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Bolsonaro buscará agilizar acordos
multilaterais, segundo diplomatas
Membros do ltamaraty fami· Balança comercial do Brasil com o Mercosul
liarizados com a negociação Emuss mithõ.s • jan-nov.l 7 • jan-nov.l8
do acordo comercial entre o
Importações
Mercosul e a União Europeia Exportações para o bloco
dizem acreditar que o governo manterá os pontos em que
Varia ão
já se chegou a um consenso.
11,9%
O perfil Uberal de Bolsona·
ro deverá se traduzir na busca
10,91
ll,ll
por avanços rápidos nas tratativas também com outros
países, segundo wn diplomata brasileiro que participa da
negociação com a UE.
O bloco mantém ainda con· Fonte: Ministêrioda lndUstria,Comêrcio Extffior e SeNiços
versas com paísescomoCana-

d~~~~~ Sg~~:C~~afcU:~
o agente negociador tende a
ser mantido no curto prazo,
dadas as conversas multilaterais em andamento. A questão,
porém, é ponto de incerteza.
Se Bolsonaro deddirnegocí·
arde maneira bilateral com outros países, isso poderia afetar
fluxos de oomértio já estabe·
lecidos com países-membros,

Arrecadação de
imposto sobre
consumo cresce
em São Paulo
Aarrecadaç-do de tributos do
estado de São Paulo teve alta
em termos reais de 2,4% nos
dez primeiros mesesdewt8,
na comparação com o mesmo períododo ano retrasado.
A melhora foi impulsionada pelo desempenho de dois
impostos' 1,8% do lPVA (so·
bre propriedadede veículos)
e 3..5% de ICMS {Imposto SO·
bre Circulação de Mercadorias e Serviços).
"A arrecadação sobre consumo costuma respo nder
a retomadas da economia

de acordo com o diplomata.
~o

governo brasileiro pre·

sidirá o MercosuJ em 2019 e

poderá priorizar na agenda

as reformas para que o bloco
seja mais d inâmico e multila teral", diz Oan teSica, ministro

da Produção argentino.
~É importantíssima a in tegração com países de fora
da região. Estamos otimistas

com rapidez; os tributos sobre renda são maislentospara capturar mudanças", afirma Nelson Marconi, professor da FGV.
Aadesão de empresas a sistemas informatizados também impulsiona o recolhimento de impostos, segundo a advogada Bianca xavier, sócia do Siqueira Castro.
"As multas de retificação
de informações tributárias
eram pequenas, mas com a
implementação da nota fiscal eletrônica e a escrituração digitaLpassaram a ser wn
percentual do faturamento,
o que é significativo."
Essas alterações fizeram as
empresas pagar as somas corretas e com mais rapidez, o
que ajuda a arrecadação, segundo Xavier.
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em relação às conversas com
a UE. Da nossa parte, o acordo já teria saído", diz.
"A prioridade deve ser o aspectocomercial,enãooideológico. como no passado. Com
a UE, wn pontodeentraveéo
tratamento dado a produtos
agrícolas", diz o vice-ministro de Relações Econômicas
do Paraguai,)uán DelgadiUo.

Marcelo Marques, diretor-executivo da empresa de água

HORA DE ABRIR A TORNEIRA

Exporta ção brasileira de soja e milho
Emm~llóa deton el.ildn

A Ouro Fino, empresa paranaense que comercializa
água mineral, planeja investir R$ somilhões por ano até
~~S:rJea~~~~~rsuacapaA expansão será necessá·
ria para ampliar a distribuição nacional do produto, o
que deverá ser feno em parceria com uma outra empresa, segu ndo o diretor-executivo Marcelo Marques.
A companhia já tem um
acordo similar com os supermercados Zaffari, de fornecimento de água para a linha de
marca própria da rede.
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ESCOAMENTO DE GRÃOS
A exportação brasileira de
milho deverá crescer cerca
de 6o% em 2019, segundo a
Anec (associação dos exportadores de cereais).
O awnento é explicado pelo nível baixo das vendas em
2018, devido à alta de custos
e ao tabelamento do frete,
afirrna Sergio Mendes. diretor-geral da entidade.
"A previsão é que sejam
embarcados 31 milhões de
toneladas de milho neste
ano, mas apenas em um cenário em que o preço do

Mm:us Lfllfli/Folh<~FrHs

transporte não seja mais tabelado". diz ele.
Aexportação desojadeverá chegar a 73 milhões de to·
neladas, 1fh a menos que no
ano passado, quando oBrasil foi beneficiado porwn aumento das compras chinesas
devido a disputas comerciais com os Estados Unidos.
"A previsão no início de
1.018 era que as vendas externas de soja chegassem a 72
milhões de toneladas. A estimativa foi ultrapassada em
10,5 milhões de toneladas."

