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Japão lança programa
para os “workaholics”
O fim de semana co-
meçou mais cedo
para alguns japo-

neses. O motivo é uma nova
campanha do governo do Ja-
pão que busca reduzir o tem-
po em que funcionários pas-
sam em escritórios pelo país,
notório pela cultura do tra-
balho excessivo.

Batizado de "Sexta-feira
Premium", o programa incen-
tiva empresas a liberarem
seus empregados às 15h na
última sexta-feira de cada
mês. Proponentes da medida
acreditam que a mudança irá
levar não só a uma melhor
qualidade de vida, mas tam-
bém estimular o consumo e,
assim, fortalecer a economia.

"Jornadas de trabalho ex-
cessivas se tornaram um
grande problema", disse à
agência de notícias Reuters
Etsuko Tsugihara, diretora-
executiva da empresa de re-
lações públicas Sunny Side
Up Inc. "Nós já estávamos
pensando em maneiras de
melhorar nosso próprio am-
biente de trabalho quando o
governo apresentou a Sexta-
feira Premium, e nós acha-
mos que era uma boa ideia."

"No ramo de indústrias
criativas, a inspiração não
vem apenas de ficar um lon-
go tempo no escritório. Mas
se você descansar, respirar
ar novo e ver coisas novas,
as ideias virão. [Assim],
você estará renovado quan-
do voltar na segunda-feira."

REAÇÃO DO GOVERNO
E DAS EMPRESAS

A Sexta-feira Premium é
parte de um esforço mais am-
plo pelo governo do primeiro-
ministro Shinzo Abe de redu-
zir as horas de trabalho, após
o suicídio de um funcionário
da agência de publicidade
Dentsu, em um caso qualifi-
cado como "morte por exces-
so de trabalho".

Entre as táticas já em vi-
gor pelo país para expulsar os
funcionários do trabalho,
está a adotada pela Mitsui
Home Co, que todos os dias
às 18h toca pelos auto-falan-
tes a música Gonna Fly Now,
famosa trilha do filme Rocky.

Já a Saint-Works Corpora-
tion, especializada no desen-
volvimento de sistemas de TI
para a indústria de enferma-
gem, estabelece um dia por mês
em que a hora extra é proibi-
da. Infratores têm de usar uma
"capa da vergonha" de cor roxa
com estrelas douradas.

Esses exemplos, contudo,
ainda são exceção em uma
cultura que julga os empre-
gados pelo número de horas
em que eles permanecem no
local trabalho e em que os
funcionários sofrem pressão
para não deixar a empresa
antes de seus chefes.

Um relatório do governo
divulgado em outubro apon-
ta que quase uma em cada
quatro companhias japonesas
tinha empregados que traba-
lharam mais de 80 horas ex-
tras em um mês.

A fim de minimizar o pro-
blema, o governo japonês
submeteu a uma comissão
especial na semana passada
uma proposta para limitar a
hora extra em 720 horas por
ano – ou uma média de 60
horas por mês.

GOVERNO INCENTIVA EMPRESAS A MANDAR FUNCIONÁRIOS

PARA CASA MAIS CEDO NA ÚLTIMA SEXTA-FEIRA DO MÊS.
OO

Mercado financeiro prevê
inflação em 4,02% em 2019

A
ESTIMATIVA
SEGUE
ABAIXO DA
META DE
INFLAÇÃO
QUE É
4,25%.

A inflação, calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
neste ano deve ficar em 4,02%. Essa é a previsão de instituições financeiras consultadas
pelo Banco Central (BC) todas as semanas sobre os principais indicadores econômicos.

Na semana passada, a projeção para o IPCA estava em 4,01%. A estimativa segue
abaixo da meta de inflação que é 4,25%, com intervalo de tolerância entre 2,75% e 5,75%,
neste ano.

Para 2020, a projeção para o IPCA segue em 4%. Para 2021 e 2022, a estimativa
permanece em 3,75%.

