI
Contudo, o economista-chefe do Itaú Unibanco, Mário Mesquita, afirma que, sem
certeza sobre reforma da Previdência Social, será muito difícil que o Banco Central
(BC) reavalie atual taxa

A dinâmica de baixo crescimento pelo qual o Brasil passa há dois anos e a sinalização
de que o banco central dos EUA, o Federal Reserve (Fed), não eleverá tanto os juros
como se esperava, poderia abrir espaço para cortes adicionais na taxa básica de juros
do País (Selic).
Contudo, a principal incerteza ainda gira em torno da reforma da Previdência Social.
“Creio que o Banco Central [BC] não fará nada antes de ter certeza sobre a reforma”,
avaliou ontem o economista-chefe do Itaú Unibanco, Mário Mesquita, em um evento
para jornalistas.
“Embora nós acreditamos que alguma reforma seja aprovada este ano, isso não
acontecerá antes do segundo semestre”, acrescentou. Na visão de Mesquita, a Selic,
que hoje está em 6,50% ao ano, teria espaço para cair mais 1 ponto percentual, para
5,5%. Contudo, a expectativa da instituição, por enquanto, é de que a taxa fique em
6,5% até 2020.
Mesquita comentou que a atividade econômica começou o ano de 2019 em um ritmo
mais modesto do que se esperava. Diante desse cenário, o Itaú chegou a reduzir as
projeções de crescimento econômico para 2018 e 2019.
A previsão para a variação do Produto Interno Bruto (PIB) de 2018 caiu de 1,3% para
1,1%, enquanto a estimativa para 2019 baixou de 2,5% para 2%. Mesquita detalhou
que a maior parte (0,3 ponto percentual) da redução feita na projeção de PIB para
este ano foi provocada pelos dados mais fracos do quarto trimestre de 2018.
Esse cenário fez com que a economia brasileira começasse 2019 a partir de um ponto
de partida “mais modesto”. Já o restante do corte na previsão veio de uma perspectiva
de um crescimento mundial menor (0,1 ponto) e dos prejuízos causados pelo clima na
agricultura do País (0,1 ponto).
Para Mesquita, se daqui a três trimestres a economia não reagir, o BC poderá avaliar
o atual patamar de juros. Apesar disso, ele acredita que a diferença entre a inflação
prevista e a meta não é “tão gritante”, de forma que exija uma ação de política
monetária. A meta de inflação para 2019 é de 4,25% e a previsão do Itaú Unibanco
para a variação do Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) deste ano é de 3,60%.
Processo de ‘bancarização’
O economista-chefe do Itaú ressaltou ainda que a taxa de juro neutra (aquela que não
gera inflação) do Brasil reduziu bastante nos últimos anos. Um gráfico da instituição