HORA DO CAFÉ

"Temos wna fatia de 40%
de mercado na região metropolitana de Curitiba, e atendemos também Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São
Paulo", diz Marques.
"Com a nova aliança de distribuição. oonseguiremoschegaraoSule ao Sudeste de foF
maintensiva,paradisputarespaço com as maiores marcas."
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são os ~Jncionários

300 mil litros

por hora é a capacidade
produtiva da fonte
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INTERNET••• A Prefeitura de ... DE GRAÇA EmcontrapartiSão Paulo assinará nesta da, a marca poderá explorar
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619 locais públicos da cidade. manter 120 pontos de acesso.
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Na primeira alta real em três anos, salário mínimo vai a R$ 998
Em um dos seus
primeiros atos após tomar
posse (PSL). o presidente Jair
Bolsonaroassinounesta terçafeira (t0 ) decreto que reajusta o salário mínimo de R$ 954
para ll$ 998.
É o primeiro aumento acima da inflação em três anos.
O valor, no entanto, é inferior aos R$ t.oo6aprovados pelo Congresso, devido à queda
na exsectativa de inflação.
Tra icionalmente, o reajuste é decretado nos últimos diasdedezembro, mas o ex·presidente Michel Temer deixou
para o novo governante.
Por lei, o salário mínimo é
corrigido levando em conta a
inflação no ano anterior; calculada pelo lNPC (lndice Na·
cio na! de Preços ao Conswnidor), e o PIS JProduto Interno Bruto) de ois anos antes.
No cálculo do valor para
2.019, a inflação apurada na
BRAs fLIA

edição do decreto deve ficar Trabalhador deve voltar a ter aumento real
menor do que o índice leva- Em R$
998
do em consideração quando
1.000
o Orçamento foi aprovado pelo Congresso.
O texto do Legislativo con750
siderou wna expectativa de
que o lNPCficariaem4,2%em
2018, mas a mediana da mais
soo
recente projeção de analistas
ouvidos pelos Banco Central
esdmaJ.s%.
lSO
Para a assinatura do decreto por Bolsonaro, a inflação
medida de janeiro a novemo
bro, somada à estimativa de
jan.lO
jan.12
jan.16
jan.18jan.19
dezembro, ficaria próxima a
3,6%, de acordo com um mem- (Inflação
INPC),
3.5 6.5 6.1 6.2 5.6 6.2 11,3 6.6 2.1
bro da equipe econômica.
om"
No ano passado, o reajus7,6
te ficou abaixo da inflação
6
de 2017. Foi a menor correção aplicada ao salário míni2.5
mo desde 1995irimeiroano Aumento
1.1
real,
ji
após a criação o Heal.
.2.!
~ ~ ~
om"
Ogoverno utiHzou percen•
Previsãoda
pesquisa
FocusdoBancoCentral
Fontes:
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BancoCentral
tual de t,St% no cálculo, mas
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o lNPC encerrou o ano em
2,0]%. O PlB não foi levado em
conta, porque em2.o16 a economia se retraiu 3,5%.
Aatual rrlítica de valorizaçãodosa 'riomínimoocorre
desde o governo Lula {PT), foi
transformada em lei por sua
sucessora, Dilma Rousseff, e
tem validade até 2019.
Bolsonaro tem até meados
de abril deste ano para definir
como vai lidar com a questão,
prazo para que o novo governo envie ao Congresso o projeto da LDO {Lei de Diretrizes
Orçamentárias) para o ano
seguinte.
O texto deve t razer a previsão do salário mínimo para202.o.
Como forrna de aliviar as
contas do governo, o ministro
da Economia, Paulo Guedes,
já explicitou, antes de tomar
posse, a intenção de travar a
correç-.io automática dosa lá-

rio mínimo no país. Ele não
deu mais detalhes sobre como seria a mudança.
Secretário do Tesouro Nacional no governo Temer e
mantido no posto sob a presidência de Bolsonaro, Mansueto Almeida também defendeu a ideia.
Para ele, a revisão da regra
de recomposição do salário
mínimo deveria ser uma das
prioridades do governo.
Além de definir o piso do
mercado formal, o salário mínimo também é referência para benefícios como aposentadoriaseseguro-desemprego.
Diferentemente do IPCA
(f ndice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo), usado
como inflação oficial do país
e que considera fanu1iascuja
renda varia de 1a 40 salários
mínimos, o lNPC abrange farrúlias com renda de t as salários mínimos.