A meta de inflação é 4%, em 2020, e 3,75%, em 2021, com intervalo de tolerância de
1,5 ponto percentual para os dois anos (2,5% a 5,5% e 2,25% a 5,25%, respectivamente).

O BC usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, atualmente em
6,5% ao ano, para alcançar a meta da taxa inflacionária.

De acordo com o mercado financeiro, a Selic deve encerrar 2019 em 7% ao ano e subir
em 2020 para 8% ao ano, permanecendo nesse patamar em 2021 e 2022.
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s  montadoras
Ford e Volkswa-
gen anunciaram
que estão for-

mando uma aliança glo-
bal para a produção de
veículos comerciais,  o
que deve permitir às em-
presas uma economia de
bilhões de dólares em cus-
tos de desenvolvimento.

Em comunicado conjun-
to, as duas companhias afir-
maram que a aliança não
envolve a troca de partici-
pações de acionistas, tam-
pouco há planos nesse sen-
tido para o futuro.

Ambas se manterão como
entidades separadas, e os veí-
culos frutos da parceria terão
identidades próprias da Ford
e da Volkswagen, afirmaram
os presidentes das empresas,
Jim Hackett e Herbert Diess,
respectivamente, durante
uma teleconferência.

Hackett declarou ainda
que a Ford não espera que a
aliança com a alemã Vo-
lkswagen leve a uma redu-
ção da força de trabalho da
gigante americana.

Segundo os executivos,
os primeiros veículos de-
senvolvidos em conjunto
serão vans comerciais e pi-
capes de tamanho médio,
que devem chegar ao mer-
cado a partir de 2022.

A Ford ficará responsá-
vel por produzir as picapes,
um de seus pontos fortes,
assim como vans maiores.
Já a Volkswagen ficará en-
carregada de desenvolver
uma van pequena destina-
da a cidades com tráfego
intenso de veículos, espe-
cialmente europeias.

Segundo a Ford, as pica-
pes de tamanho médio foram
pensadas para os mercados
da África, América do Sul e
Europa. "Há áreas que não
estão rendendo de forma ade-

Ford e Volks anunciam aliança
para produção de veículos

MONTADORAS VÃO DESENVOLVER VANS COMERCIAIS E

PICAPES MÉDIAS QUE CHEGAM AO MERCADO EM 2022.

quada, e vamos lidar com
isso", afirmou Jim Farley,
presidente de mercados glo-
bais da empresa americana.

As duas companhias anun-
ciaram ainda que estão avali-
ando uma futura colaboração
na produção de veículos au-
tônomos, serviços de mobili-
dade e veículos elétricos.

Hackett, presidente da
Ford, afirmou que a alian-
ça "não apenas impulsiona-
rá eficiências significativas
e ajudará ambas as compa-
nhias a melhorar sua capa-
cidade, mas também dará
às duas a oportunidade de
colaborar na formação da
próxima era da mobilida-

de". "Você não consegue fa-
zer isso sozinho", argumen-
tou o executivo.

"Não é segredo que nos-
sa indústria está passan-
do por uma mudança fun-
damental", disse, por sua
vez, Diess, da Volkswagen.
"Portanto, montadoras de
todo o mundo estão inves-
tindo pesado em alinhar
sua produção com as ne-
cessidades futuras e acele-
rar seus ciclos de inovação.
Em tal ambiente, simples-
mente faz sentido compar-
tilhar o investimento."

A aliança entre as fabrican-
tes americana e alemã segue
uma série de outras coopera-

ções na indústria automobi-
lística, num momento em que
as empresas precisam lidar
com a necessidade de acom-
panhar as novas tecnologias
e investir bilhões em pesqui-
sa e desenvolvimento.

Montadoras estão, por
exemplo, sob pressão de go-
vernos em mercados impor-
tantes, como União Euro-
peia e China, para o desen-
volvimento de veículos elé-
tricos para que esses países
possam, assim, cumprir os
limites mais duros de emis-
sões de gases poluentes.

Além disso, fabricantes
de carros estão competin-
do com empresas de tecno-

AA

logia, como Waymo e Uber,
na criação de veículos au-
tônomos e na busca por
maneiras de oferecer uso
temporário de automóveis,
conforme fazem os aplica-
tivos de carona.