mostra, por exemplo, que em 2009 essa taxa ficava em torno de 8,5%. Passados 10
anos, o juro neutro recuou para 3%.
“Juros baixos são o novo normal”, reforçou o economista do Itaú, Arthur Manoel
Passos. Na avaliação de Mesquita, isso ocorreu, principalmente, pelo forte processo de
“bancarização” ocorrido no País entre os anos de 2003 e 2014.
No começo da expansão do crédito, os consumidores e as empresas tomavam recursos
a qualquer preço, já que eles nunca tinham tido tanto acesso como antes. Porém, com
o tempo, eles passaram a ficar mais sensíveis a preço e, portanto, mais cuidadosos na
hora de escolher um financiamento.
Ainda sobre política monetária, Mesquita diz que as condições externas estão gerando
alívio para os bancos centrais dos países emergentes. Isso decorre, principalmente,
pelo fato do Fed já ter sinalizado que não irá subir tanto os juros como previa antes.
“Porém, nem tudo é política monetária”, afirma Mesquita, ao reforçar a importância
da reforma da Previdência para a continuidade do ajuste fiscal. “Se eu sou empresário
e vejo que o governo não irá controlar gasto, o ajuste deverá ocorrer, então, por meio
de um aumento de imposto e isso impacta no quanto o meu projeto de investimento
vai vender ou não”, explica Mesquita.
A proposta de reforma da Previdência Social será apresentada hoje pelo presidente
Jair Bolsonaro (PSL) ao Congresso. Para o Itaú, o texto deve ser mais ambicioso do
que a PEC 287 do governo do ex-presidente Michel Temer (MDB), com uma economia
fiscal estimada da ordem de 2,5% do PIB, ou seja, de R$ 1,05 trilhão em 10 anos.
Porém, a instituição admite que – após as negociações com o Congresso – é possível
que a economia fiscal caia para 1,4% do PIB.
Weg tem alta de 11,7% no lucro do 4º trimestre
20/02/2019 – Fonte: Reuters
A Weg divulgou nesta quarta-feira alta de 11,7 por cento no lucro líquido do quarto
trimestre, para 335,3 milhões de reais, informou a fabricante de motores elétricos e
tintas industriais nesta quarta-feira.
A companhia obteve um crescimento de 30,2 por cento no lucro antes de juros,
impostos, depreciação e amortização (Ebitda) do período, para 489,8 milhões, com a
margem subindo de 14,1 para 15,7 por cento.
O grupo que atua também em equipamentos para energia solar e eólica, elevou a
receita líquida do quarto trimestre em 17 por cento, para 3,1 bilhões de reais,
impulsionada por faturamento em mercados fora do Brasil, que subiu 29,4 por cento
em reais e 10 por cento em dólares.
O retorno sobre capital investido avançou 1 ponto percentual, encerrando o quarto
trimestre em 17,6 por cento.
Venda de aços planos em janeiro caiu 19,5% na comparação anual, diz Inda
20/02/2019 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 19-02-2019)
A venda de aço plano em janeiro fechou em alta de 21,2% na comparação com
dezembro do ano passado, informou o Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço
(Inda), nesta terça-feira, 19. A alta, entretanto, frustrou as projeções da instituição,
que previa avanços de 40% na comparação. O desempenho de janeiro foi o pior desde
2008 na comparação mensal. Já as vendas em janeiro na comparação anual recuaram
19,5%, também superando a perspectiva de queda do instituto, de 7%.

De acordo com a instituição, a principal razão para o recuo na venda se deu pelo
crescimento dos estoques. Em janeiro, os estoques subiram 3,5% na comparação ao
mês anterior, para 971,8 mil toneladas. Na comparação anual, a alta foi de 11,9%.
Segundo o presidente executivo do Inda, Carlos Loureiro, de dezembro até janeiro, a
estimativa de queda nos preços internacionais do aço estava limitando as compras.
Agora, entretanto, o setor tem sofrido um ataque oposto.
“Houve essa inversão de perspectiva de preço de material. O preço lá fora está
subindo”, disse ele, destacando a alta de cerca de US$ 40 na bobina quente na China.
“Por outro lado, o dólar parou de cair (ante o real). Que é a razão, inclusive, de as
usinas dizerem que já existe espaço para um pequeno aumento de preço”, disse. Com
esse cenário, Loureiro afirmou que deve haver uma parada com a perspectiva de
queda de preço.
Setor externo
As importações de aço em janeiro fecharam em baixa de 6,4% na comparação com
dezembro, com volume total de 88,8 mil toneladas. Na comparação com o mesmo
mês do ano anterior, as importações recuaram 24,9%.
Já as compras no mês passado registraram alta de 32,6% na comparação com
dezembro, com volume total de 261 mil toneladas. Ante janeiro de 2018 o crescimento
foi de 3,7%.
Preços
O presidente executivo do Inda afirmou não ver perspectivas de aumentos nos preços
do aço no Brasil antes de abril. Segundo Loureiro, apesar de o preço ter subido
recentemente, o spread do setor caiu, sobretudo diante dos ganhos recentes no
minério de ferro e do carvão.
“Segundo os analistas, está havendo um rali fruto do problema do minério, além de
uma tentativa dos chineses de tentar recuperar os spreads”, disse ele.
Ainda conforme Loureiro, caso se concretize uma recuperação no spread do setor,
haveria espaço de subir o preço em cerca de US$ 40.
No curto prazo, entretanto, o espaço seria pequeno. “Não vejo nada acontecendo em
fevereiro e março. Não vejo ambiente para nenhum aumento de preço antes de abril.
Precisa haver uma consolidação dessa recuperação no preço lá fora e uma
consolidação de que o dólar vai continuar nessa faixa dos R$ 3,70”, disse, destacando
as perspectivas de queda na divisa ante o real diante da aprovação da reforma da
Previdência. “Tem gente falando em dólar a R$ 3,50”.
Loureiro destacou ainda o que comanda o preço no mercado brasileiro é a importação.
“Se houver algum aumento, dependendo de como ocorrer essas variáveis, seria para
abril”.
Reformas
As reformas propostas pelo governo de Jair Bolsonaro (PSL), principalmente a
Previdenciária, devem criar um “espaço de conforto de investimentos no Brasil”,
apontou o presidente executivo do Inda.
“Vemos no governo uma vontade grande para que isso aconteça. O que a gente tem
agora é um alto nível aqui da ansiedade de todo mundo. Mas a gente acha que está
no caminho certo. A proposta do governo é o que a gente acredita que seja necessário
para o Brasil”, defendeu.
Conforme Loureiro, apesar do início de ano difícil para as vendas do setor, a
perspectiva é de crescimento de até 7% no ano, caso a projeção de alta no PIB de
2,5% esperada pelo mercado se consolide. Tais avanços estariam ligados, sobretudo,
às reformas estruturais, agendas aguardadas pelos investidores brasileiros e globais.

Renault-Nissan-Mitsubishi compram participação na PowerShare
20/02/2019 – Fonte: Automotive Business (publicado em 19-02-2019)
Investimento vem da Alliance Ventures, fundo de capital de risco destinado a
startups
A Aliança Renault-Nissan-Mitisubishi investiu na compra de participação da PowrShare,
startup baseada na China que oferece sistema de recarga para carros elétricos. A
empresa trabalha com uma plataforma na nuvem que conecta os motoristas destes
automóveis com operadores de eletropostos e distribuidores de energia. O objetivo é
tornar a experiência de reabastecimento melhor e mais eficiente, permitindo um
monitoramento claro da demanda dos consumidores e da oferta disponível.
A parceria é mais um resultado do trabalho da Alliance Ventures, fundo de capital de
risco criado pela Renault-Nissan-Mitsubishi no começo de 2018 com o objetivo de
aproximar a companhia do ecossistema de inovação aberta e investir em negócios
estratégicos para o futuro da mobilidade.
Em comunicado, o vice-presidente da Alliance Ventures, François Dossa, destacou que
o plano das fabricantes de veículos é criar uma sólida rede de recarga para estimular
o uso de carros elétricos e a oferta de novos serviços de mobilidade no futuro.
“Esperamos que a tecnologia da PowerShare nos ajude nesse sentido.”
Em janeiro deste ano o fundo de capital de risco da companhia anunciou investimento
na Tekion, startup que oferece um sistema de inteligência artificial e de
armazenamento de dados na nuvem com foco no varejo automotivo. Desde a sua
criação a Alliance Ventures já realizou 11 aportes, incluindo o realizado na PowerShare.
Triumph projeta crescimento de 10% e recorde no Brasil em 2019
20/02/2019 – Fonte: Automotive Business (publicado em 19-02-2019)

Vendas estimadas em 4,8 mil incluem cinco lançamentos para o ano
A fabricante de motocicletas Triumph projeta um crescimento de 10% de suas
vendas no Brasil em 2019, para volume estimado em 4,8 mil unidades, o que
representará um recorde desde que chegou por aqui, em 2012. Com isso, sua
participação de mercado em que atua, de motos acima de 500 cc, deverá atingir 14%,
um dos melhores para a marca no mundo.
Para sustentar parte do crescimento, a empresa confirma o lançamento de cinco
modelos para 2019: Bobber Black, Nova Street Twin, Nova Scrambler 900, Nova
Scrambler 1200 e Speed Twin, que chegam em meados do ano, mas ainda não têm
preços definidos. Além dos novos produtos, a fabricante também vai oferecer no Brasil
novas tecnologias, como um sistema de conectividade em parceria exclusiva com o
Google e que estará disponível para todas as motocicletas equipadas com o painel de
instrumentos TFT da marca.
Em 2019, a rede de concessionárias ganhará pelo menos duas novas representantes
neste ano, uma delas em Várzea Grande (MT), que começou a operar neste mês, e a
outra já definida e ficará baseada em Fortaleza (CE), com inauguração prevista para
o primeiro semestre. Com isso, a Triumph passará a contar com 17 concessionárias
em todo o País.