Em meio a essa revolução
tecnológica, a desaceleração
da economia global colocou
uma pressão sobre os lucros
e acentuou a necessidade de
controlar os custos. Na sema-
na passada, a Ford anunciou
que cortará milhares de em-
pregos e descontinuará linhas
de veículos de baixa venda,
como parte de um plano de
recuperação para melhorar
suas operações na Europa.

Aliança foi anunciada pelos presidentes da Ford, Jim Hackett, e da Volkswagen, Herbst Diess
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Minas Gerais foi o es-
tado com maior saldo de
formalização de Micro-
empreendedores Indivi-
duais (MEI) em 2018. De
acordo com um levanta-
mento feito pelo Sebrae
com base nos dados do
Portal do Empreendedor,
o estado fechou o ano
com o saldo de mais de
37 mil MEI, 6 mil a mais
que São Paulo, que ficou
com o segundo lugar no
saldo de formalizações.

Vale lembrar que no fi-
nal de janeiro de 2018
houve o cancelamento de
mais de mais de 117 mil
CNPJ de MEI no estado,
que estavam em débito com
o pagamento de tributos
nos últimos três anos e que
não entregaram as Decla-
rações Anuais do Simples
Nacional (DASN-SIMEI).
Sendo assim. “Conside-
rando as exclusões de
CNPJ de MEI que tivemos
no início do ano, Minas
Gerais registrou ainda
154 mil novas formaliza-
ções em 2018, mais de
18% do total de 2017”, jus-
tifica o analista do Sebrae
Minas Breno Fernandes.

O setor de serviços re-
presentou 72% do saldo de
formalizações em 2018 no
estado com 27.233 MEI.
As atividades com os mai-
ores números de registros
durante o ano foram: pro-
moção de vendas (4.628
MEI), serviços domésticos
(4.459 MEI), obras de al-
venaria (4.388 MEI), ca-
beleireiros, manicure e pe-
dicure (4.322 MEI) e pre-
paração de documentos e
serviços especializados de
apoio administrativo
(2.574 MEI).

As regiões Centro-Oeste
e Sudoeste (8.530 MEI) e a
Triângulo e Alto Paranaíba
(7.003 MEI) lideraram o
ranking de formalizações
com mais de 15 mil MEI.
As cidades que tiveram os
maiores saldos de formali-
zados foram: Uberaba
(3.604 MEI), Belo Hori-
zonte (1.774 MEI), Juiz de
Fora (1.407 MEI), Nova
Serrana (1.363 MEI) e Di-
vinópolis (1.360 MEI).

Minas lidera ranking de
formalização de empresas

PROMOÇÃO DE VENDAS, SERVIÇOS DOMÉSTICOS, OBRAS DE ALVENARIA FORAM AS
ATIVIDADES COM MAIORES SALDOS DE FORMALIZADOS NO PERÍODO.

O Brasil deverá colher 237,3 mi-
lhões de toneladas de grãos em 15
culturas diferentes na safra 2018/
2019. Conforme estimativa da Com-
panhia Nacional de Abastecimento
(Conab), o volume representa cres-
cimento de 9,5 milhões de toneladas
em relação à safra anterior (4,2% a
mais em termos proporcionais).

Segundo a empresa, vinculada
ao Ministério da Agricultura, a
produtividade será 3% maior na
comparação com a safra 2017/
2018. O crescimento da safra de
grãos ocorre com aumento de 1,2%
da área plantada (62,5 milhões de
hectares no total).

Metade do volume da produção de
grãos estimada é do plantio de soja
(118,8 milhões de toneladas) e
38,4% advêm das colheitas de mi-
lho, colhido em duas safras por ano.