“A Triumph vai continuar a ser referência no Brasil e no mundo no segmento de
clássicas. Somos a montadora que mais lançou motos com este perfil nos últimos
anos”, afirma o diretor geral da Triumph no Brasil, Waldyr Ferreira.
A fabricante acaba de completar 25 mil motos produzidas em sua unidade de
Manaus (AM), onde investiu R$ 19 milhões.
Venda on-line de usados gerou lucro de R$ 245 milhões às concessionárias
20/02/2019 – Fonte: Automotive Business (publicado em 19-02-2019)

/02/2019 | 17h52
As concessionárias de veículos registraram lucro de R$ 245 milhões com a venda online de veículos seminovos em 2018, com melhoria de 42% no resultado na
comparação com o ano anterior.
A informação é da AutoAvaliar, plataforma de negociação de carros usados que
conecta a rede de distribuição com lojistas independentes em todo o Brasil. Segundo
a empresa, o sistema reúne 2,5 mil concessionárias e 30 mil revendas multimarcas.
O bom resultado foi garantido tanto com o repasse de veículos, quanto com o uso da
plataforma para fazer a gestão das vendas, do estoque e avaliar usados. A AutoAvaliar
estima que as vendas on-line de veículos seminovos tenham movimentado R$ 30
bilhões no ano passado, com expansão de 66% e a venda de 786 mil carros.
O valor médio de cada veículo negociado pelo sistema foi de R$ 29 mil. O Renault Clio,
o Ford Focus e o Chevrolet Onix são os modelos com melhor giro na plataforma, com
apenas 5, 6 e 8 dias de estoque, respectivamente.

Novo BMW Z4 faz parte da ofensiva e lançamentos do Grupo BMW para este
ano no Brasil
Grupo BMW planeja mais de 20 lançamentos no Brasil em 2019
20/02/2019 – Fonte: Automotive Business (publicado em 19-02-2019)
Todas as marcas, BMW, Mini e BMW Motorrad terão novidades, inclusive com
produção nacional
O Grupo BMW prepara uma ofensiva de lançamentos no Brasil para a qual planeja
mais de 20 lançamentos apenas neste ano, entre modelos de todas as marcas: BMW,
Mini e BMW Motorrad. Parte das novidades será feita aqui, nas fábricas que o grupo
mantém em Araquari (SC) e em Manaus (AM).
Entre o que vem por aí, está o novo BMW Série 3 previsto para chegar ainda neste
primeiro semestre e que já está em fase de pré-venda. O modelo, que será fabricado
na unidade de Araquari, vem com tecnologias inéditas, como o assistente pessoal
inteligente, desenvolvido pela engenharia nacional da empresa em conjunto com o

time global, sediado em Munique, na Alemanha. Além dele, o BMW Z4 também está
confirmado para o primeiro semestre, bem como o SAV BMW X5, com início das vendas
ainda no primeiro trimestre.
“Iniciamos a produção do novo BMW X4 com sucesso em Araquari e estamos
preparando nossa unidade para receber o novo BMW Série 3 e suas tecnologias”,
afirma o diretor geral da fábrica do Grupo BMW, Mathias Hofmann.
A fim de ampliar as ofertas de veículos eletrificados no País, o grupo confirma a
chegada dos novos BMW i3 120 Ah, nas versões elétrico e com o extensor de
autonomia, além do i8 Roadster este ano. Por aqui, a companhia já oferece os modelos
plug-in híbridos Mini Cooper S E Countryman ALL4 PHEV e o BMW 530e.
Já em Manaus, também estão previstos novos modelos de motocicletas: “Serão
introduzidas a F 850 GS Adventure e, no último trimestre, começam a ser vendidas a
R 1250 GS e a R 1250 GS Adventure, além da nova S 1000 RR. Será um ano de
manete puxado e de alto giro”, afirma o presidente da fábrica do grupo em Manaus,
Alejandro Echeagaray. “A estratégia de ter a única fábrica exclusiva para produção de
motocicletas do Grupo BMW fora da Alemanha será vital para nossos negócios no país
nos próximos anos”, reforça o executivo.
A BMW Motorrad terá seus lançamentos concentrados no fim do ano. Entre eles, as
novas BMW R 1250 GS, R 1250 GS Adventure e S 1000 RR.

Rota 2030: Entenda o novo programa com especialistas técnicos
20/02/2019 – Fonte: PUC/PR