A produção de soja é 0,4% menor que
2017/2018 (numa área 1,7% maior). De
acordo com Cleverton Santana, supe-

Brasil aumenta produtividade
de grãos na safra 2018/2019

CONAB APONTA SAFRA MAIOR APESAR

DE ADVERSIDADES CLIMÁTICAS.

rintendente de Informações do Agro-
negócio da Conab, a cultura foi preju-
dicada pela falta de chuva em meados

de dezembro no Paraná e em Mato
Grosso do Sul, quando a lavoura es-
tava em floração e frutificação.
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A Intenção de Consumo
das Famílias (ICF), medida
pela Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC), cres-
ceu 5,1% de dezembro de
2018 para janeiro deste
ano. Na comparação com
janeiro do ano passado, o
avanço foi 14,7%.

Com a alta, o indicador
chegou a 95,9 pontos, em
uma escala de zero a 200
pontos. A pontuação, ainda
abaixo de 100 pontos, de-
monstra uma insatisfação
dos consumidores.

Na comparação com de-
zembro, os sete componentes

NA COMPARAÇÃO COM JANEIRO DO ANO PASSADO, O AVANÇO FOI 14,7%.do ICF tiveram alta, sendo a
maior delas na avaliação dos
consumidores sobre se eles
consideram que momento é
bom para a compra de bens
duráveis (11%). Também ti-
veram crescimentos impor-
tantes os quesitos perspecti-
va de consumo (5,8%) e pers-
pectiva profissional (5%).

Na comparação com ja-
neiro de 2017, também fo-
ram registrados aumentos
nos sete componentes, com
destaques para o nível de
consumo atual (24,6%), a
perspectiva de consumo
(20,5%) e momento para
duráveis (15,9%).

Intenção de consumo das
famílias cresce 5,1% em janeiro

Turismo mundial pode crescer 4% em 2019
O turismo mundial vai crescer entre 3% e 4% em 2019.

Essa é a previsão da Organização Mundial do Turismo
(OMT), segundo relatório recém divulgado.

Além disso, de acordo com o último levantamento da en-
tidade, o setor registrou, em 2018, o segundo melhor resul-
tado dos últimos 10 anos, atingindo a marca de 1,4 bilhão
de chegadas internacionais no mundo todo, um aumento de
6% sobre 2017.

Apesar do resultado positivo, as Américas estão na lan-
terna do crescimento, com 3% de alta no período 2017/2018.
O número segue tendência histórica do continente (2% a
3%). Entre 2017/2018 a América do Sul registrou aumento
de 3,2%, enquanto no período anterior – 2016/2017 – o cres-
cimento foi de 9%.

O diagnóstico relata que a alta se deve a fatores como am-
biente econômico favorável, forte demanda dos principais
mercados emissores, consolidação da recuperação em des-
tinos anteriormente em crise, melhor conectividade aérea e
maior facilitação de vistos.

RESULTADO DO SETOR EM 2018 FOI O SEGUNDO
MELHOR DA DÉCADA, SEGUNDO RELATÓRIO DA OMT.

Cleantech Solar, uma empresa de Singapura, especi-
alizada em energia solar fotovoltaica anunciou esta se-
mana que assinou com a Shell um acordo comercial en-
volvendo 49% da empresa, com a possibilidade de aumen-
tar sua posição após 2021.

Este é o segundo grande investimento da Shell em 2018
e permitirá a empresa uma atuação comercial e industrial
no sudeste asiático e Índia.

O negócio deverá ser concluído em janeiro de 2019.
Nos últimos quatro anos a Cleantech Solar teve um cres-

cimento substancial, tendo assinado mais de 120 contra-
tos com empresas locais e multinacionais da região.

Suas usinas de energia solar têm gerado mais 200 MW, o
que está proporcionando aos seus clientes cumprirem as
suas metas de sustentabilidade.

Cleantech Solar e Shell assinam
investimento estratégico

ESTA PARCERIA COMERCIAL E INDUSTRIAL VAI ATUAR NO SUDESTE ASIÁTICO E ÍNDIA.

O presidente e fundador da Cleantech Solar, Raju Shukla, vice-presi-
dente de energia solar e armazenamento da Shell, Marc van Gerven

MAGEM: CLEANTECH SOLAR


